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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De hoofdvaarweg in het Schelde-estuarium wordt door baggeren en het verspreiden van de baggerspecie
op de vereiste nautische diepte gehouden. Een bestendig en duurzaam beheer van het Schelde-estuarium
op de korte, middellange en lange termijn is noodzakelijk om op termijn de beleidsdoelen te realiseren.
Een belangrijk onderdeel van het duurzaam beheer is de sedimentbeheerstrategie. De
sedimentbeheerstrategie omvat beheerkeuzes met betrekking tot het onderhoud van de vaargeulen en de
havens door middel van het baggeren en verspreiden, oftewel het verplaatsen van zand en slib binnen het
estuarium. De sedimentbeheerstrategie omvat ook de commerciële zandwinning (voor zover deze
beleidsmatig is toegestaan). De doelstelling van de sedimentbeheerstrategie is om het vaargeul- en
havenonderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren en daarbij ook bij te dragen aan het, in ecologisch
opzicht, beter functioneren van het Schelde-estuarium aan beide zijden van de landsgrens.
Een volgende stap in de verbetering van de sedimentbeheerstrategie in het Schelde-estuarium ligt in het
verplaatsen van specie over de landsgrens tussen Nederland en Vlaanderen. Als onderdeel van de
stortstrategie van de Beneden-Zeeschelde wordt er geen sediment over deze grens verplaatst, terwijl het
natuurlijke sedimenttransport in het estuarium deze grens wel passeert. Voordat grensoverschrijdend
terugstorten van zandige baggerspecie op kan worden genomen in een toekomstige stortstrategie, zullen
stortproeven inzichten moeten leveren in de gevolgen. In het rapport “Grensoverschrijdend storten onderdeel
1: Verkenningsfase – Onderbouwing noodzaak grensoverschrijdend storten en verkenning haalbaarheid
proefstort” (Arcadis, 2018a) wordt toegelicht waarom grensoverschrijdende proefstortingen zouden kunnen
passen binnen de toekomstige sedimentbeheerstrategie van het Schelde estuarium.
Deze Passende Beoordeling richt zich op de uitvoering van een grensoverschrijdende proefstorting,
welke tijdelijk van aard is.
Voor de grensoverschrijdende proefstortingen zijn twee mogelijke locaties geselecteerd. In de
proefstortlocaties zal zandige specie gestort worden, die nu wordt gestort in de Vlaamse stortlocatie Schaar
van Ouden Doel. Om in deze stortlocatie in Vlaanderen voldoende ruimte te houden, wordt op commerciële
basis zand gewonnen, waardoor per saldo sediment uit het estuarium verdwijnt. Dit is vanuit de
sedimentbeheerstrategie en voor de natuurlijke ontwikkeling van het estuarium een ongewenste situatie.
Alternatieve stortlocaties voor zandige specie zijn in Vlaanderen niet voorhanden.
Omdat het transport en het storten van baggerspecie in het kader van de grensoverschrijdende
proefstortingen plaatsvindt binnen en nabij Nederlandse en Vlaamse Natura 2000-gebieden, en deze
activiteit de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten in deze gebieden kan verslechteren of
een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, schrijft de
Wet natuurbescherming een passende beoordeling van de gevolgen van deze activiteit voor. Op grond
hiervan kan beoordeeld worden of de voorgenomen activiteiten vergund kunnen worden op grond van deze
wet. In voorliggend rapport is deze passende beoordeling uitgevoerd. Hierbij gaat het uitsluitend om de
effecten van proefstortingen voor het verspreiden van baggerspecie uit het Vlaamse deel van de Schelde in
Nederland. De baggerwerkzaamheden in Vlaanderen zijn geen onderdeel van deze Passende Beoordeling.

1.2

Wet natuurbescherming

1.2.1

Inhoud van de wet

De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2),
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), en verder hoofdstukken met
procedurele, financiële en overgangsbepalingen. In navolgende paragrafen is een samenvattende
beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven.
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1.2.2

Algemene bepalingen

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht neemt voor
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten, ook voor soorten die niet
beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet
worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3).

1.2.3

Gebiedsbescherming: Natura 2000-gebieden

De Minister van LNV wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot aanwijzing van een Natura 2000gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied beschreven. Daarbij gaat het in
ieder geval om instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van de leefgebieden van vogels, voor zover nodig
ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en habitats van soorten, voor zover nodig
ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de aanwijzing of wijziging van de aanwijzing van gebieden is
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij het een wijziging van ondergeschikte
aard is. Dit betekent dat deze besluiten openstaan voor bezwaar en beroep.
Gedeputeerde Staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen ten
aanzien van de in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden en moeten ook -als daar aanleiding voor
bestaat- passende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te
voorkomen. Voor Rijkswateren, waaronder de Westerschelde, ligt deze verantwoordelijkheid bij het
Ministerie van IenW. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld.
Beoordeling van projecten
Het is verboden zonder vergunning een project uit te voeren dat -gelet op de instandhoudingsdoelstellingen
van een Natura 2000-gebied- de kwaliteit van de natuurlijke habitats of habitats van soorten in dat gebied
kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen (art 2.7 lid 2). Wanneer het een project betreft dat niet direct verband houdt met, of nodig is
voor het beheer van een gebied1, en dat afzonderlijk of in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor
een Natura 2000-gebied, wordt de vergunning pas verleend nadat uit een passende beoordeling is gebleken
dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast (art 2.7 lid 3 onder a en art 2.8 lid 1).
Een uitzondering is een project dat een herhaling of voortzetting is van een ander project, of deel uitmaakt
van een ander plan, waarvoor al een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende
beoordeling geen nieuwe gegevens of inzichten op kan leveren (art 2.8 lid 2).
Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast niet is verkregen,
mag de vergunning alleen worden verleend wanneer er geen alternatieve oplossing is, er een dwingende
reden van groot openbaar belang wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de
ADC-toets) (art 2.8 lid 4). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair habitat of
prioritaire soort en de dwingende reden van groot openbaar belang is een reden van sociale of economische
aard, dient in aanvulling op de ADC-toets door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een
advies gevraagd te worden aan de Europese Commissie voordat de vergunning wordt verleend (art 2.8 lid
5).
De te nemen compenseren maatregelen moeten onderdeel uitmaken de vergunning voor het betreffende
project (art 2.8 lid 7). Een eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van Natura 2000-gebied
te krijgen (art 2.8 lid 8).
Omdat de vergunningen die verband houden met de uitvoering van het vaargeulonderhoud in de
Westerschelde aangevraagd en uitgevoerd worden door een buitenlandse mogendheid, is de Minister van
LNV bevoegd gezag.

1

Hoewel dit niet expliciet wordt aangegeven, wordt met beheer van het Natura 2000-gebied het beheer van de natuurwaarden van het
gebied bedoeld. Het vaargeulonderhoud in de Westerschelde maakt hier geen deel van uit.
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1.2.4

Soortbescherming

Naast de bescherming van gebieden kent de Wet Natuurbescherming ook een beschermingsregime voor
soorten planten en dieren, ongeacht de plaats waar deze voorkomen.
Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten:
•
•
•

Alle soorten vogels die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen.
Overige soorten dieren en planten die op grond van de Habitatrichtlijn en Europese verdragen (Bern,
Bonn) beschermd worden.
Nationaal beschermde soorten. Het gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en
waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden
getroffen.

Verbodsbepalingen
Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het opzettelijk
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van eieren (art.
3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het
geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of
vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art
3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4).
Ten aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).
Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van LNV kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid
2-4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten.
Een vrijstelling mag alleen worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk
aan de voorwaarden waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van LNV en de
afzonderlijke provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op
handelingen waarvoor de minister van LNV het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde
staten het bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De door LNV
vrijgestelde soorten zijn algemene soorten zoogdieren en amfibieën. Deze komen niet in het invloedsgebied
van het project grensoverschrijdend proefstorten voor.
Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet een ontheffing worden
aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1,
3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan
worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden
voldaan, verschillen per categorie.
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De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in
combinatie met de in artikel 11.1 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende
aanvullende voorwaarden. Voor het project grensoverschrijdend proefstorten gelden
ontheffingsmogelijkheden “in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer”.
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2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

2.1

Waarom grensoverschrijdende proefstortingen?

Tot op heden wordt geen baggerspecie vanuit het vaarwegonderhoud over de grens tussen Nederland en
Vlaanderen verplaatst, terwijl het sediment wel met de stromingen mee door het hele estuarium wordt
verplaatst en daarbij ook de landsgrens oversteekt. Deze restrictie aan het baggeren en verspreiden
betekent dat beschouwingen over nut en effecten van grensoverschrijdend storten tot nu toe puur
academisch zijn.
De academische beschouwingen over het grensoverschrijdend baggeren en verspreiden komen voort uit de
inzichten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan over de bodemligging, de waterbeweging, de
slibhuishouding en de ecologie van het estuarium. Deze inzichten zijn verbonden aan de middellange en
lange termijn beleidsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium. Uit deze onderzoeken (en wettelijke kaders)
is gebleken dat het voor het behalen van de beleidsdoelstellingen voor het estuarium met name belangrijk is
om het verder opslingeren van het getij in het estuarium te beperken.
In samenhang daarmee is het ook van belang om de verdere toename van de slibconcentratie in met name
de stroomopwaartse delen van het estuarium te beperken, in de Westerschelde op macroschaal het
meergeulenstelsel te behouden en, vanwege de belangrijke natuurfunctie van het estuarium, de
instandhoudingsdoelstellingen met behoud/uitbreiding van areaal en behoud/verbetering van kwaliteit te
realiseren.
De basis voor de middellange en lange termijn ontwikkelingen is de morfologie: de geometrie en de
bodemligging van het estuarium. Voor de morfologie geldt dat structurele veranderingen, die kunnen
resulteren in het opslingeren van het getij, moeten worden beperkt. Dat betekent in de eerste plaats dat het
sedimentvolume van het estuarium niet structureel mag afnemen. Op dit moment gebeurt dit wel omdat de
Vlaamse stortlocatie voor zandige specie, de Schaar van Ouden Doel, in stand wordt gehouden door middel
van zandwinning. Dit zand verdwijnt definitief uit het estuarium.
De koppeling tussen de doelstellingen voor het Schelde-estuarium en de toekomstige
sedimentbeheerstrategie voor het Schelde-estuarium ligt in de natuurlijke uitwisseling van zand over de
grens tussen Nederland en Vlaanderen. Deze uitwisseling volgt uit de verschillende sedimentbalansen van
de Westerschelde en Zeeschelde, waarvan twee voorbeelden zijn getoond in Figuur 2-1 en Figuur 2-2.
Beide balansen omvatten verschillende tijdsspannen en laten beide een duidelijke pijl zien die van de
Westerschelde naar de Zeeschelde is gericht. Het gaat hierbij om het transport van zand zoals dat
plaatsvindt onder invloed van de (getij)stroming in het estuarium. Ondanks de aanvoer van Westerschelde
naar de Zeeschelde, neemt het zandvolume van de Zeeschelde niet toe. Dat komt omdat zand aan de
Zeeschelde wordt onttrokken voor zandwinning.

Figuur 2-1 Berekende zandtransporten per jaar uit de zand- en slibbalans van de Westerschelde op basis van de trends
1994-2000 uit Consortium Deltares-IMDC-Svasek-Arcadis (2013)
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Figuur 2-2 Schematische voorstelling van het zandtransport in de Zeeschelde in miljoenen m³ over de periode 20012011 (uit Vandenbruwaene et al., 2017)

De onttrekking van zand aan het estuarium leidt tot een afname van de sedimentinhoud van de Zeeschelde
en, door het transport van zand van de Westerschelde naar de Zeeschelde, ook tot een afname van de
sedimentinhoud van de oostelijke helft van de Westerschelde. Om het sedimentvolume van het totale
estuarium niet te laten afnemen, is het nodig om de zandige specie die gebaggerd wordt in het kader van het
vaargeulbeheer terug te storten in het estuarium. Het onttrekken van zand voor commerciële toepassingen
leidt tot een afname van het zandvolume en is daarmee ongewenst.
De verspreiding van zandige baggerspecie binnen het estuarium als alternatief voor verdere zandonttrekking
is dus een sleutel voor het sedimentbeheer in het estuarium. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen dat in
de Zeeschelde geen alternatieven zijn voor huidige verspreiding van zandige baggerspecie in de Schaar van
Ouden Doel, met inbegrip van de rol die zandwinning daarin speelt. De mogelijkheden voor sedimentbehoud
van het Schelde-estuarium door het aanpassen van de verspreiding van baggerspecie in de Zeeschelde zijn
al benut. Op basis van de route die het zand aflegt onder invloed van de stroming in het estuarium, zoals
getoond in Figuur 2-1en Figuur 2-2, ligt het volgen van de omgekeerde route voor de te verspreiden zandige
baggerspecie voor de hand: dit is in essentie de grondgedachte bij het grensoverschrijdende proefstorten.
Figuur 2-3 laat aan de linkerzijde schematisch zien hoe de huidige sedimentstrategie, die bestaat uit een
bagger- en verspreidingsstrategie voor de Zeeschelde en de Westerschelde (strategie ‘flexibel storten’)
vanwege het zandtransport van de Westerschelde naar de Zeeschelde, in combinatie met het onttrekken
van zand door zandwinning leidt tot een afname van de sedimentinhoud in beide delen van het systeem. De
rechterzijde toont hoe een hypothetische grensoverschrijdende sedimentstrategie zorgt voor een balans
tussen het zandtransport en de baggerspecie, waardoor de sedimentinhoud niet verder afneemt. Deze
grensoverschrijdende strategie past echter niet binnen het vigerende kader voor de Westerschelde van
‘flexibel storten’, dat immers eindigt aan de grens van Westerschelde en Zeeschelde.
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Figuur 2-3 Schematische weergave van de huidige sedimentstrategie (links) en een hypothetische sedimentstrategie met
grensoverschrijdende stortingen (rechts). In beide kaarten is het autonome zandtransport door de getijdestromingen
weergegeven met de gele pijl, evenals de gevolgen voor de sedimentinhoud van het estuarium

De afwegingen om op termijn een keuze te maken voor de sedimentbeheerstrategie voor het Scheldeestuarium vragen om veel meer informatie dan nu beschikbaar over praktische aspecten
(uitvoeringstechnieken, kosten), de gevolgen op de korte termijn en de gevolgen op de lange termijn. De
gevolgen omvatten onder andere de effecten op het gebruik en het beheer van de vaarwegen en havens, de
gevolgen voor de ecologie en de gevolgen voor de veiligheid tegen overstromingen.
Een deel van de benodigde informatie kan worden verkregen door het uitvoeren van een proef of proeven
met het grensoverschrijdend terugstorten van baggerspecie. De afgelopen jaren is gebleken dat nieuwe
onderdelen van het storten die nauwgezet worden gevolgd, altijd leiden tot nieuwe inzichten, zowel in de
gevolgen, als in de toepasbaarheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plaatrandstortingen en voor de meer
recente proefstortingen. Mede daarom is het doel van dit project om ook voor het grensoverschrijdend
storten toe te werken naar één of meerdere proefstortingen, voordat deze een onderdeel kunnen gaan
vormen van een toekomstige stortstrategie. Toewerken naar een proefstorting levert daarbij inzicht in de
praktische mogelijkheden en obstakels rond de vergunningverlening en andere juridische procedures.
In januari 2018 is een verkenning uitgevoerd naar de noodzaak en de haalbaarheid van
grensoverschrijdende proefstortingen (Arcadis, 2018c). Hieruit is geconcludeerd dat:
•

•
•

Grensoverschrijdende proefstortingen zinvol zijn om vast te stellen of het vergunningtechnisch mogelijk is
om grensoverschrijdende stortingen te integreren in integraal sedimentbeheer voor het Scheldeestuarium.
De noodzaak voor het uitvoeren van proefstortingen met zand duidelijk is, om vast te kunnen stellen of
met deze stortingen de noodzaak voor het uitvoeren van zandwinning in de Schaar van Ouden Doel
afneemt.
De noodzaak voor het uitvoeren van grensoverschrijdende proefstortingen met slib minder duidelijk is.
Inhoudelijk zijn er nog belangrijke kennisvragen over de dynamiek van het slib in het estuarium.
Proefstortingen kunnen weliswaar een antwoord geven op een deel van deze kennisvragen, maar door
de stakeholders is aangegeven dat het verkennen van alternatieven voor het storten van slib in de
Zeeschelde, zoals zinvolle toepassingen of de berging op land, nog onvoldoende zijn onderzocht.
Grensoverschrijdende proefstortingen met slibrijke baggerspecie werden in de verkenning daarom niet
aanbevolen, omdat de noodzaak hiervoor veel minder duidelijk is dan voor de zandrijke
grensoverschrijdende proefstortingen. Ook lijkt er op dit moment geen draagvlak te zijn voor deze slibrijke
proefstortingen. Aanbevolen is om eerst andere strategieën voor het omgaan met slibrijke baggerspecie
na te gaan.

In deze passende beoordeling worden daarom uitsluitend de effecten van grensoverschrijdende
proefstortingen met zandrijke specie onderzocht.
Uitgangspunt binnen de strategie van het grensoverschrijdend storten is dat het sedimentbehoud binnen het
hele estuarium een netto positief effect heeft op de natuur.
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

12 van 133

Tijdens de grensoverschrijdende proefstortingen zal de zandwinning in de Schaar van Ouden Doel nog niet
worden afgebouwd.

2.2

Stortvakken

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het verspreiden van baggerspecie uit de Zeeschelde in
Vlaanderen in stortvakken in Nederland. De bagger- en stortwerkzaamheden in Vlaanderen zijn al vergund
en vormen geen onderdeel van de voorgenomen activiteit. De baggerspecie die in aanmerking komt voor
grensoverschrijdend storten zou bij regulier storten in het stortvak “Schaar van Ouden Doel” worden gestort,
dat vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens gelegen is. Er zal een maximum van in totaal 1,5 miljoen kubieke
meter worden gestort voor de twee locaties samen, te verspreiden over een periode van maximaal twee jaar.
De stortingen worden uitgevoerd in het kader van een proef en zijn tijdelijk van aard.
Er zal verspreiding plaatsvinden op twee locaties (Figuur 2-4):
•
•

Proefstortlocatie GOPS-zone MC7, dat de reguliere verspreidingslocatie SH71 volledig omvat.
Proefstortlocatie GOPS-zone MC6, dat naast de reguliere verspreidingslocatie SH61 ligt.

Figuur 2-4 De boogde stortlocaties GOPS-zone MC6 en GOPS-zone MC7. GOPS-zone = Grens Overschrijdende Proef
Stortzone. De zones bevinden zich allen binnen de -15m waterlijn in de vaargeul

Het totale volume van 1,5 miljoen m3 zal over de twee jaar worden verdeeld met een maximum van 750.000
m3 per jaar. Gestart wordt met de proefstorting in GOPS7, in het daaropvolgende jaar gevolgd door de
proefstorting in GOPS6. De volumes mogen per locatie tezamen met de reguliere verspreidingsvolumes niet
hoger worden dan de vergunde volumes voor het vaarweg onderhoud1 voor de periode van 2015 tot 2021,
zijnde:
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•
•

Macrocel 6: 4,9 Miljoen kuub.
Macrocel 7: 2,8 Miljoen kuub.

Voor het verspreiden in Macrocel 6 en 7 wordt wat betreft de volumes aangesloten bij het Flexibel storten,
zoals dat van toepassing is op het reguliere baggeren en verspreiden van de vaargeul in de Westerschelde 2.
Bij het reguliere onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde wordt gewerkt volgens het protocol
Flexibel storten, waarin onder andere is uitgewerkt welke prioriteit de verschillende alternatieve stortlocaties
hebben voor de baggerspecie van specifieke baggerlocaties. Het protocol Flexibel storten is een nadere
uitwerking van de voorwaarden in de Wet Natuurbeschermingsvergunning voor de activiteit. Het protocol
Flexibel storten is niet direct toepasbaar op de grensoverschrijdende proefstortingen, omdat het protocol
alleen betrekking heeft op de Westerschelde en niet op de Zeeschelde. Er kan bijvoorbeeld bij
grensoverschrijdende proefstortingen geen sprake zijn van het storten binnen dezelfde macrocel (van de
Westerschelde), zoals dat wordt voorgeschreven bij Flexibel storten. Wel worden voor de proefstortlocaties
GOPS-zone MC7, die overlapt met de reguliere verspreidingslocaties SH71, en de proefstortlocaties GOPSzone MC6, die aansluit bij SH61, de verspreidingsvolumes gehanteerd voor deze reguliere locaties. Ook kan
het grensoverschrijdende karakter worden opgevat als het zoveel mogelijk stroomafwaarts storten, als
storten binnen de macrocel niet mogelijk is, overeenkomstig het protocol Flexibel storten.

2.3

Locatiebeschrijving

Het studiegebied betreft het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Het omvat de macrocellen 6 en 7
(huidige stortlocatie SH71) en het aan deze twee macrocellen grenzende schorrengebied Verdronken Land
van Saeftinghe, zie Figuur 2-4.
Het Verdronken Land van Saeftinghe omvat een waardevol en uitgestrekt areaal schorren. Het heeft een
belangrijke functie als broed- en foerageergebied en als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Het Verdronken
Land van Saeftinghe heeft een oppervlakte van ongeveer 3500 ha. Twee derde van het intergetijdengebied
bestaat uit begroeide kwelders en ongeveer een derde bestaat uit onbegroeide platen en getijdegeulen (zie
Figuur 2-5, Stark et al., 2016). Tijdens vloed stroomt het water via de getijdengeulen het schorrengebied
binnen. De geulen inunderen ieder hoogwater. De schorren overstromen voornamelijk met springtij.

2

Ministerie van Economische Zaken: Natuurbeschermingswet 1998: Vergunning onderhoud vaargeul Westerschelde 2015-2021,
d.d. 20 dec. 2013, Brief met kenmerk DGNR-RRE / 13194161.
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

14 van 133

Figuur 2-5 Ligging van het onderzoeksgebied

De baggerwerkzaamheden vinden plaats in Vlaanderen. De belangrijkste baggerlocaties zijn de drempels in
de vaargeul, zoals de drempel van Zandvliet en de drempel van Frederik. Voor de grensoverschrijdende
proefstortingen zal enkel specie gebruikt worden van zandige locaties. Voor het baggerwerk zal gebruik
worden gemaakt van een sleephopperzuiger, waarmee de baggerspecie wordt opgezogen en in het schip
verplaatst naar de verspreidingslocatie.

2.4

Verspreiding en samenstelling van de baggerspecie

2.4.1

Samenstelling van de baggerspecie

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het storten van zandige baggerspecie uit de Zeeschelde. In
de Zeeschelde wordt zowel zandige als slibrijke specie gebaggerd. Dat hiervan alleen de zandige
baggerspecie wordt getransporteerd naar en verspreid op de grensoverschrijdende proefstortlocaties, wordt
gegarandeerd door:
1. De keuze van de baggerlocaties waar zandrijke baggerspecie aanwezig is.
2. De toezichter baggerwerken, die van elke scheepslading vaststelt of het zandig of slibrijk is.
3. De baggerpraktijk, waarbij tijdens het vullen van de beun van het baggerschip met zand een deel van het
slib terugstroomt naar de Zeeschelde.
Dat inderdaad sprake is van zandrijke baggerspecie wordt ieder jaar per baggerlocatie voorafgaand aan de
werkzaamheden vastgelegd door bemonstering (staalname) van de bodem. In 2019 wordt daarbij een
bemonstering uitgevoerd van de beun van de sleephopperzuigers, nadat deze de baggerwerkzaamheden op
een specifieke baggerlocatie hebben uitgevoerd.
Opgemerkt wordt dat dit geen nieuwe praktijk is. Ook het huidige Vlaamse verspreidingsregime kent een
onderscheid naar locaties voor zandrijke en slibrijke baggerspecie. Een van de belangen die hiermee wordt
gediend is dat op de huidige verspreidingslocatie Schaar van Ouden Doel zand wordt gewonnen. Het is
daarom essentieel dat op deze locatie zandige baggerspecie wordt verspreid.
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Hieronder wordt toegelicht wat de sedimentsamenstelling is van de verschillende baggerlocaties in de
Zeeschelde en welke keuze wordt gemaakt voor de herkomst van de zandige baggerspecie voor de
grensoverschrijdende proefstortingen.
De samenstelling van de baggerspecie verschilt voor de verschillende locaties waar wordt gebaggerd. Op de
ene plek wordt voornamelijk zandig materiaal opgebaggerd, terwijl op andere plaatsen de baggerspecie
slibrijk is. De verschillen in de samenstelling zijn het gevolg van de verschillen in de waterbeweging op de
verschillende locaties. In de geul van de Zeeschelde treden ieder getij hoge stroomsnelheden op, zodat
zand kan worden getransporteerd en afgezet. In de aangrenzende havenbekkens (Deurganckdok) en
haveningangen (Kallosluis, Van Cauwelaertsluis, Boudewijnsluis) zijn de omstandigheden veel rustiger en
kan veel slib bezinken.
Figuur 2-6 toont het slibgehalte dat is bepaald aan bodemmonsters voor het jaar 2016 en Figuur 2-7 doet dat
voor 2017. In de grafieken is een duidelijk verschil te zien tussen zandige locaties (onder andere MT25,
MT26 en MT27) en slibrijke locaties (onder andere MT39, MT43, MT44, MT45 en MT66). Daarnaast is
sprake van locaties met een samenstelling tussen zandig en slibrijk in. Vergelijking van de twee grafieken
laat zien dat het slibgehalte van deze locaties van jaar op jaar in hetzelfde bereik ligt. In de bemonstering,
waarvan de resultaten zijn getoond in Tabel 2-1 en Tabel 2-2, wordt een representatief mengmonster op
basis van verschillende bodemmonsters gebruikt.
Door alleen zandrijke baggerspecie te gebruiken voor de grensoverschrijdende proefstortingen, kan worden
gestuurd op de slibpercentages ervan, zodat deze beperkt kan worden tot een vast te stellen
maximumwaarde. Ter bevestiging van de samenstelling van de baggerspecie heeft in 2019 aanvullende
bemonstering plaatsgevonden van de beun van het baggerschip. Van de locatie Drempel van Lillo is nog
geen bemonstering en analyse uitgevoerd, omdat in 2019 nog niet op deze locatie is gebaggerd. De
uitkomsten van deze aanvullende bemonstering bevestigen dat het slibgehalte op de drempels overwegend
(aanzienlijk) minder dan 5% bedraagt. Uitzondering zijn enkele resultaten met slibgehaltes boven de 5% die
van de Drempel van Frederik afkomstig zijn. De Drempel van Frederik en de Drempel van Lillo hebben
zones die vooral zandig en zijn zones die vooral slibrijk zijn.
Het slibpercentage van de baggerspecie zoals getoond in de grafieken in Figuur 2-6 en Figuur 2-7 is niet
hetzelfde als het slibpercentage van de baggerspecie die naar de verspreidingslocaties wordt gebracht. Door
de baggeraar wordt namelijk op basis van de karakteristieken van de baggerspecie in het schip een keuze
gemaakt om de baggerspecie naar een locatie voor zandige, of een locatie voor slibrijke baggerspecie te
brengen. Dit is mogelijk omdat de samenstelling van de baggerspecie binnen de baggerlocatie verschilt, er
zijn meer zandige en meer slibrijke delen.

Figuur 2-6 Grafiek met de zand- en slibpercentages, zoals bepaald in de bodemmonsters die in 2016 zijn verzameld op
de baggerlocaties in de Zeeschelde. Locaties in Tabel 2-1 en namen van locaties in Tabel 2-2 (Bron: Beproevingsverslag
analyseresultaten waterbodem Schelde 2016, Vlaamse milieumaatschappij)
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Figuur 2-7 Grafiek met de zand- en slibpercentages, zoals bepaald in de bodemmonsters die in 2017 zijn verzameld op
de baggerlocaties in de Zeeschelde. Locaties in Tabel 2-1 en namen van locaties in Tabel 2-2 (Bron: Beproevingsverslag
analyseresultaten waterbodem Schelde 2017, Vlaamse milieumaatschappij)

Tabel 2-1 Baggerlocaties in de Zeeschelde

Meetplaats
nummer

Omschrijving

Meetplaats
Omschrijving
nummer

MT-25

Afwaarts Zandvliet

MT-43

Geul Kallosluis - opwaarts

MT-26

Drempel van Zandvliet - rode kant

MT-44

Geul Kallosluis - midden

MT-27

Drempel van Zandvliet - groene kant

MT-45

Geul Kallosluis - afwaarts

MT-28

Rand Plaat van Doel

MT-46

Plaat en drempel van de Parel - rode kant

MT-31

Geul Zandvlietsluis

MT-47

Plaat en drempel van de Parel - groene
kant

MT-32

Geul Berendrechtsluis

MT-48

Geul Van Cauwelaertsluis

MT-36

Drempel van Frederik - groene kant

MT-49

Geul Boudewijnsluis

MT-37

Drempel van Frederik - rode kant

MT-53

Drempel van Krankeloon - groene kant

MT-38

Deurganckdok – ingang

MT-54

Drempel van Krankeloon - rode kant

MT-39

Deurganckdok – midden

MT-65

Vaarwater Plaat van Lillo

MT-41

Drempel van Lillo - groene kant

MT-66

Kallosluis

MT-42

Drempel van Lillo - rode kant

MT-67

Kaai 23-27
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Tabel 2-2 Tabel met de slibpercentages, zoals bepaald in de bodemmonsters die in 2019 zijn verzameld in de beun van
het baggerschip in de Zeeschelde

Baggerlocaties

Bemonstering:
datum en
vaartocht

Slibgehalte

Slibgehalte (fracties
kleiner dan 63 µm)

Drempel van
Zandvliet

29/01 (trips 251 en
252)

Slibgehalte lager dan 5%

2,7%; 2,0%; 4,7%; 0,9%;
1,2%; 2,2%

15/03 (trips 214,215
en 217)

Slibgehalte lager dan 5%

<2%

25/03 (trips 338, 339
Slibgehalte lager dan 5%
en 340)

2,60%

Drempel van
Frederik

3/02 (trip 302)

Slibgehalte lager dan 10%, respectievelijk
kleiner dan 20%

5,9%; 18,6%; 9,2%

Drempel van de
Parel

11/02 (trip 407)

Slibgehalte lager dan 5%

1,9%; 1,1%; 1,1%

Drempel van
Krankeloon

15/01 (trips 108 en
109)

Slibgehalte lager dan 5%

3,8%; 1,3%

Rupelmonding

11/02 (trip 406)

Slibgehalte lager dan 5%

2,3%; 1,5%; 0,7%

De resultaten van de bemonstering van de beun van de baggerschepen laat zien dat het slibgehalte over het
algemeen lager is dan 5%. De zandrijke baggerspecie die gebruikt zal worden voor de grensoverschrijdende
proefstorting is afkomstig van de zandrijke baggerlocaties in de Beneden-Zeeschelde (zie Tabel 2-3), met
name:
•
•
•
•
•

De Drempel van Zandvliet (MT-25, MT-26 en MT-27).
De Drempel van Frederik (MT-36 en MT-37).
De Drempel van Lillo (MT-41 en MT-42).
De Drempel van de Parel (MT-46 en MT-47).
De Drempel van Krankeloon (MT53 en MT-54).

De belangrijkste bijdrage aan de grensoverschrijdende proefstortingen zal komen van de Drempel van
Zandvliet. Vanwege de lage slibpercentages op deze drempel en het grote belang van deze locatie zal het
gemiddelde slibgehalte van de grensoverschrijdende proefstortingen altijd onder de 10% liggen en
waarschijnlijk onder de 5%. De slibpercentages komen hiermee in de praktijk overeen met de percentages
slib in de baggerspecie die in de Westerschelde wordt verspreid vanwege het onderhoud van de
Westerschelde conform ‘Flexibel storten’.
De effectbeschrijving in dit rapport wordt gebaseerd op aanwezigheid van maximaal 10% slib in de zandige
baggerspecie, zowel om van een absoluut worst-case scenario uit te gaan, als om duidelijk zichtbare
modelresultaten te genereren. In de praktijk zal dit percentage slechts in een incidentele vracht worden
bereikt.
De combinatie van de keuze van de baggerlocaties, het sturen op de zandrijke vrachten en het analyseren
van de slibgehaltes betekent dat effectief en gegarandeerd alleen zandrijke baggerspecie uit de Zeeschelde
zal worden verspreid op de GOPS-zone-locaties in de Westerschelde. In de praktijk zal deze baggerspecie
een zandgehalte hebben van 95% of hoger.
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Figuur 2-8 Baggerlocaties in de Zeeschelde, codering in Tabel 2-3.
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Tabel 2-3 Herkomst en stortlocatie van de hoeveelheid zandige baggerspecie (volume in beun) in de BenedenZeeschelde

Baggerlocatie

Stortlocatie

2015

2016

2017

2018

Drempel van Zandvliet

Schaar Ouden Doel

549.269

590.520

535.827

526.390

Parelputten

-

-

-

-

Schaar Ouden Doel

111.312

133.830

39.487

51.000

Parelputten

-

-

-

-

Schaar Ouden Doel

312.267

300.313

131.061

78.202

Parelputten

-

-

31.840

80.573

Schaar Ouden Doel

183.719

168.960

43.299

77.781

Parelputten

-

-

116.694

204.652

47.597

68.617

11.778

-

Parelputten

-

-

23.684

78.202

Schaar Ouden Doel

7.079

-

-

-

Parelputten

-

-

11.892

4.867

1.211.243

1.262.240

945.562

1.101.825

Drempel van Frederik

Drempel van Lillo

Drempel van de Parel

Drempel van Krankeloon Schaar Ouden Doel

Rede van Antwerpen

Totaal

2.4.2

Verspreiding van de baggerspecie

Verspreiding van de zandige baggerspecie zal plaatsvinden door middel van een sleephopperzuiger. Op de
verspreidingslocatie wordt de sleephopperzuiger gelost door het openen van bodemkleppen, -schuiven of deuren, zodat de lading naar de bodem valt. Aan de hand van plaatsbepalingsapparatuur (GPS) aan boord
van het baggerschip, wordt de lading exact gestort in de daartoe voorziene verspreidingslocatie. De
vaarroute die het baggerschip hierbij gebruikt, en de positie van het schip op het ogenblik van het storten,
worden automatisch geregistreerd. De laatste restlading wordt uit het ruim verwijderd door het uit te spoelen
met lokaal water.
Bij het storten stroomt de baggerspecie uit het schip, onder invloed van de zwaartekracht. De baggerspecie
bestaat uit een mengsel van zand, slib (uitgangspunt in dit rapport is 10%) en water. Dit mengsel heeft een
hogere dichtheid dan het zeewater van de Westerschelde. Eenmaal in het water zakt het mengsel verder
naar de bodem, dit proces wordt een dichtheid gedreven stroming (in het Engels: “density current”)
genoemd. Het mengsel van zand, slib en water behoudt hierbij grotendeels zijn eigenschappen en blijft
gemengd. Dit betekent dat de slibdeeltjes voor het grootste deel tussen de zanddeeltjes in het mengsel
aanwezig blijven. Een klein van het slib wordt door turbulente wervels losgemaakt uit het mengsel en komt
dan in waterkolom terecht (in het Engels heet dit proces “stripping”). Als de dichtheid gedreven stroming de
bodem bereikt, dan verliest deze goeddeels zijn snelheid en wordt het mengsel afgezet op de bodem. Een
belangrijk deel van de baggerspecie wordt dan afgezet in de stortzone als mengsel van zand en slibdeeltjes
en blijft op de bodem liggen. Tijdens het storten komt dus slechts een deel van het slib vrij in de waterkolom,
een belangrijk wordt afgezet op de bodem en komt dan later vrij als het door de getijdestromingen wordt
geërodeerd en getransporteerd.
De totale duur van het storten bedraagt maximaal tien minuten.
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2.5

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd over een periode van twee jaar, tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2022.
Gestart wordt met de proefstorting in GOPS7, in het daaropvolgende jaar gevolgd door de proefstorting in
GOPS6.
De detailplanning van de werkzaamheden is afhankelijk van de te doorlopen procedures, het verkrijgen van
draagvlak voor de proefstortingen en de mogelijkheden om de werkzaamheden (uitvoeren, monitoring) in te
passen in de lopende activiteiten. In de effectbeoordeling in dit rapport is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de stortingen gedurende het gehele jaar uitgevoerd kunnen worden.
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3

AFBAKENING

3.1

Effecten

Het storten van specie op de proefstortlocaties vindt plaats binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe. Daarnaast kunnen effecten op een aantal andere Natura 2000-gebieden door transport van de
specie en externe werking op voorhand niet worden uitgesloten. Ook kunnen deze activiteiten effecten
hebben op soorten planten en dieren die zijn beschermd. In dit hoofdstuk is een afbakening gemaakt van de
mogelijk optredende effecten van de voorgenomen activiteit, om zo inzichtelijk te maken welke Natura 2000gebieden en beschermde soorten meegenomen moeten worden in de effectbeschrijving en -beoordeling.
In deze Passende Beoordeling zal er getoetst worden op effecten veroorzaakt door proefstortingen op
stortlocaties GOPS-zones MC6 en MC7 voor de totale zandige specie, inclusief de slibfractie (maximaal
10%). Daarnaast worden de effecten van vaarbewegingen die het gebruik van de stortvakken met zich
meebrengt beoordeeld, ten opzichte van het gebruik van de huidige stortlocatie Schaar van Ouden Doel.
In dit hoofdstuk is, op basis van een nadere analyse van de effecten van de voorgenomen activiteiten op het
natuurlijk milieu, beoordeeld welke van deze effecten kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van
natuurlijke habitats en habitats van soorten in deze gebieden, significante verstoring van soorten waarvoor
dat gebied is aangewezen en negatieve gevolgen voor soorten die beschermd zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming.
Daarvoor zijn de verschillende invloeden die deze activiteiten kunnen hebben op het natuurlijk systeem van
de betrokken natuurgebieden geanalyseerd. Wanneer systeemfactoren nadelige invloeden kunnen hebben,
die ook kunnen doorwerken op de condities die van belang zijn voor habitats en soorten, worden de effecten
daarop beoordeeld in de passende beoordeling (hoofdstuk 6) en de toets soortbescherming (hoofdstuk 7).
De natuurlijke kenmerken van het gebied die daarbij een rol spelen worden daarvoor eerst beschreven in
hoofdstuk 4 (Systeem- en gebiedsbeschrijving), en de effecten daarop in hoofdstuk 5 (Effectbeschrijving).
Effecten die op grond van de afbakening in dit hoofdstuk uitgesloten kunnen worden, worden niet nader
uitgewerkt in dit rapport. Habitattypen en soorten waarvoor negatieve effecten op basis van deze afbakening
kunnen worden uitgesloten, blijven eveneens buiten beschouwing in de rest van dit rapport. In de afbakening
wordt telkens expliciet aangegeven om welke effecten en (groepen van) habitattypen en soorten dit gaat. In
Tabel 3-4 en Tabel 3-5 is respectievelijk samengevat voor welke Natura 2000-gebieden, habitattypen en
aangewezen soorten en voor welke beschermde soorten effecten nader zijn uitgewerkt in dit rapport, en voor
welk type effect dit geldt.

3.1.1

Oppervlakteverlies en versnippering

De stortactiviteiten vinden plaats binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe, en
daarbinnen in het habitattype H1310 Estuaria. Het storten van de specie leidt niet tot verlies van het areaal
van het habitattype. De geulen waarin de stortingen plaats vinden blijven zich kwalificeren als het habitattype
H1130 Estuaria.
Omdat oppervlakteverlies is uitgesloten, ontstaat er eveneens geen versnippering van het habitattype.
De effecten van oppervlakteverlies en versnippering kunnen op voorhand worden uitgesloten, en
worden niet nader onderzocht in dit rapport.

3.1.2

Bedekking en Sedimentatie

Bij het storten van zandige specie met een slibfractie kunnen er directe en indirecte effecten optreden als
gevolg van het bezinken van de specie. Directe effecten waarbij tijdens en direct na het storten sediment de
aanwezige natuurwaarden of de bodem bereikt wordt in dit rapport gedefinieerd als ‘bedekking’. Indirecte
effecten waarbij sediment in de waterkolom verplaatst wordt en later bezinkt wordt in dit rapport gedefinieerd
als ‘sedimentatie’. Er kunnen verschillende soorten effecten optreden, hieronder zullen deze effecten
besproken worden.
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Bedekking benthos bij storten
Een groot deel van het gestorte materiaal zal de bodem vrijwel onmiddellijk bereiken en bedekken. Op de
plaatsen waar het baggermateriaal verspreid wordt, wordt lokaal de bodem bedekt. Door bedekking van de
bodem met baggermateriaal kan sterfte van bodemdieren (benthos) optreden. Effecten op benthos kunnen
potentieel doorwerken in de voedselketen (vissen, visetende vogels en zeezoogdieren, benthosetende
vogels). Ter plaatse van de proefstortlocaties voor grensoverschrijdend storten zijn de omstandigheden van
nature minder geschikt voor bodemleven, omdat de stroomsnelheden, het sedimenttransport en de
verplaatsing van bodemvormen daar zo groot zijn dat de meeste bodemdieren zich hier niet vestigen of niet
zullen overleven. Zowel het aantal soorten en individuen als de totale biomassa aan bodemleven is in deze
geulen relatief laag in vergelijking met de rest van het estuarium van de Westerschelde. De gebruikte
verspreidingsvakken in de hoofdgeul vallen binnen het hoogdynamische sublitoraal. Omdat deze
hoogdynamische gebieden van nature al minder geschikt zijn voor bodemleven, heeft storten geen invloed
op benthos en hiermee de kwaliteit van het habitattype waar de bedekking plaatsvindt.
Effecten op benthos door bedekking met specie in de stortlocaties worden uitgesloten. Bedekking
van dit benthos leidt niet tot negatieve gevolgen voor het habitattype H1130 (Estuaria) en benthos
etende soorten vissen en vogels. Deze effecten worden niet nader onderzocht in dit rapport.

Effecten op benthos door sedimentatie
Sedimentatie op grotere afstand van het stortvak door bezinking van lichtere (slib)deeltjes heeft geen effect
op mobiele benthossoorten maar kan wel effect hebben op sedentaire benthossoorten. De overleving van
deze sedentaire benthossoorten, waaronder schelpdieren, kan nadelig beïnvloed worden wanneer de
opslibsnelheid bepaalde soortspecifieke drempelwaarden overschrijdt. Sterfte van benthos kan vervolgens
nadelig zijn voor de beschikbaarheid van voedsel voor benthosetende soorten, waaronder veel vogels
waarvoor in de Westerschelde instandhoudingsdoelen gelden.
Microfytobenthos bestaat uit microscopisch kleine benthische algen (voornamelijk kiezelwieren en
diatomeeën) die op de bodem van de waterkolom op de droogvallende platen en slikken leven. Snelle
opslibbing op platen en slikken in het litoraal kan effect hebben op het voorkomen en overleven van de daar
aanwezige microfytobenthos doordat deze bedolven kunnen raken.
Het effect van sedimentatie op sedentaire benthossoorten en microfytobenthos buiten de geulen, en
de daarvan mede afhankelijke kwaliteit van het habitattype H1130 (Estuaria) en vogelsoorten, wordt
nader onderzocht in dit rapport.

Effecten op vissen door bedekking met specie
De in de stortzones aanwezige vissen kunnen gedood worden of gewond raken wanneer ze bedolven
worden met baggerspecie. De hoofdgeulen hebben geen specifieke functie voor vissen, zij zullen de geulen
gebruiken voor verplaatsing of foerageren. De kans dat een vis zich onder de boot bevindt tijdens het storten
is gezien het beperkte areaal waarop gestort wordt zeer klein. De vis bemerkt de aankomst van de boot en
kan tijdig vluchten. In paaigebieden kunnen ook de eieren van vissen worden aangetast door bedelving met
baggerspecie, echter door de hoogdynamische omstandigheden in de geulen worden hier geen paai- of
opgroeigebieden verwacht.
Effecten op beschermde soorten vissen (zeeprik, rivierprik, fint, houting, steur) door bedekking met
baggerspecie worden uitgesloten en niet nader onderzocht in dit rapport.

Effecten op hydromorfologie
Het verspreiden van sediment kan leiden tot permanente veranderingen in de bodemligging van, en de
waterbeweging in de Westerschelde. De relatie tussen het uitvoeren van bagger- en
verspreidingswerkzaamheden en de grootschalige hydromorfologie van het estuarium is de afgelopen jaren
steeds duidelijker geworden (Deltares et al. 2013). Het optreden van dergelijke structurele veranderingen in
de bodemligging (en de waterbeweging) gebeurt alleen wanneer er sprake is van relatief grootschalige
ingrepen. Relatief heeft in deze context betrekking op de lokale omvang van de geulen (de stroomvoerende
dwarsdoorsnede) en de omvang van de ingreep over de jaren. De huidige activiteit valt niet onder de relatief
grootschalige ingrepen vanwege de beperkte omvang in tijd en ruimte.
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

23 van 133

Effecten op de waterbeweging, en daarvan afhankelijke habitattypen en (leefgebieden) van
beschermde soorten worden uitgesloten, en niet nader onderzocht in dit rapport.
Er zijn drie aspecten ten aanzien van de morfologie van het gebied die mogelijk wel kunnen worden
beïnvloed door de voorgenomen activiteiten en de bijbehorende sedimentatie:
1. Veranderingen in de kwaliteit van het habitattype door veranderde bodemligging in de stortzone en in de
nabijheid daarvan.
2. Veranderingen in het sedimentvolume van de macrocel.
3. Veranderingen in de stabiliteit van de hoofdgeul.
Voor deze aspecten is hieronder toegelicht waarom deze wel of niet nader onderzocht zullen worden in deze
passende beoordeling.
1b. Veranderingen in de kwaliteit van het habitattype in de stortzone in de hoofdgeulen en in de directe
nabijheid daarvan.
De proefstortingen vinden plaatst in de hoofdgeulen. De gebieden waar wordt gestort zijn een onderdeel van
het hoogdynamische sublitoraal (onderdeel van het habitattype H1130). De morfologische kenmerken
veranderen niet wezenlijk door het eenmalig storten van relatief beperkte volumes in de diepe delen van de
hoofdgeul. De effecten van de (proef)stortingen zijn bovendien tijdelijk, omdat het materiaal snel verspreid
wordt. De (eco)morfologische karakteristieken veranderen niet door de aanvoer van het gestorte sediment.
De kwaliteit van het habitattype in de stortzones in de geulen verandert niet en morfologische effecten
worden daarom niet nader onderzocht.
Morfologische effecten, en de invloed daarvan op de kwaliteit van habitattypen en (leefgebieden van)
beschermde soorten worden uitgesloten, en niet nader onderzocht in dit rapport.
2. Veranderingen in het sedimentvolume van de macrocel.
Het verplaatsen van specie tussen macrocellen kan leiden tot veranderingen van de sedimentvolumes van
de macrocellen. Of daadwerkelijk een verandering van het sedimentvolume optreedt, is ook afhankelijk van
de sedimenttransporten door de getijstroming. In die gevallen dat meer specie wordt gebaggerd en uit de
macrocel wordt afgevoerd, dan door het getij wordt aangevoerd, is sprake van een afname van het
sedimentvolume. Omgekeerd is in die gevallen dat meer specie in de macrocel wordt gestort dan wordt
afgevoerd door het getij, sprake van een toename van het sedimentvolume van de macrocel. Stortingen in
de hoofdgeul van macrocel 6 (SH61) en macrocel 7 (SH71) zijn al vergund, de proefstorting in de hoofdgeul
van macrocel 5 heeft een beperkte omvang hebben in ruimte en tijd. Op deze locatie zal vanwege de diepte
van de geul en de dynamiek in het gebied de specie relatief snel herverdeeld worden. Effecten op het
sedimentvolume van de macrocel worden daarom niet verwacht.
Effecten op het habitattype H1130 en de onderdelen ervan door de veranderingen van het
sedimentvolume worden uitgesloten, en niet nader onderzocht in dit rapport.
3. Veranderingen in de stabiliteit van de hoofdgeul en behoud meergeulenstelsel.
Net als voor de macrocellen als geheel kan het herverdelen van baggerspecie over de hoofdgeul leiden tot
een verandering in de sedimentinhoud. Als in een hoofdgeul meer wordt gebaggerd dan er wordt gestort en
er door de sedimenttransport door het getij wordt aangevoerd, dan neemt het sedimentvolume van de geul
af. Als in een nevengeul meer wordt gestort dan door het sedimenttransport door het getij wordt afgevoerd,
dan neemt het sedimentvolume toe. Een dergelijk scenario betekent dat de hoofdgeul groter en de
nevengeul kleiner wordt, waarmee het meergeulenstelsel verandert. Instandhouding van het
meergeulenstelsel is een belangrijk criterium voor de kwaliteit van het habitattype H1130 estuaria
(profielendocument H1130 versie 18 dec 2008). De beoogde stortlocaties bevinden zich allemaal in de
hoofgeul, verder onderzoek naar veranderingen in het meergeulenstelsel en de bijbehorende stabiliteit van
de hoofdgeul is in dit geval niet nodig.
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Effecten op de stabiliteit van de hoofdgeul en het meergeulenstelsel, en mede daarvan afhankelijke
kwaliteit van het habitattype H1130 (Estuaria) en (leefgebieden van) beschermde soorten worden
uitgesloten en niet nader onderzocht in dit rapport.

Effecten van sedimentatie op slikken en schorren
Door de getijdestroming wordt de specie vanaf de stortzone echter ook naar de omgeving verspreid en kan
terechtkomen op delen laagdynamisch litoraal en schor (habitattype H1130). Het effect van sedimentatie is
onder andere afhankelijk van de achtergrondconcentratie slib en de reguliere sedimentatie. Op de bodem
van het estuarium zijn er locaties waar veel slib in en op de bodem terecht komt, omdat de lokale
omstandigheden de afzetting van slib bevorderen. In de havenbekkens wordt bijvoorbeeld vooral slib
afgezet, vanwege de relatief lage stroomsnelheden. Ook op de kwelders wordt relatief veel slib afgezet. In
de geulen zijn de stroomsnelheden over het algemeen hoger, zodat daar minder slib terechtkomt. Op de
platen en slikken in de Westerschelde zijn de slibgehaltes over het algemeen niet zo hoog, maar ze zijn over
het algemeen wel hoger dan de slibgehaltes in de geulbodems.
Het Verdronken Land van Saeftinghe is een nabij de stortlocaties gelegen schor waar mogelijk sedimentatie
kan optreden als gevolg van de proefstortingen, met een versnelde toename in hoogte van het schor als
gevolg. Het wordt als niet wenselijk gezien dat de terreinhoogte van het Verdronken Land van Saeftinghe
versnelt toeneemt, omdat dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de ecologische waarde van het
schor. Vanwege de relatief beperkte omvang van de grensoverschrijdende proefstortingen in verhouding tot
de omvang van het gebied, zal de sedimentatie in omvang beperkt zijn. Effecten van stortingen op de
nabijgelegen schorren en slikken kan op voorhand echter niet uitgesloten worden.
Effecten van sedimentatie op habitattypen en (leefgebieden van) beschermde soorten zijn niet op
voorhand uitgesloten, en worden in dit rapport nader onderzocht.

Indirecte effecten door bedekking en sedimentatie op (broed)vogels en zeezoogdieren
De vele soorten broedvogels en niet-broedvogels in de Westerschelde zullen niet allemaal een (indirect)
effect ondervinden door sedimentatie. De soorten die er mogelijk effecten van kunnen ondervinden zijn
soorten die foerageren op vissen of andere bodemlevende soorten. Het effect is een indirect effect op de
vogels door een direct effect op de prooi. De visdief is de enige soort die broedt in het oostelijke deel van de
Westerschelde. Vissen zoals haring en zandspiering, kunnen door bedekking gedood worden. Visdiefjes zijn
voor een groot deel afhankelijk van deze twee prooisoorten. Tijdens een storting van baggerspecie bestaat
de kans dat er aanwezige vissoorten bedekt worden. Echter, de prooisoorten van de visetende vogelsoorten
(met name jonge haringachtigen (1e en 2de jaars) en spieringsoorten voor dwergstern en visdief) hebben een
grote verspreiding over de gehele Westerschelde en de aangrenzende gebieden. Zowel haringachtigen als
spieringsoorten zijn goede zwemmers, bij de aanwezigheid van een lossend baggerschip zullen de vissen
wegzwemmen. Daarnaast bevindt de jonge vis zich vooral in de ondiepe delen van het estuarium en minder
in de diepe geulen waar de stortingen plaatsvinden. De kans dat er tijdens het storten van baggerspecie een
groot deel van de populatie verloren gaat is daarom verwaarloosbaar. Effecten kunnen op voorhand
uitgesloten worden.
Effecten op visetende vogelsoorten (sterns, zwartkopmeeuw, fuut, lepelaar, kleine zilverreiger,
middelste zaagbek, zeearend) door bedekking van prooisoorten worden uitgesloten, en niet nader
onderzocht in dit rapport.
Naast visetende soorten zijn er ook benthosetende soorten aanwezig zoals bepaalde steltlopers en eenden.
Deze soorten foerageren op de platen en plaatranden. De benthosgemeenschap in de geul en nevengeul is
over het algemeen zeer beperkt en wordt door de diepte niet gebruikt als foerageergebied, er zijn in de
Westerschelde geen soorten vogels beschermd die duiken naar benthos. Als er sedimentatie optreedt bij de
benthosgemeenschap op de platen of plaatranden met zandig of slibbig sediment, kan er schade optreden.
Zoals eerder beschreven kunnen effecten op sedentaire benthos soorten buiten de vaargeul niet uitgesloten
worden en dit zal onderzocht worden in dit rapport.
Effecten op benthosetende vogelsoorten (diverse soorten eenden en steltlopers) door sedimentatie
op sedentaire benthossoorten en microfytobenthos buiten de geulen, kunnen op voorhand niet
worden uitgesloten en worden nader onderzocht in dit rapport.
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De aanwezige zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) kunnen indirect effect ondervinden door
bedekking met sediment van de aanwezige prooidieren (vissen). Omdat het effect op de aanwezige vissen
vooraf is uitgesloten kunnen effecten op aanwezige zeezoogdieren ook op voorhand uitgesloten worden.
Effecten op zeezoogdieren (gewone zeehond, grijze zeehond, bruinvis) door bedekking van
prooidieren worden uitgesloten en niet nader onderzocht in dit rapport.
Samenvatting onderzoeksvragen sedimentatie en bedekking

De volgende effecten zullen worden onderzocht in dit rapport:
Het effect van sedimentatie op benthos etende vogelsoorten (eenden, steltlopers) via
effecten op benthossoorten en microfytobenthos buiten de geulen.
Het effect van sedimentatie op habitattypen en (leefgebieden van) beschermde soorten op
slikken en schorren, inclusief het Verdronken Land van Saeftinghe.

3.1.3

Vertroebeling

Tijdens het lossen van de beun van de sleephopperzuiger wordt het gebaggerde sediment in de waterfase
gebracht. Omdat de specie een kleine fractie slib bevat, kan dit vertroebeling opleveren. De mate waarin dit
plaatsvindt is afhankelijk van de korrelgrootte (slibgehalte) van de specie (hoe grover het materiaal, hoe
sneller het uitzakt) en de sterkte van stroming evenals de achtergrondconcentratie.

Figuur 3-1 Achtergrondconcentraties zwevend stof op twee meetlocaties in de Westerschelde gemiddelde voor de
periode na 01-01-2010
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Wanneer het zwevend stofgehalte in de waterkolom toeneemt, kan minder licht in het water doordringen, en
vermindert het doorzicht. De relatie tussen slibconcentratie en doorzicht heeft een exponentieel karakter. Bij
lage achtergrondconcentraties neemt het doorzicht snel af bij toevoeging van extra slib. In de Westerschelde
nemen de achtergrondconcentraties van slib toe, vanaf de monding verder in het estuarium, zowel in de
waterkolom als op de bodem. Daarbij zijn er plekken waar de gehaltes slib in de waterkolom hoger zijn, door
een combinatie van verschillende processen. Deze locaties met verhoogde concentraties worden aangeduid
met Estuarine Turbidity Maximum (ETM). In het Schelde-estuarium verschuift het gebied met hoge
concentratie zwevend stof onder invloed van het getij, maar ook onder invloed van de aanvoer van
(zoet)water uit de bovenlopen (dit wordt aangeduid met de ‘afvoer’). Bij lage afvoer verhoogt de
sedimentconcentratie in de Boven-Zeeschelde, bij hoge afvoer verlaagt de sedimentconcentratie in de
Boven-Zeeschelde maar neemt deze toe in het afwaarts deel van de Beneden-Zeeschelde. Op basis van
metingen van het zwevend stof gehalte op twee locaties in de Westerschelde nabij de proefstortlocaties voor
grensoverschrijdend storten (Hansweert en Schaar van Ouden Doel) kan een beeld gevormd worden van de
achtergrondconcentraties (Figuur 3-1).

Het effect van vertroebeling op primaire productie
Als gevolg van verminderde doordringing van licht door vertroebeling van het water, kan de primaire
productie door algen in de waterkolom en op de bodem verminderen. De beschikbaarheid van voedsel voor
soorten in de hogere niveaus van de voedselketen kan daardoor afnemen. Een lagere primaire productie
kan leiden tot verminderde groei van benthos, en daardoor de hoeveelheid en de kwaliteit van voedsel voor
soorten die foerageren op benthos (met name vissen en vogels) verminderen. Wanneer dit leidt tot afname
van prooidieren kunnen ook toppredatoren zoals zeezoogdieren, visetende vogels en roofvogels nadelig
beïnvloed worden.
Effecten van vertroebeling op primaire productie kunnen niet op voorhand worden uitgesloten en
worden nader onderzocht in dit rapport.

Vertroebeling – filter-feeders
Filter-feeders zijn dieren die voeden zich met de verteerbare fracties (fytoplankton, bacteriën, verteerbaar
detritus) in het zwevend materiaal. Zij filteren het voedsel uit het water. Tot filter-feeders behoren veel
soorten benthos (schelpdieren, kreeftachtigen), maar ook veel vissoorten en sommige vogelsoorten (zoals
de lepelaar). De fysiologische en morfologische adaptaties van deze soorten maken het veelal mogelijk om
in troebele omstandigheden te leven (Cattrijsse 1997).
Zowel mosselen als kokkels kunnen hun eliminatiesnelheid van niet verteerbare delen en hun opname
snelheid aanpassen aan de omstandigheden (Kiorboe et al. 1981). Onderzoek heeft uitgewezen dat een
tijdelijke verhoging van de slibconcentratie met 20% de groei van kokkels niet nadelig beïnvloed.
Verhogingen naar 200 tot 300 mg/l hebben wel een sterke nadelige invloed op de groei (Essink, 1993). Dit
zijn echter niveaus die in de Westerschelde niet gehaald worden.
Een recent overzicht van oorzaken van massale mortaliteit onder kokkels wijst niet een verhoogde
slibconcentratie aan als belangrijk oorzaak (Burdon et al. 2014). Er is verder weinig bekend over de lange
termijn effecten van verhoging van de slibconcentratie op de kokkelpopulatie.
Schelpdiersoorten als nonnetje en de platte slijkgaper zullen minder stress ondervinden van de vertroebeling
dan kokkels, omdat deze soorten ook voedsel tot zich kunnen nemen via ‘deposit feeding’, waarbij zij
materiaal van de bodem opnemen. Zij kunnen bij verhoogde concentratie aan slib makkelijker overschakelen
naar deze vorm van voedselopname. Over het algemeen worden generalisten minder beïnvloed door de
tijdelijke toename in vertroebeling dan specialisten (Hoogeboom and Rotmensen 1998).
De verhoging van de concentratie aan slib in de waterkolom als gevolg van de proefstortingen is zeer gering
en door de getijcycli tijdelijk van aard. In de Westerschelde komen grote schommelingen in slibgehalten voor
als gevolg van de hoge dynamiek (getijdestromingen, weersomstandigheden). Filter-feeders hebben het
vermogen zich hieraan aan te passen. Effecten op filter-feeders en de daarop prederende organismen in de
Westerschelde zijn dan ook uitgesloten.
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Effecten van vertroebeling op filter-feeders worden uitgesloten, en niet nader onderzocht in dit
rapport.

Vertroebeling –Vissen
Als gevolg van toegenomen vertroebeling kan het leefgebied voor sommige soorten vis gedurende korte tijd
minder aantrekkelijk zijn. Trekvissen die het gebied doorkruisen tijdens de trekperiodes zijn goed aangepast
aan troebele tot zeer troebele omstandigheden. Omdat het Schelde estuarium van zichzelf al een
fluctuerende turbiditeit heeft (Maes & Ollevier, 2005; Maris & Meire 2011) en vissen op meer dan alleen zicht
de migratie stroomopwaarts of –afwaarts baseren (o.a. Bjerselius et al. 2000; Dodson & Leggett 1974; Maes
et al. 2007; Maes et al. 2008), kan worden vastgesteld dat de tijdelijk verhoogde vertroebeling geen invloed
heeft op de functie van de Westerschelde als migratiegebied voor trekvissen.
Naast de directe effecten van vertroebeling kan ook het indirecte effect van een afname van de primaire
productie, invloed hebben op de beschermde soorten door een afname aan voedselaanbod. Afhankelijk van
de afname van de primaire productie, kan het voedselaanbod afnemen (zie het onderdeel “Primaire
productie”). Aangezien trekvissen tijdens de trek doorgaans niet of nauwelijks eten, is voedselaanbod
daarom ook geen probleem. Effecten zijn op voorhand uit te sluiten.
De Westerschelde is geen vast leefgebied van vissoorten die beschermd worden in het kader van de Wet
natuurbescherming.
Effecten van vertroebeling op het leefgebied van trekvissen (zeeprik, rivierprik, fint) en beschermde
vissoorten worden uitgesloten, en in dit rapport niet nader onderzocht.

Vertroebeling – vangstsucces vogels
Als gevolg van verminderd doorzicht in het water kan het vangstsucces van vogels die op zicht jagen
verminderen, wat gevolgen kan hebben voor overleving en reproductiesucces van individuele dieren. Dit
gaat met name om visetende vogels: sterns, zwartkopmeeuw, fuut, lepelaar, kleine zilverreiger en middelste
zaagbek. Een verminderd vangstsucces kan leiden tot verhoogde sterfte van individuele dieren, verminderd
broedsucces (en daarmee afnemende reproductie, en kan de populatie van deze soorten daarmee nadelig
beïnvloeden. Hoewel de toenames van vertroebeling gering, tijdelijk en lokaal zijn, kunnen negatieve
effecten van vertroebeling op visetende soorten vogels niet op voorhand worden uitgesloten.
De effecten van vertroebeling op zichtjagende visetende vogels worden nader onderzocht in dit
rapport.
Samenvatting onderzoeksvragen vertroebeling

De volgende effecten zullen worden onderzocht in dit rapport:
Effecten van vertroebeling op primaire productie en daarvan afhankelijke soorten.
Effecten van vertroebeling op zichtjagende vogels.

3.1.4

Verstoring

Effecten door toename van onderwatergeluid
Tijdens de werkzaamheden treedt er onderwater verstoring op door de productie van continu
onderwatergeluid door de baggerschepen en de verspreidingswerkzaamheden. Soorten die hierdoor
hiervoor gevoelig kunnen zijn, zijn vissen en zeezoogdieren. Onderwatergeluid kan leiden tot verstoring in de
vorm van verhoogde alertheid, het mijden van gebieden, vluchtgedrag, en bij zeer hoge geluidniveaus ook
fysieke schade aan gehoororganen, zwemblazen en andere lichaamsdelen, met bijkomende gevolgen voor
de dieren en populaties. Aan continu geluid, zoals scheepsmotoren of machines, kunnen organismen
wennen (Broekmeyer et al., 2006; Krijgsveld et al., 2008).
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De op de proefstortlocaties of vaarroute aanwezige vissen en zeezoogdierenkunnen verstoord worden door
de aanwezigheid van baggerschepen en de stortwerkzaamheden, waardoor tijdelijke gedragsveranderingen
optreden. Omdat de aanwezigheid van de baggerschepen in de tijd beperkt is, zal dit niet leiden tot
permanente effecten op individuele vissen of populaties. Ook zijn de kenmerken van het geluid (volume,
frequentie en impuls-karakter) niet zodanig dat er risico bestaat directe beschadigingen aan individuele
dieren. Het gaat immers om schepen die vergelijkbaar zijn met gangbare schepen die in de Westerschelde
varen. De stortactiviteiten veroorzaken geen bijzondere geluidemissies.
De verspreidingslocaties liggen bovendien in de druk bevaren vaargeul zal sprake zijn van gewenning aan
hoge geluidniveaus, of permanente mijding door vissen en zeezoogdieren. Nadelige effecten als gevolg van
onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren zijn dan ook verwaarloosbaar en op voorhand uit te sluiten.
Effecten door verstoring als gevolg van onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren worden
uitgesloten, en niet nader onderzocht in dit rapport.

Effecten door verstoring boven water
De aanwezigheid van de baggerschepen en de uit te voeren werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring
door bovenwatergeluid, licht en optische verstoring (silhouetwerking):
•
•
•

De baggerschepen kunnen geluid bovenwater veroorzaken.
Bij nachtelijke werkzaamheden kan verlichting ingezet worden.
De aanwezigheid en beweging van vaartuigen en machines in gebieden waar deze normaliter afwezig
zijn, kan optische verstoring veroorzaken.

Verstoring van aanwezige organismen door bovenstaande oorzaken kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag
van individuele dieren. Dit kan vervolgens leiden tot verhoogde alertheid, het mijden van gebieden,
vluchtgedrag, en in potentie tot afname van de reproductie, verminderde voedselopname en uiteindelijk
verzwakking van de populatie.
Voor aanwezige beschermde soorten (broed)vogels en zeehonden geldt, net als bij onderwatergeluid dat
door de huidige aanwezigheid van scheepvaart en bagger- en stortactiviteiten er een bepaalde mate van
gewenning is opgetreden, of dat de vaargeul systematisch vermeden wordt. De werkzaamheden vinden
plaats in de vaargeul waardoor voor de aanwezige soorten geen verschil in verstoring zal optreden ten
opzichte van de huidige situatie. Effecten door bovenwaterverstoring op aanwezige (broed)vogels en
zeehonden kunnen op voorhand uitgesloten worden.
Effecten door verstoring als gevolg van licht, geluid en beweging boven water, op vogels en
zeehonden, worden uitgesloten, en worden in dit rapport niet nader onderzocht.
Samenvatting onderzoeksvragen verstoring

De volgende effecten zullen worden onderzocht in dit rapport:
Er worden geen effecten van verstoring onderzocht in dit rapport.

3.1.5

Verontreiniging

Het storten van specie kan in de stortzones tot verontreiniging van het water leiden wanneer de specie zwak
gebonden verontreinigingen bevat. Door bijvoorbeeld toevoegen van zuurstof, of verandering van saliniteit,
kunnen deze verontreinigingen in oplossing komen in de waterkolom. Ook aan slib gebonden
verontreinigingen kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden en in de voedselketen terecht komen. Dat de
kwaliteit van het terug te storten baggerspecie binnen de geldende normen valt, is opgenomen in deze toets
als een randvoorwaarde. Als gevolg hiervan kan geconcludeerd worden dat verslechtering van de
waterkwaliteit door het storten van de specie afkomstig uit Vlaanderen uitgesloten kan worden. Effecten van
verontreiniging door het storten wordt daarom niet nader onderzocht in dit rapport.
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Er zal in het kader van de grensoverschrijdende proefstortingen een vergunning aangevraagd worden voor
de Waterwet, er zal een toetsing aan de Kaderrichtlijn Water plaatsvinden en ook zal er een EVOA melding
gedaan worden. Deze onderdelen zullen niet verder behandeld worden in dit rapport.
Effecten van verontreiniging zijn op voorhand uitgesloten en worden niet nader onderzocht in dit
rapport.

3.1.6

Verzuring en vermesting

Het gebruik van sleephopperzuigers veroorzaakt emissies (uitstoot) van verzurende en vermestende stoffen
(met name NOx), door verbrandingsprocessen in hun motoren. Deze verzurende en vermestende stoffen
slaan via de atmosfeer neer op land en water (stikstofdepositie), en daarmee ook op voor verzuring en
vermesting gevoelige Natura 2000-gebieden.
Stikstof is een voedingstof voor planten. Stikstofdepositie kan leiden tot een hogere beschikbaarheid in de
bodem van deze voedingsstof voor planten (vandaar de term 'vermesting'). Als gevolg van een hogere
beschikbaarheid kan de groeisnelheid van planten hoger worden: planten kunnen immers sneller gaan
groeien als er meer voedingsstoffen zijn. Hierdoor kan de concurrentieverhouding tussen plantensoorten
veranderen, en gaan enkele soorten domineren, wat zichtbaar wordt in de vorm van vergrassing en/of
verruiging van de vegetatie. De stikstofdepositie is in het voordeel van de snelgroeiende soorten, wat kan
leiden tot het verdwijnen van de trager groeiende soorten, en dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en
staat van instandhouding van (sub)habitattypen en daaraan gebonden soorten (flora en fauna). Overmatige
depositie van zuur leidt in potentie eveneens tot een verandering van de soortensamenstelling in vegetaties
en tot een achteruitgang van de biodiversiteit.
In de (wijde) omgeving van de stortvakken liggen (gedeelten van) Natura 2000-gebieden met
stikstofgevoelige habitattypen. Deze kunnen nadelig beïnvloed worden door de stikstofdepositie die
afkomstig is van de baggerschepen.
De effecten van stikstofdepositie worden nader onderzocht in dit rapport.
Tabel 3-1 geeft een overzicht van de effecten die resteren na de afbakening in voorgaande paragrafen, en
die in dit rapport nader worden onderzocht.
Tabel 3-1 Afbakening effectenonderzoek

Onderdeel

Onderdelen voor nader onderzoek

Oppervlakteverlies en versnippering

Er worden geen effecten van oppervlakteverlies en
versnippering onderzocht in dit rapport.
•

Bedekking en sedimentatie

Vertroebeling

•

•
•

Het effect van sedimentatie op benthos etende
vogelsoorten door effecten op sedentaire
benthossoorten en microfytobenthos buiten de geulen.
Het effect van sedimentatie op slikken en schorren,
inclusief het Verdronken Land van Saeftinghe.
De effecten van vertroebeling op primaire productie.
De effecten van vertroebeling op zichtjagende vogels.

Verstoring

Er worden geen effecten van verstoring onderzocht in dit
rapport.

Verontreiniging

Er worden geen effecten van verstoring onderzocht in dit
rapport.

Verzuring en vermesting
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3.2

Reikwijdte effecten

De effecten en bijbehorende verwachte maximale reikwijdte van het vervoeren en verspreiden van de
baggerspecie zijn hieronder kort samengevat in Tabel 3-2. De reikwijdte van de effecten geven het
studiegebied weer.
Tabel 3-2 Samenvatting maximale reikwijdte van de gevolgen van de activiteit
Gevolg

Maximale reikwijdte

Sedimentatie

Effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden binnen het
Schelde-estuarium. De reikwijdte wordt bepaald door middel van
modelstudie (zie bijlage 3 en 4)

Vertroebeling

Effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden binnen het
Schelde-estuarium. De reikwijdte wordt bepaald door middel van
modelstudie (zie bijlage 3)

Verzuring en vermesting

De effecten kunnen in principe optreden in Natura 2000-gebieden tot
op grote afstand van de emissiebronnen. De berekening van de
stikstofdepositie met het model AERIUS bepaalt de reikwijdte van dit
effect.

Figuur 3-2 De drie Natura2000-gebieden die mogelijk beïnvloed worden door de activiteit (Westerschelde & Saeftinghe
(Nl),Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (Be) en Schorren en Polders van de BenedenSchelde (Be)
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3.3

Gebiedsbescherming

3.3.1

Betrokken Natura 2000-gebieden

Het studiegebied overlapt met drie Natura 2000-gebieden die potentieel beïnvloed kunnen worden door de
grensoverschrijdende proefstortingen. Het betreft de Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe
(Nederland), Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent en Schorren en Polders van
de Beneden-Schelde (Vlaanderen, deels overlappend met Schelde en Durme-estuarium) (zie Figuur 3-2).
Als gevolg van stikstofdepositie kunnen ook verder weg gelegen Natura 2000-gebieden beïnvloed worden.
De reikwijdte van dit effect wordt bepaald in de berekening met AERIUS.
Effecten op andere Natura 2000-gebieden in Nederland en Vlaanderen kunnen door de grote afstand tot het
plangebied en de reikwijdte van de effecten volgens de modelberekeningen (zie paragraaf 5.1 en 5.5)
worden uitgesloten. De habitattypen en soorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen en waarvoor
instandhoudingsdoelen gelden zijn opgenomen in Bijlage 1.
Niet ieder effect is in alle Natura 2000-gebieden aan de orde. Tabel 3-3 laat zien welk gevolg in welk Natura
2000-gebied een rol kan spelen en daarom in deze Passende Beoordeling verder onderzocht wordt.

Bedekking en sedimentatie

Vertroebeling

Verzuring en vermesting

Tabel 3-3 Mogelijk optredende effecten per Natura 2000-gebied

Westerschelde & Saeftinghe

X

X

X

Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent

X

X

X

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

X

Natura 2000-gebied

Andere Natura 2000-gebieden

3.3.2

X
X

Instandhoudingsdoelen

Niet alle habitattypen en soorten waarvoor binnen deze Natura 2000-gebieden instandhoudingsdoelen
gelden worden door de ingreep beïnvloed. Tabel 3-4 toont per effect de kwalificerende habitattypen en
soorten die mogelijk een effect ondervinden. Het gaat hier om natuurwaarden in de betrokken gebieden
waarvoor de effecten relevant zouden kunnen zijn. Effecten zijn relevant als een habitat of soort hier
gevoelig voor is én deze voorkomt binnen de reikwijdte van het effect. De tabel geeft nog geen overzicht of
een effect daadwerkelijk aan de orde is.
Effecten op de habitatrichtlijnsoorten nauwe korfslak, zeeprik, rivierprik, fint, bruinvis, gewone zeehond,
grijze zeehond en groenknolorchis kunnen, op basis van de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse, worden
uitgesloten. Effecten op de broedvogelsoorten bruine kiekendief en blauwborst en niet-broedvogelsoorten
kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, zeearend, slechtvalk,
lepelaar en kievit kunnen eveneens uitgesloten worden op basis van de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse.
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Tabel 3-4 De Natura 2000 soorten en habitattypen die mogelijk een effect ondervinden van de activiteiten per effectketen

Gevolg

betrokken soortgroep/locatie/proces

Betrokken instandhoudingsdoelen
Habitattypen:
• H1110B – Permanent overstroomde
zandbanken (Noordzeekustzone)
• H1130 – Estuaria
• H1310A en B - Zilte pionierbegroeiingen
(zeekraal en zeevetmuur)
• H1320 - Slijkgrasvelden
• H1330A - Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)

•
Sedimentatie
•

Sedentaire benthossoorten en
microfytobenthos en benthosetende
vogelsoorten
Verdronken Land van Saeftinghe en andere
slikken en schorren.

Foeragerende benthos etende broedvogels:
• A132 - Kluut
• A137 – Bontbekplevier
• A138 - Strandplevier
Foeragerende benthos etende niet-broedvogels:
• A048 - Bergeend
• A130 – Scholekster
• A132 - Kluut
• A137 – Bontbekplevier
• A138 – Strandplevier
• A140 - Goudplevier
• A141 – Zilverplevier
• A143 – Kanoet
• A144 - Drieteenstrandloper
• A149 - Bonte strandloper
• A157 - Rosse grutto
• A160 – Wulp
• A161 - Zwarte ruiter
• A162 - Tureluur
• A164 - Groenpootruiter
• A169 - Steenloper
Habitattypen:
• H1130 – Estuaria

Vertroebeling

•
•

Primaire productie
Zichtjagende vogels

Foeragerende broedvogels:
• A176 – Zwartkopmeeuw
• A191 - Grote stern
• A193 – Visdief
• A195 - Dwergstern
Foeragerende niet-broedvogels:
• A005 – Fuut
• A026 - Kleine Zilverreiger
• A069 - Middelste Zaagbek

Verzuring en
vermesting

•

Stikstofdepositie
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Effecten op de volgende soorten en habitats met instandhoudingsdoelstellingen
kunnen op voorhand uitgesloten worden:
Habitattypen: H1110B - Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone),
H1140B - Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone), H2110 - Embryonale duinen, H2120 Witte duinen, H2130A - Grijze duinen (kalkrijk), H2160 – Duindoornstruwelen, H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk), H3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend
tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p., H6430 - Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype ‘verbond van harig
wilgenroosje’, H91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype zachthoutooibos.
Habitatrichtlijn soorten: nauwe korfslak, zeeprik, rivierprik, fint, bruinvis, gewone zeehond,
grijze zeehond en groenknolorchis (Westerschelde), bittervoorn, Europese bever, gevlekte
witsnuitlibel, ingekorven vleermuis, kamsalamander, kleine dwergvleemruis, gewone
dwergvleermuis, laatvlieger, kleine modderkruiper, poelkikker, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, franjestaart, watervleermuis en meervleermuis (Zeeschelde).
Broedvogels: bruine kiekendief en blauwborst.
Niet-broedvogels: kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend,
pijlstaart, slobeend, zeearend, slechtvalk, lepelaar en kievit (Westerschelde), tafeleend,
blauwborst, bruine kiekendief, ijsvogel, kleine zwaan, kluut, kokmeeuw, kwak,
kwartelkoning, lepelaar, porseleinhoen, purperreiger, roerdomp, waterrietzanger en
woudaap (Zeeschelde).

3.4

Afbakening soortbescherming

3.4.1

Beschermde soorten

De activiteiten en werkzaamheden hebben op voorhand geen invloed op de zoogdieren op het land,
reptielen en amfibieën, dagvlinders, libellen en andere ongewervelden, en vaatplanten.
Vogels
Er komen grote aantallen soorten vogels voor in het studiegebied. Voor de aanwezige vogels is er mogelijk
een effect op de foerageerfunctie van het gebied, welke door vertroebeling kunnen worden beïnvloed.
Effecten door vertroebeling op zichtjagende vogelsoorten zullen onderzocht worden in dit rapport.

De volgende effecten zullen worden onderzocht in dit rapport:
Effecten van vertroebeling op zichtjagende vogels.
Het effect van sedimentatie op sedentaire benthossoorten kan op voorhand eveneens niet worden
uitgesloten. Indirecte effecten op benthos etende vogels kunnen daarom niet uitgesloten worden.
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Effecten door sedimentatie op sedentaire benthossoorten, en indirect op benthos etende
vogelsoorten zullen onderzocht worden in dit rapport.

De volgende effecten zullen worden onderzocht in dit rapport:
Het effect van sedimentatie op benthos etende vogelsoorten door effecten op sedentaire
benthossoorten en microfytobenthos buiten de geulen.

Zeezoogdieren
Onder de Wet Natuurbescherming wordt een groot aantal soorten zeezoogdieren beschermd. Alleen voor de
gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis is het studiegebied van belang. Overige soorten zeezoogdieren
worden (zeer) incidenteel waargenomen in het studiegebied; het gebied is niet van essentieel belang voor
deze soorten omdat het geen onderdeel uitmaakt van het essentiële leefgebied, paargebied of essentiële
migratieroutes. Deze soorten zeezoogdieren worden daarom niet meegenomen in dit rapport. De aanwezige
bruinvissen, gewone zeehonden en grijze zeehonden ondervinden geen effecten door de werkzaamheden
en hoeven dus eveneens niet meegenomen te worden in dit rapport.
Effecten op zeezoogdieren worden niet nader onderzocht in dit rapport.

Effecten op zeezoogdieren worden niet nader onderzocht in dit rapport.
Vissen
Twee soorten beschermde vissen kunnen in potentie in het studiegebied voorkomen. De Atlantische steur
en houting komen zeer sporadisch voor in en nabij de wateren van Westerschelde, beiden zijn Europees
beschermde soorten.
Effecten op vissen kunnen op voorhand echter uitgesloten worden en deze soorten worden niet
verder meegenomen in dit rapport.

Effecten op vissen worden niet nader onderzocht in dit rapport.

3.4.2

Selectie mogelijke effecten (toetsingscriteria)

In Tabel 3-5 is het overzicht gegeven van de mogelijke effecten op aanwezige beschermde soorten.
Tabel 3-5 Overzicht van mogelijke effecten op aanwezige beschermde soorten

Gevolg

Effecten op soorten

Bedekking en sedimentatie

Effecten door sedimentatie op sedentaire benthossoorten, en indirect op benthos
etende vogelsoorten

Vertroebeling

Effecten door vertroebeling op zichtjagende vogelsoorten

Onderwater verstoring

Geen effect (zie paragraaf 3.1.3)

Bovenwater verstoring

Geen effect (zie paragraaf 3.1.3)

Verzuring en vermesting

Geen effect op beschermde soorten (zie paragraaf 5.5)
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4

SYSTEEM- EN GEBIEDSBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk worden de verspreiding, kwaliteit en bijzonderheden van de habitattypen en soorten
beschreven, die op grond van de afbakening in hoofdstuk 3 in het nadere effectenonderzoek worden
betrokken.
Wanneer op basis van de verspreiding van deze habitattypen en soorten blijkt dat deze buiten de reikwijdte
van de effecten van de voorgenomen activiteiten voorkomen, kunnen effecten op deze habitattypen en
soorten worden uitgesloten. Dit leidt tot een verdere afbakening van de scope van het onderzoek. Wanneer
hiervan sprake is, wordt dit in dit hoofdstuk expliciet aangegeven.

4.1

Gebiedskarakteristiek Natura 2000-gebieden

4.1.1

Westerschelde & Saeftinghe

Figuur 4-1 Begrenzing Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’. Bron: natura2000.nl, februari 2020.

Begrenzing
De begrenzing van het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ is weergegeven in Figuur 4-1.
Inmiddels vallen de Hertogin Hedwige Polder en Perkpolder ook onder de bescherming van de Wet
Natuurbescherming. Hertogin Hedwige Polder valt onder de Europese bescherming van de Habitatrichtlijn
want het is als deel van Westerschelde & Saeftinghe opgenomen op de negende bijgewerkte lijst van
gebieden van communautair belang van 26 november 2015. Perkpolder valt onder de Europese
bescherming van de Habitatrichtlijn want het is als deel van Westerschelde & Saeftinghe opgenomen op de
elfde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang van 12 december 2017 (Synbiosys, 2019).
Algemene gebiedsbeschrijving
Westerschelde & Saeftinghe is de enige nog volledig open verbinding tussen de Noordzee en de Schelde. In
deze overgang van zee naar rivier is er een zoet-zout gradiënt aanwezig samen met een sterke dynamiek in
getijdenwerking en morfologische processen. Het getijverschil is voor Nederlandse begrippen groot, van
3,85 meter bij Vlissingen tot 4,90 meter bij Bath. De Schelde, die de Westerschelde voedt, is een regenrivier
die ontspringt in Noord-Frankrijk. Over een afstand van 350 km loopt de schelde door België naar
Nederland. Het estuarium, dat onder invloed van het getij staat, strekt zich uit van Gent, waar stuwen en
sluizen de getijstroom tegenhouden, tot Vlissingen 160 km verder. Het totale beschermde gebied bestaat uit
35.000 hectare met 7.000 hectare in België (Natura 2000-gebied Schelde en Durme-estuarium). Naast de
aanvoer van zout zeewater en zoet rivierwater ontvangt het systeem van de Westerschelde ook water uit
omliggende polders, neerslag, koelwater en water van RWZI’s. Hoeveel water wordt afgevoerd is afhankelijk
van het jaarlijkse neerslagoverschot.
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Alle ingrepen langs het stroomgebied hebben er wel voor gezorgd dat relatief minder zoet water de
Westerschelde bereikt, dan in een natuurlijke situatie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu &
Rijkswaterstaat, 2016).
De hoge morfologische dynamiek en erosie en sedimentatieprocessen zorgen voor het vervoeren van grote
hoeveelheden zand en slib, waardoor op sommige plaatsen aanzanding optreedt en op andere plaatsen
stroomgeulen ontstaan. Door ophoging van schorren, zoals in Saeftinghe, ontstaan zeldzame
brakwaterschorren met veel getijdengeulen van meters diep. Door geulmigraties (eroderen en aanslibben)
verandert de ligging van de geulenstelsels in de tijd. Geulmigratie is in de huidige tijd beperkt door het
inperken van dynamische processen door menselijk handelen. Buitendijks zorgen deze processen voor het
bestaan van dynamische natuur, slikken, schorren en platen waaronder permanent overstroomde en
droogvallende zandbanken en vegetaties als zilte pionier begroeiingen. Langs de kustlijn liggen duintypen in
verschillende stadia van ontwikkeling zoals embryonale duinen en duindoornstruwelen.
De bodem van de Westerschelde is niet uniform, maar bestaat uit zand en klei van verschillende korrelgrote.
In de geulen en op de platen is het aandeel aan sliblaag, maar op de slikken en schorren kan het slibgehalte
meer dan 10% bedragen. Op een aantal plaatsen liggen veenpakketten in de ondergrond.
De huidige natuur in de Deltawateren heeft zich de laatste eeuw sterk ontwikkeld in samenhang met
menselijke activiteiten. Het grote aantal gebruiksfuncties van de Westerschelde bestaat uit:
beroepsscheepvaart, waterafvoer, koelwatergebruik, recreatievaart, zwemwater, oeverrecreatie,
sportvisserij, beroepsvisserij en winning van oppervlaktedelfstoffen.
Door autonome zeespiegelstijging en diverse menselijke ingrepen (inpolderingen, bedijking, verbreding en
verdieping van de vaargeul en geulwandverdedigingen) is een toename opgetreden van diepe delen, waarbij
overgangen naar laagdynamisch en ondiepere delen zeer steil zijn geworden. De Westerschelde is
vergeleken met andere wateren in de Delta minder beïnvloed door de Deltawerken. Er is enkel een sluis (de
Bathse spuisluis) als overlaat tussen het Zoommeer bij Bergen op Zoom en de Westerschelde.
Door scheepvaart tussen Rotterdam en Antwerpen wordt het Schelde –Rijnkanaal gebruikt (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu & Rijkswaterstaat 2016).
De Westerschelde & Saeftinghe is een belangrijk leefgebied voor doortrekkende en overwinterende
watervogels, moerasbroedvogels en kustbroedvogels. Daarnaast is het gebied van belang voor zoute
getijdennatuur, trekvissen en zeezoogdieren. Ook zijn leefgebieden aanwezig van de nauwe korfslak en
groenknolorchis (binnendijks). Schorren, hoge zandplaten, schelpenstrandjes, dijkvakken en schaars
begroeide grond bieden een belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels. Daarnaast vormt de combinatie
van bereikbare foerageergebieden, droogvallende slikken en platen, omvangrijke viswateren en binnendijkse
voedselrijke graslanden voor een optimaal leefgebied voor kustbroedvogels. Het gebied is voor trekvogels
voornamelijk als overwinteringsgebied, ruigebied of tussenstop van belang.

4.1.2

Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot
Gent en Schorren en polders van de Beneden-schelde

Het habitatrichtlijngebied strekt zich uit van Gent tot de Nederlandse Grens ten noorden van Antwerpen en is
een overgangsgebied tussen rivier en zee (zie Figuur 3-2). Schorren en polders van de Beneden-schelde is
onderdeel van Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. De totale oppervlakte
bedraagt ongeveer 4680 ha, waarvan ongeveer 3460 ha water (vaargeul), 640 ha schor en 530 ha slik.
Estuaria zijn verbrede riviermondingen waarlangs getijden binnendringen en waar zoet en zout water zich
mengen. Het getij dringt op de Schelde door tot aan de sluizen in Gent, maar ook op de zijrivieren Rupel,
Nete, Kleine Nete, Grote Nete, Dijle, Zenne en Durme. Het Schelde-estuarium wordt gekenmerkt door een
ononderbroken zoet-zoutgradiënt, met zoet water tussen Gent en Temse en op de zijrivieren, licht brak
water tussen Temse en Antwerpen en op de Rupel en brak water tussen Antwerpen en de grens. De
zoutwaterzone bevindt zich verder stroomafwaarts op de Westerschelde. Het zoutgehalte van het water
schommelt met het getij, de weersomstandigheden en de seizoenen. Het zoutgehalte en haar
schommelingen zijn zeer bepalend voor het voorkomen van habitattypes en soorten in het estuarium.
Naaste deze zoet-zoutovergang, zijn ook de overgangen tussen diep en ondiep water en intergetijdengebied
zeer belangrijk.
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Het intergetijdengebied bestaat uit slik, de onbegroeide zone met slib of zand die bij laag water droogvalt
maar bij elk hoogtij overstroomt en schor, de begroeide zone van het intergetijdengebied die niet bij elk getij
overstroomt.

4.2

Habitattypen

4.2.1

Estuarium (H1130)

Tabel 4-1 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen Habitattype H1130 Estuaria in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe.

Habitattype

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling kwaliteit

H1130 - Estuaria

Zeer ongunstig

uitbreiding

uitbreiding

Het habitattype H1130 Estuaria heeft een zeer ongunstige landelijke staan van instandhouding. De oorzaak
hiervan is grotendeels te wijten aan het sterk afgenomen oppervlak in de afgelopen eeuw door afsluiting van
veel estuaria (Zuiderzee, Lauwersmeer, zeearmen in de Delta). Daarnaast is de staat van instandhouding
ongunstig door verkleining van het areaal (inpoldering, bedijking), baggeractiviteiten, vertroebeling,
watervervuiling en verstoring.
Het habitattype ‘Estuarium’ bestaat in de Westerschelde en Beneden- Zeeschelde uit een mozaïek van
mariene en brakke ecotopen, zoals geulen, permanent onder water staande zandbanken en bij eb
droogvallende slik- en zandplaten. Die slik- en zandplaten hebben hoge dan wel lage, zandige dan wel
slibrijke delen waarop mosselbanken en zeegrasvelden voorkomen. De landschappelijke samenhang tussen
en de afwisseling van de ecotopen vormen een wezenlijk aspect van de structuur en functie van het
habitattype en de kwaliteit van het habitattype wordt bepaald door deze habitatdiversiteit en de daarmee
gepaard gaande biodiversiteit. Van belang hierbij is het onderscheid tussen laag- en hoogdynamische delen
van het estuarium. Met name de laagdynamische delen zijn in de loop van de tijd sterk afgenomen, zowel in
absolute als relatieve zin. Veel soorten brengen een deel van hun levenscyclus door in verschillende
deelgebieden binnen het habitattype, waardoor alle deelgebieden van belang zijn voor het ecologisch
functioneren van het estuarium.
H1130 heeft 25 aangewezen typische soorten (Tabel 4-2). De typische soorten zullen meegenomen worden
in dit rapport als zijnde onderdeel van de desbetreffende soortgroepen of habitats en zullen verder niet apart
behandeld worden.
Tabel 4-2 Typische soorten van H1130 Estuaria. Ca = constante soort met indicatie voor goede abiotische toestand; Cab
= constante soort met indicatie voor goede abiotische toestand en goede biotische structuur

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Bot

Platichthys flesus

Vissen

Cab

Harnasmannetje

Agonus cataphractus

Vissen

Ca

Wijting

Merlangus merlangus

Vissen

Ca

Zeedonderpad

Myoxocephalus scorpius

Vissen

Ca

Haring

Clupea harengus

Vissen

Cab
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Schar

Limanda

Vissen

Cab

Slakdolf

Liparis liparis

Vissen

Cab

Spiering

Osmerus eperlanus

Vissen

Cab

Schol

Pleuronectes platessa

Vissen

Cab

Tong

Solea solea

Vissen

Cab

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Vissen

Ca

Botervis

Pholis gunnellus

Vissen

Cab

Puitaal

Zoarces viviparus

Vissen

Ca

Nonnetje

Macoma balthica

Weekdieren

Cab

Strandgaper

Mya arenaria

Weekdieren

Cab

Wadslakje

Peringia ulvae

Weekdieren

Cab

Opgezwollen brakwaterhorentje

Ecrobia ventrosa

Weekdieren

Cab

Mossel

Mytilus edulis

Weekdieren

Cab

Kokkel

Cerastoderma edule

Weekdieren

Cab

Slijkgarnaal

Corophium volutator

Kreeftachtigen

Cab

Zeeduizendpoot

Hediste diversicolor

Borstelwormen

Ca

Rode draadworm

Heteromastus filiformis

Borstelwormen

Ca

Zandkokerworm

Pygospio elegans

Borstelwormen

Cab

Groot zeegras

Zostera marina

Vaatplanten

Cab
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Klein zeegras

Zostera noltii

Vaatplanten

Cab

4.2.2

Schorren en pionierszone (H1310/H1320/H1330)

Tabel 4-3 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen voor habitattypen van zilte pioniervegetaties en schorren
in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling kwaliteit

H1310A - Zilte
pionierbegroeiingen
(zeekraal)

matig gunstig

uitbreiding

behoud

H1310B - Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

gunstig

behoud

behoud

H1320 - Slijkgrasvelden

zeer ongunstig

behoud

behoud

uitbreiding

uitbreiding

H1330A - Schorren en zilte
matig gunstig
graslanden (buitendijks)

Habitattype H1330A schorren en zilte graslanden (buitendijks) komt in grote oppervlakten voor in het
oostelijk deel van de Westerschelde op: het Verdronken Land van Saeftinghe, Bathse schor, Schor bij
waarde, Plaat van Walsoorden, Platen van Hulst en Zuidgors. In het westelijk deel van de Westerschelde
wordt dit habitattype minder aangetroffen. Het habitattype schorren met slijkgras H1320 komt voor langs en
in alle schorren in de Westerschelde, met de grootste oppervlakten gelegen op het Paulinaschor en de
Platen van Hulst. In Vlaanderen, op de schorren langs de Schelde, ter hoogte van Antwerpen (o.a. Schor
Ouden Doel en Galgenschoor), groeien verwante vegetaties. Er is momenteel geen gunstig
toekomstperspectief voor het habitattype H1320. De enige typische soort (Klein slijkgras) staat als ernstig
bedreigd op de Rode Lijst en is mogelijk zelfs al verdwenen. De verwachting is dat klein slijkgras de verloren
positie niet weer kan innemen en het habitattype dus (nagenoeg) alleen in een matige vorm behouden kan
blijven.
Het habitattype zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) H1310A, komt voor in de Verdronken Zwarte polder,
Paulinaschor, Hellegatschor, het Verdronken Land van Saeftinghe, het schor bij Waarde het Zuidgors, in het
Rammekensschor, op de Hooge Platen en de Plaat van Walsoorden. In Vlaanderen is het sterk brakke deel
van het Schelde-estuarium (waar het overlapt met type 1130) een belangrijk gebied. Het areaal van het
habitattype is onderhevig aan grote fluctuaties door weersinvloeden. Het subtype zilte pionierbegroeiingen
(zeevetmuur) H1310B komt alleen voor in de verdronken Zwarte Polder in een gering oppervlak (tot 1000
m2). Figuur 4-2 laat de ligging van schorren en pionierzones zien in de Westerschelde. Deze verspreiding is
gebaseerd op de ecotopenkaart 2016 (Rijkswaterstaat, 2017). Een beschrijving van de hoogteontwikkeling
van het Verdronken Land van Saeftinghe staat in Arcadis (2018). De schorren rond het Vlaamse deel van de
Westerschelde zijn ook weergegeven in dit figuur en gebaseerd op de Natura 2000 Habitatkaart 2016
(Geopunt.be).
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Tabel 4-4 Typische soorten van H1310A. Ca = constante soort goede abiotische toestand; K = karakteristieke soort

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Klein schorrenkruid

Suaeda maritima

Vaatplanten

Ca

Kortarige zeekraal

Salicornia europaea

Vaatplanten

K + Ca

Langarige zeekraal

Salicornia procumbens

Vaatplanten

K + Ca

Tabel 4-5 Typische soorten van H1310B. Ca = constante soort goede abiotische toestand; K = karakteristieke soort

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Deens lepelblad

Cochlearia danica

Vaatplanten

Ca

Fijn goudscherm

Bupleurum tenuissimum

Vaatplanten

K

Fraai duizendguldenkruid

Centaurium pulchellum

Vaatplanten

K+C

Vaatplanten

K

Blackstonia perfoliata ssp.
Herfstbitterling
serotina

Hertshoornweegbree

Plantago coronopus

Vaatplanten

K+C

Laksteeltje

Catapodium marinum

Vaatplanten

K

Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

Vaatplanten

K+C

Strandduizendguldenkruid

Centaurium littorale

Vaatplanten

K+C

Zeevetmuur

Sagina maritima

Vaatplanten

K+C

Tabel 4-6 Typische soorten van H1320. K = karakteristieke soort

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Klein slijkgras

Spartina maritima

Vaatplanten

K

Tabel 4-4 t/m Tabel 4-7 geven de typische soorten weer van de besproken habitattypes. De typische soorten
zullen meegenomen worden in dit rapport als zijnde onderdeel van de desbetreffende soortgroepen of
habitats en zullen verder niet apart behandeld worden.
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Tabel 4-7 Typische soorten van H1330A. Ca = constante soort goede abiotische toestand; Cb = constante soort goede
biotische structuur; Cab = constante soort goede abiotische toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke
soort; E = exclusieve soort

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata

Vaatplanten

E

Bleek kweldergras

Puccinellia distans ssp. borealis

Vaatplanten

E

Dunstaart

Parapholis strigosa

Vaatplanten

K

Engels gras

Armeria maritima

Vaatplanten

K

Engels lepelblad

Cochlearia officinalis ssp. anglica

Vaatplanten

K

Gerande schijnspurrie

Spergularia media

Vaatplanten

K + Ca

Gesteelde zoutmelde

Atriplex pedunculata

Vaatplanten

K

Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides

Vaatplanten

K + Ca

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Vaatplanten

K + Ca

Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus

Vaatplanten

K

Kwelderzegge

Carex extensa

Vaatplanten

K

Lamsoor

Limonium vulgare

Vaatplanten

K

Melkkruid

Glaux maritima

Vaatplanten

K + Ca

Rode bies

Blysmus rufus

Vaatplanten

E

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Vaatplanten

K + Ca

Stekende bies

Schoenoplectus pungens

Vaatplanten

K

Stomp kweldergras

Puccinellia distans ssp. distans

Vaatplanten

K

Zeealsem

Artemisia maritima

Vaatplanten

K
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Categorie

Zeegerst

Hordeum marinum

Vaatplanten

K

Zeerus

Juncus maritimus

Vaatplanten

K

Zeeweegbree

Plantago maritima

Vaatplanten

K + Ca

Zilte rus

Juncus gerardi

Vaatplanten

K + Ca

Zilte schijnspurrie

Spergularia salina

Vaatplanten

K

Zulte

Aster tripolium

Vaatplanten

K + Ca

Bergeend

Tadorna tadorna

Vogels

Cab

Kluut

Recurvirostra avosetta

Vogels

Cab

Tureluur

Tringa totanus ssp. totanus

Vogels

Cab

Haas

Lepus europaeus

Zoogdieren

Cb
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Figuur 4-2 De ligging van schorren en pionierzones in het oostelijk deel van de Westerschelde. Deze verspreiding is
gebaseerd op de ecotopenkaart 2016 (Rijkswaterstaat, 2017)

4.3

Vogels

Het Nederlandse en Vlaamse Deltagebied, waaronder de Westerschelde, is van groot belang voor een
aantal soorten broedvogels, trekvogels en overwinterende watervogelsoorten.
In de Westerschelde wordt de 1% norm voor internationaal belangrijke vogelpopulaties voor 13 soorten
watervogels overschreden. De desbetreffende soorten zijn 5 soorten ganzen en eenden (grauwe gans,
bergeend, pijlstaart, brandgans, smient), 7 soorten steltlopers (drieteenstrandloper, bonte strandloper,
zilverplevier, kluut, scholekster, grutto en rosse grutto) en één soort viseter (lepelaar). Geelpootmeeuw,
stormmeeuw en noordse stern zijn soorten die maar sporadisch worden waargenomen in de Westerschelde.
Het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe is aangewezen voor zeven soorten kustbroedvogels,
waarvan vier soorten op open water foerageren op vis (grote stern, visdief, dwergstern en zwartkopmeeuw)
en drie soorten foerageren op slikken en schorren en in ondiep water (kluut, strandplevier en
bontbekplevier). De hogere delen van platen en schorren worden gebruikt als broedlocatie, maar ook de
waterkeringen en binnendijks natuur(ontwikkelings)gebieden zoals inlagen. Op een aantal locaties zijn
omvangrijke broedkolonies aanwezig.
Het Natura 2000-gebied Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse Grens tot Gent is aangewezen
voor 21 vogelsoorten (bergeend, tafeleend, krakeend, wintertaling, pijlstaart, blauwborst, bruine kiekendief,
ijsvogel, kleine zwaan, kluut, kokmeeuw, kwak, kwartelkoning, lepelaar, porseleinhoen, purperreiger,
roerdomp, slobeend, waterrietzanger en woudaap).
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De werkzaamheden kunnen zorgen voor effecten op jachtsucces van zichtjagers door verandering van
doorzicht en indirect op benthos etende vogelsoorten. De soorten die effecten kunnen ondervinden zijn
daarom beperkt tot de aanwezige zichtjagers (zwartkopmeeuw, grote stern, dwergstern en visdief) en
benthoseters (bergeend en steltlopers).

4.3.1

Zichtjagende vogels

Tabel 4-8 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen van zichtjagende broedvogels in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe
Broedvogelsoorten

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
omvang
leefgebied

Doelstelling
kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie
(indicatief t.b.v.
draagkracht leefgebied)

A176 –
Zwartkopmeeuw

gunstig

behoud

behoud

400

A191 - Grote stern

zeer ongunstig

behoud

behoud

6200

A193 – Visdief

matig gunstig

behoud

behoud

6500

A195 - Dwergstern

zeer ongunstig

behoud

behoud

300

Zwartkopmeeuw, grote stern en dwergstern (zichtjagende broedvogels met doelstellingen in het Natura
2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe) broeden vooral in het westelijk deel van de Westerschelde
(Hooge Platen en omgeving), terwijl de visdief (tevens broedvogel met instandhoudingsdoelstelling) ook in
het oostelijk deel van het estuarium voorkomt. Zwartkopmeeuw en grote stern hebben een grote actieradius
en foerageren voornamelijk buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied, terwijl de andere soorten hun
voedsel in het open water en de intergetijdengebieden van Westerschelde & Saeftinghe vinden. Vanwege de
kleine actieradius van de dwergstern, komt deze soort niet foeragerend voor in het oostelijk deel van de
Westerschelde. Dit gebied is daarom alleen van belang voor de visdief. Van de overige visetende soorten in
de Westerschelde jagen de fuut, kleine zilverreiger en middelste zaagbek op zicht.

Effecten op vangstsucces door vertroebeling door de proefstortingen zijn uit te sluiten voor de
instandhoudingsdoelstellingen van de volgende soorten:
Foeragerende broedvogels:
•
A176 – Zwartkopmeeuw
•
A191 - Grote stern
•
A195 - Dwergstern
Visdief
De visdief (Sterna hirundo) is een koloniebroeder met voorkeur voor eilanden en kustgebieden. De visdief
overwintert in Zuid Europa en Afrika en is aanwezig in Nederland tussen eind maart en begin oktober. De
staat van instandhouding van de visdief als broedvogel in Nederland is zeer ongunstig. In 2016 waren er
tussen de 14.00 en 15.600 broedparen in Nederland. Het Deltagebied herbergt 28% van de hele
Nederlandse populatie visdieven (Arts et al. 2019). In het hele Deltagebied is de broedpopulatie stabiel over
de periode 2009-2018 (Arts et al. 2019).
In de Westerschelde is de trend negatief met tussen 1990 en 2017 een significante afname van minder dan
5% per jaar. In het Verdronken Land van Saeftinghe kwamen in 2018 slechts enkele tientallen paren
visdieven tot broeden (Arts et al. 2019).
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In 2017 zijn tijdens de jaarlijkse tellingen een maximum van 1263 broedparen visdiefjes in de Westerschelde
waargenomen in de Westerschelde (Arts et al. 2018). In 2019 zijn 1377 broedparen visdiefjes waargenomen
in de Westerschelde op een totaal van 5141 broedparen in het hele Deltagebied (Arts et al. 2019). Figuur
4-3 geeft het aantalsverloop weer van de visdief in de Westerschelde.
Visdieven broeden jaarlijks in Saeftinghe aan de noordelijke randen van de schorren. Hier kiezen ze hoge
oeverwallen, lage strandduintjes, en veekpakketten 3 als broedplaats. Er wordt vooral gefoerageerd in de
monding van de grotere geulen en op de Westerschelde. Het broeden op veek is uniek en vindt alleen plaats
in Saeftinghe. De aantallen broedparen variëren tussen de jaren en het broedresultaat wisselt sterk van jaar
tot jaar, maar lijkt geleidelijk af te nemen, o.a. door afname van vorming van veekpakketten als gevolg van
veranderingen in waterstroming en hogere gemiddelde waterstanden. Mogelijk is ook verminderd
voedselaanbod voor jongen (kleine visjes) oorzaak van afname van broedsucces. In jaren waarin
broedparen zijn geteld waren de volgende aantallen broedparen aanwezig: 413 (1997), 329 (2004) en 536
(2012) (Casteleijns et al., 2014). In 2017 broedden er minder dan 100 broedparen in dit gebied (Arts et al.,
2018). Grotere aantallen broedparen waren in 2017 aanwezig op de Hooge Platen, in het havengebied van
Terneuzen en in de Molenpolder bij Ossenisse (Arts et al., 2017; zie Figuur 4-4).
De instandhoudingsdoelstelling van de visdief wordt in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de
instandhoudingsdoelstelling niet één keer is behaald (Antea Group et al., 2018). De redenen voor het niet
halen van de doelstelling zijn niet eenduidig, mogelijke oorzaken zijn onder andere een afname aan
geschikte prooisoorten door een afname van de kinderkamerfunctie van de Westerschelde voor een aantal
vissoorten en broedgebieden met een hoge gevoeligheid voor verstoring (Antea Group et al., 2018).

Figuur 4-3 Aantal visdiefjes in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2017, gebaseerd op
het Meetnet Broedvogels. De oranje lijn geeft het gemiddelde over de laatste vijf jaar. Bron: www.Sovon.nl

3

Veekpakketten worden op de randen van schorren gevormd door afzetting van drijvend (vooral) organisch materiaal.
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Figuur 4-4 Broedkolonies van visdieven in het Deltagebied in 2018 (Bron: Arts et al., 2019)

Visetende niet-broedvogelsoorten: fuut, middelste zaagbek en kleine zilverreiger
Tabel 4-9 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen van visetende niet-broedvogelsoorten in het Natura 2000gebied Westerschelde & Saeftinghe
NietBroedvogelsoorten

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
omvang
leefgebied

Doelstelling
kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie
(indicatief t.b.v.
draagkracht leefgebied)

A005 – Fuut

matig gunstig

behoud

behoud

100

A026 - Kleine
Zilverreiger

gunstig

behoud

behoud

40

A034 - Lepelaar

gunstig

behoud

behoud

30

A069 - Middelste
Zaagbek

gunstig

behoud

behoud

30
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Vier visetende vogelsoorten met instandhoudingsdoelstellingen maken gebruik van de Westerschelde &
Saeftinghe als foerageergebied, dit zijn fuut, middelste zaagbek, kleine zilverreiger en lepelaar. De lepelaar
is geen zichtjager en zal niet verder meegenomen worden in deze beschrijving.

Effecten op vangstsucces door vertroebeling door de proefstortingen zijn uit te sluiten voor de
instandhoudingsdoelstellingen van de volgende soorten:
Foeragerende niet-broedvogels:
•
A034 – Lepelaar
In de Westerschelde foerageren de fuut en middelste zaagbek op vis in open water. Echter in vergelijking
met de rest van de zoute Delta komen er relatief weinig dieren voor en specifiek middelste zaagbek en fuut
ontbreken in de Westerschelde (Arts et al. 2019b). Deze soorten maken als doortrekkers en overwinteraars
gebruik van het gebied (Arts et al., 2014; Strucker, Arts, & Lilipaly, 2013). Visetende waadvogels (kleine
zilverreiger) zijn beperkt tot ondiepe delen van het estuarium, op (bijna) droogvallende platen en langs de
oevers van het estuarium.
De trend van viseters in de Westerschelde vertoond de laatste vijf telseizoenen een toename. Ten opzichte
van 2010/2011 is het aantal getelde dieren met 29% toegenomen (Arts et al. 2018) met een stabilisatie in
het telseizoen 2017/2018 (Arts et al. 2019b). Futen en middelste zaagbekken overwinteren voornamelijk bij
strenge winters in de Westerschelde, met als belangrijkste gebieden de Braakmanhaven, de Sloehaven en
de haven van Terneuzen. In de Westerschelde komen relatief weinig futen en middelste zaagbekken voor in
vergelijking met de rest van het Deltagebied (Arts et al., 2018). De tellingen van de fuut tijdens seizoen
2014-2015 zijn weergegeven in Figuur 4-5. Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum van 90
futen waargenomen in de Westerschelde in november, op een totaal van 1488 futen in het hele Deltagebied.
Het populatieaantal van de middelste zaagbek is gestabiliseerd op een zeer laag aantal (enkele tientallen).
Aantalsgrafieken zijn weergegeven in Figuur 4-6 t/m Figuur 4-9. Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een
maximum van 32 middelste zaagbekken waargenomen in de Westerschelde in februari, op een totaal van
4195 middelste zaagbekken in het hele Deltagebied.
De instandhoudingsdoelstellingen van de fuut en middelste zaagbek worden niet gehaald, terwijl de
instandhoudingsdoelstellingen van kleine zilverreiger wel behaald worden. De evaluatie over de jaren ’10 t/m
’15 laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstellingen voor fuut en middelste zaagbek niet één
keer zijn behaald, terwijl deze voor de kleine zilverreiger elk jaar zijn behaald (Antea Group et al., 2018). De
aantallen zijn de afgelopen vijf jaar voor zowel fuut als middelste zaagbek in de Westerschelde gelijk
gebleven.
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Figuur 4-5 Maximaal aantal futen per telgebied in het najaar en de winter van 2014 (Arts et al. 2017).

Figuur 4-6 Aantal futen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd op het
Meetnet Watervogels. Weergegeven is het seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het
95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-7 Maximaal aantal waargenomen middelste zaagbekken per telgebied in het najaar, winter, voorjaar en de
zomer van 2017/2018 (Arts et al. 2019b)
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Figuur 4-8 Aantal middelste zaagbekken in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker
gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

Figuur 4-9 Aantal kleine zilverreigers in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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4.3.2

Benthos etende vogels

Tabel 4-10 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen van benthosetende broedvogelsoorten in het Natura
2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe
Broedvogelsoorten

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
omvang
leefgebied

Doelstelling
kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie
(indicatief t.b.v.
draagkracht leefgebied)

A132 - Kluut

matig gunstig

behoud

behoud

2000

A137 –
Bontbekplevier

matig gunstig

behoud

behoud

100

behoud

behoud

220

A138 - Strandplevier zeer ongunstig

Tabel 4-11 Staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen van benthosetende niet-broedvogelsoorten in het
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
NietBroedvogelsoorten

Landelijke staat van
instandhouding

Doelstelling
omvang
leefgebied

Doelstelling
kwaliteit
leefgebied

Omvang populatie
(indicatief t.b.v.
draagkracht leefgebied)

A048 - Bergeend

gunstig

behoud

behoud

4500

A130 – Scholekster

zeer ongunstig

behoud

behoud

7500

A132 - Kluut

matig gunstig

behoud

behoud

540

A137 –
Bontbekplevier

gunstig

behoud

behoud

430

A138 – Strandplevier

zeer ongunstig

behoud

behoud

80

A140 - Goudplevier

zeer ongunstig

behoud

behoud

1600

A141 – Zilverplevier

gunstig

behoud

behoud

1500

A143 – Kanoet

matig gunstig

behoud

behoud

600

A144 Drieteenstrandloper

matig gunstig

behoud

behoud

1000

A149 - Bonte
strandloper

gunstig

behoud

behoud

15100

A157 - Rosse grutto

gunstig

behoud

behoud

1200

A160 – Wulp

gunstig

behoud

behoud

2500

A161 - Zwarte ruiter

gunstig

behoud

behoud

270

A162 - Tureluur

matig gunstig

behoud

behoud

1100

A164 Groenpootruiter

gunstig

behoud

behoud

90

A169 - Steenloper

zeer ongunstig

behoud

behoud

230
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Bergeend
De Westerschelde vormt een belangrijk ruigebied van de bergeend (bodemdiereter). Deze soort neemt sinds
de jaren negentig toe. Tijdens de ruiperiode in de nazomer kunnen de bergeenden niet vliegen en zijn ze erg
gevoelig voor verstoring. Dergelijke plaatsen moeten dus een hoge mate van rust hebben. De
Westerschelde is één van de plaatsen die bergeenden gebruiken als ruigebied. Tijdens laagwater verblijven
de bergeenden op droogvallende platen, bij hoogwater zwemmen ze in de omgeving van deze platen. Na
recordaantallen in juli 2013 (43.000) is het aantal vogeldagen afgenomen, maar op de lange termijn is de
trend positief. In het seizoen 2016/2017 werden maximaal 32.300 bergeenden geteld (Arts et al. 2018), in
seizoen 2017/2018 werden maximaal 29.459 bergeenden geteld (Arts et al. 2019b).
De instandhoudingsdoelstelling van de bergeend wordt behaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 in de
Westerschelde laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling elk jaar is behaald (Antea Group
et al., 2018).

Figuur 4-10 Aantal bergeenden in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-11 Verspreiding bergeend tijdens de ruiperiode juli-september (Arts et al., 2018)

Steltlopers
De steltlopers verzamelen zich vanaf augustus in de Westerschelde, waar zij foerageren op bodemfauna op
droogvallende slikken en platen, op de schorren en binnen en buitendijkse graslanden in de omgeving. Het
laagdynamisch litoraal vormt het belangrijkste foerageergebied voor de meeste soorten steltlopers, waarbij
het aanbod van macrozoöbenthos cruciaal is (Antea Group et al., 2018). Met hoogtij maken ze gebruik van
hoogwatervluchtplaatsen, zoals de Hooge Platen en de dijken. Sommige soorten trekken afhankelijk van het
weer door naar het zuiden (Zuid –Europa en Afrika), terwijl andere soorten het gehele jaar door in de
Westerschelde verblijven. De meeste steltlopers vertonen sinds 2006/2007 een negatieve trend, maar in
2016/2017 is er weer een stijgende lijn zichtbaar, ten opzichte van vorig telseizoen is het aantal vogeldagen
van steltlopers met 30% toegenomen (Arts et al. 2018).
A130 – Scholekster
De scholekster gebruikt het gebied naast foerageer en leefgebied ook als ruigebied. De grootste aantallen
worden geteld in augustus tot februari. Deze soort foerageert in het intergetijdengebied en gebruikt de Hoog
Platen en de Platen van Ossenisse en dijken langs de Westerschelde met hoogtij. De aantallen laten sinds
2005/2006 een daling zien (Sovon, 2019). De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie
over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde
niet één keer is behaald (Antea Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 werd een maximum
aantal scholeksters waargenomen in de Westerschelde in augustus van 12.219 vogels (Arts et al. 2019b).
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Figuur 4-12 Aantal scholeksters in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-13 Scholekster tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al.
2019b)
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A132 - Kluut
De foerageergebieden en slaapplaatsen van de kluut bevinden zich in de buurt van het nest en bestaan uit
ondiepe wateren met een zachte slibrijke bodem. De aantallen zijn sinds de start van de tellingen in de
Westerschelde zeer variabel met in de afgelopen 10 jaar een significante afname van <5% per jaar (Sovon,
2019). De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in
de Westerschelde niet elk jaar is behaald. De soort krijgt dan ook een negatieve beoordeling met een matige
significante afname van <5% per jaar (Antea Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een
maximum aantal kluten waargenomen in de Westerschelde in augustus van 1145 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-14 Aantal kluten in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd op
het Meetnet Watervogels. De oranje lijn geeft het gemiddelde over de laatste vijf jaren. Bron: www.Sovon.nl

Figuur 4-15 Aantal kluten in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd op
het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-16 Kluut tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al. 2019b)
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A137 – Bontbekplevier
Bontbekplevieren kunnen het hele jaar door waargenomen worden maar zijn in de wintermaanden schaars,
vooral tijdens de trek in het voor- en najaar zijn er hoge aantallen aanwezig (Sovon, 2019). Bontbekplevieren
zitten voornamelijk op de Hooge Platen, het schor van Baarland en de dijk bij Bath. Sinds het begin van de
tellingen in de jaren tachtig laat de populatie in de Westerschelde een daling zien (Sovon 2019). De
instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze
periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde twee keer is behaald (Antea Group et al.,
2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal bontbekplevieren waargenomen in de
Westerschelde in augustus van 1129 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-17 Aantal bontbekplevieren in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. De oranje lijn geeft het gemiddelde over de laatste vijf jaren. Bron:
www.Sovon.nl

Figuur 4-18 Aantal bontbekplevieren in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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A138 - Strandplevier
Voor de strandplevier fungeert het gebied als voornaamste rui- en opvetgebied voor de broedpopulatie in de
Deltawateren. De strandplevier is in de Westerschelde & Saeftinghe aanwezig tussen medio maart en medio
oktober, piekend rond augustus. Met relatief grote aantallen in de buurt van de haven van Terneuzen en de
Braakmanhaven. De trend in de Westerschelde is duidelijk negatief (Sovon, 2019). De
instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze
periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde niet één keer is behaald (Antea Group et al.,
2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal strandplevieren waargenomen in de
Westerschelde in augustus van slechts 11 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-19 Aantal strandplevieren in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

A140 – Goudplevier
De Goudplevier prefereert open grasland op zeeklei- of veenbodems en daarnaast akkerland. Als slaap- en
rustplaats worden zowel de foerageergebieden als drooggevallen zand- en modderbanken in het
getijdengebied gebruikt. In het najaar worden de bovengenoemde gebieden ook gebruikt als ruiplaats. Sinds
het begin van de eeuw zijn de aantallen goudplevieren in de Westerschelde achteruit gegaan. De evaluatie
over de jaren ’10 t/m ’15 is negatief, met een sterke significante afname van >5% per jaar (Antea Group et
al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal goudplevieren waargenomen in de
Westerschelde in augustus van 637 vogels (Arts et al. 2019b).
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Figuur 4-20 Aantal goudplevieren in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

A141 - Zilverplevier
De zilverplevier is het gehele jaar rond aanwezig, maar in lage aantallen in de zomer. Tijdens hoogwater zijn
grote aantallen aanwezig op de Hooge Platen, het Zuidgors en bij de Willem –Anna polder (ten oosten van
de Biezelingse Ham). De trend is sinds de start van de tellingen in de jaren tachtig gestegen tot een
hoogtepunt begin jaren negentig, om vervolgens te dalen tot een dieptepunt rond het jaar 2000, waarna
weer een stijging plaatsvond tot ca. 2007 met een vervolgens weer een daling. De laatste tellingen zijn
wederom op een laag niveau. De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren
’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde drie keer is
behaald (Antea Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal
zilverplevieren waargenomen in de Westerschelde in mei van 2694 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-21 Aantal zilverplevieren in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-22 Zilverplevier tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al.
2019b)
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A143 - Kanoet
Kanoeten zijn voornamelijk aanwezig in het westelijk gebied, waarvan de ondersoort islandica in oktoberfebruari van het gebied gebruik maakt en de ondersoort canutus in augustus en mei (Royal Haskoning,
2015). De soort komt in lage aantallen in de oostelijke Westerschelde voor. De instandhoudingsdoelstelling
wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de
instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde alleen het telseizoen (‘14/’15) niet is behaald (Ante Group
et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal kanoeten waargenomen in de
Westerschelde in december van 4292 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-23 Aantal kanoeten in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd
op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-24 Kanoet tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al. 2019b)
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A144 - Drieteenstrandloper
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 slikkige
gedeelten van de kust worden gemeden. De aantallen van de drieteenstrandloper in de Westerschelde
kende een piek tussen 2000 en 2010 (Sovon, 2019). De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 is negatief, met
een sterke significante afname van >5% per jaar, de instandhoudingsdoelstelling is alleen in de telseizoenen
‘09/’10 en ‘10/’11 gehaald (Antea Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum
aantal drieteenstrandlopers waargenomen in de Westerschelde in oktober van 3564 vogels (Arts et al.
2019b).

Figuur 4-25 Aantal drieteenstrandlopers in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-26 Drieteenstrandloper tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et
al. 2019b)
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020
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A149 – Bonte strandloper
De bonte strandloper is met tienduizenden de meest voorkomende steltloper in het gebied en vertoont op de
termijn van 1987 tot 2016 geen significante schommelingen in populatiegrootte (Sovon, 2019). De
instandhoudingsdoelstelling wordt echter niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in
deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde niet één keer is behaald (Antea Group et
al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal bonte strandlopers waargenomen in
de Westerschelde in oktober van 27.556 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-27 Aantal bonte strandlopers in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-28 Bonte strandloper tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et
al. 2019b)
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020
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A157 – Rosse grutto
De rosse grutto is aanwezig in de intergetijdengebieden op de slikken en platen. Enkel tijdens de
voorjaarstrek wordt gefoerageerd op graslanden en akkers. De trend is sinds begin deze eeuw sterk negatief
(Sovon 2019). De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat
zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde slechts één keer is behaald
(Antea Group et al., 2018).

Figuur 4-29: Aantal rosse grutto’s in het N2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd op
het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

Figuur 4-30: Rosse grutto tijdens het najaar en de winter van telseizoen 2016/2017 (Arts et al. 2018).
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A1160 – Wulp
De wulp toont een duidelijke toename in aantallen met een piek in de aantallen in 2010/2011, in de vijf jaar
hierop volgend zijn de aantallen ingezakt en wederom toegenomen (Sovon 2019). De belangrijkste gebieden
op basis van vogeldagen waren het traject Perkpolder-Zeedorp, de Hooge Platen en het Verdronken Land
van Saeftinghe. De soort laat een positieve trend zien in het gebied (Sovon, 2019). De
instandhoudingsdoelstelling wordt gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze
periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde elk jaar is behaald (Antea Group et al., 2018).
Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal wulpen waargenomen in de Westerschelde in
augustus van 7842 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-31 Aantal wulpen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd op
het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-32 Wulp tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al. 2019b)
Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

71 van 133

A161 – Zwarte ruiter
De zwarte ruiter komt voornamelijk voor in het Waddengebied maar op doortrek is de soort ook in de
Zeeuwse Delta te vinden. De zwarte ruiter gebruikt het Verdronken Land van Saeftinghe en Inlaag 1887 als
belangrijkste gebied. Sinds 2000 is een duidelijke daling waar te nemen in het gemiddelde aantal aanwezige
vogels in de Westerschelde (Sovon 2019). De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie
over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde
niet één keer is behaald (Antea Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum
aantal zwarte ruiters waargenomen in de Westerschelde in augustus van 98 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-33 Aantal zwarte ruiters in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

A162 – Tureluur
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. Als rustplaats maakt de soort gebruik van rustige open gebieden, zoals stranden, kwelders en
zand- en modderbanken. Sinds het begin van de eeuw is er een daling te zien in het aantal tureluurs in de
Westerschelde (Sovon, 2019). De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze periode de
instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde niet één keer is behaald, de soort krijgt een negatieve
evaluatie met een matige significante afname van <5% per jaar (Antea Group et al., 2018). Tijdens het
telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal tureluurs waargenomen in de Westerschelde in januari van
1114 vogels (Arts et al. 2019b).
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Figuur 4-34 Aantal tureluurs in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016, gebaseerd
op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl
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Figuur 4-35 tureluur tijdens het najaar, de winter, het voorjaar en de zomer van telseizoen 2017/2018 (Arts et al. 2019b)
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A164 – Groenpootruiter
Groenpootruiters foerageren voornamelijk wadend in ondiepe wateren, zoals poelen, geulen, en plasjes en
prielen in het getijdengebied. In de getijdengebieden wordt met hoog water gerust op stranden, zandplaten
en kwelders, en ook wel op graslanden en in de duinen. In het getijdengebied bestaat het voedsel uit
grondels, garnalen, krabben en wormen. Rond de eeuwwisseling is een piek in het aantal groenpootruiters
te zien in de Westerschelde (Sovon, 2019). De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat zien dat in deze
periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde niet één keer is behaald, de soort krijgt een
negatieve evaluatie met een matige significante afname van <5% per jaar (Antea Group et al., 2018). Tijdens
het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal groenpootruiters waargenomen in de Westerschelde in
juli van 142 vogels (Arts et al. 2019b).

Figuur 4-36 Aantal groenpootruiters in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

A169 - Steenloper
Grote aantallen van de steenloper worden aangetroffen ten oosten en westen van Terneuzen en bij de
Molenpolder. De Trend in de Westerschelde is sinds de start van de tellingen in de jaren tachtig negatief
(Sovon, 2019). De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. De evaluatie over de jaren ’10 t/m ’15 laat
zien dat in deze periode de instandhoudingsdoelstelling in de Westerschelde niet één keer is behaald (Ante
Group et al., 2018). Tijdens het telseizoen 2017/2018 is er een maximum aantal steenlopers waargenomen
in de Westerschelde in oktober van 340 vogels (Arts et al. 2019b).
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Figuur 4-37 Aantal steenlopers in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, tussen 1975 en 2016,
gebaseerd op het Meetnet Watervogels. Weergegeven is het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen (oranje lijn) het
seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de
trendlijn (lichtgekleurde lijn). Bron: www.Sovon.nl

Voedselvoorziening benthivoren
De afname in het aantal van bontbekplevier, rosse grutto en scholekster is waarschijnlijk te verklaren door
afnemend foerageergebied (minder laagdynamisch gebied) en een lagere hoeveelheid bodemfauna
waaronder schelpdieren. Voor steenloper is er mogelijk sprake van een afname van foerageergebied en
voor strandplevier is er sprake van een afname van de omvang van de regionale populatie. Er wordt
momenteel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de afname en naar mogelijkheden om de draagkracht
van het gebied te vergroten.
Volgend het analyserapport T2015 over de jaren ’10 t/m ’15 (Antea Group et al., 2018): “De Occurrence
Intactness Index van benthos neemt toe in zone 3 Mesohalien (WS) (dit is het oostelijk deel van de
Westerschelde). Voor de sleutelsoort kokkel geldt dat de biomassa geleidelijk afneemt en niet jaarlijks
voldoet aan de eis van minimaal 4 miljoen kg versgewicht en van de sleutelsoort mossel worden ook niet
jaarlijks banken vastgesteld. De verhouding Annelida/Mollusca neemt af en lijkt zich hiermee in alle zones
van de Westerschelde in positieve richting te ontwikkelen, maar alleen in zone 2 Zwak polyhalien is dit
significant. In zone 3 Mesohalien (WS) neemt zowel het aantal soorten exoten als de biomassa toe (…).”
De algehele trend sinds begin jaren ’90 is positief voor de gehele benthosgemeenschap (Figuur 4-38).
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Figuur 4-38 Trend benthos in de Westerschelde 1990-2015. Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2019

Ondanks de in zijn geheel positieve trend hebben er wel verschuivingen plaatsgevonden in de
soortsamenstelling, zo is het aanbod van inheemse kokkels en mossels sterk afgenomen. In het oostelijke
deel van de Westerschelde vanaf Hansweert komt de kokkel van nature niet voor vanwege het afnemende
zoutgehalte, de proefstortingen zullen daarom geen invloed hebben op het kokkelbestand. Naast de afname
van kokkels en mossels is de verhouding Annelida/Mollusca afgenomen door vestiging van nonnetjes, platte
slijkgapers en strandgapers (Antea Group et al., 2018).
Over de voedselbeschikbaarheid voor benthos etende soorten in de Westerschelde, waaronder
verschillende vogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden, is verder weinig bekend. Mogelijk zijn
er factoren die de voedselbeschikbaarheid beïnvloeden die niet bekend zijn. Wel is duidelijk dat
veranderingen in de voedselvoorziening directe effecten kunnen hebben op de populatie, zeker wanneer
deze limiterend is voor de draagkracht van het gebied voor specifieke soorten. De historische afname van
laagdynamische intergetijdegebieden in de Westerschelde heeft een bewezen negatief effect gehad voor de
hoeveelheid benthos in het systeem. De hoogdynamische gebieden herbergen weinig bodemleven, wat het
voedselaanbod voor benthos etende soorten beperkt (Winden et al. 2017).
Naast voedselbeschikbaarheid zijn er nog meer factoren die de aantalsontwikkelingen van de aanwezige
vogelsoorten beïnvloeden zoals het verschuiven van doortrek- en overwinteringsgebieden, de strengheid
van de winter en verstoring (Antea Group et al., 2018).

4.3.3

Samenvatting vogelsoorten en trends

In onderstaande tabellen zijn alle hier boven genoemde vogelsoorten samengevat, inclusief de landelijke
staat van instandhouding, de landelijke en regionale trends en de evaluatie uit T2015.
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Tabel 4-12 Landelijke staat van instandhouding, landelijke en regionale trends en evaluatie instandhoudingsdoelen voor
visdief
Trend
Westerschelde
2007-2016

Broedvogelsoorten
viseters

Landelijke staat van
instandhouding

Trend Landelijk
2007-2016

A193 – Visdief

matig gunstig

Matige significante
Onzeker, geen trend
afname van <5% per
aantoonbaar
jaar

Evaluatie T2015
Westerschelde

Voldoet niet

Tabel 4-13 Landelijke staat van instandhouding, landelijke en regionale trends en evaluatie instandhoudingsdoelen voor
visetende niet-broedvogels
NietBroedvogelsoorten
viseters

Landelijke staat van
instandhouding

Trend Landelijk
2007-2016

Trend Westerschelde
2007-2016

Evaluatie T2015
Westerschelde

matig gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Onzeker, geen trend
aantoonbaar

Voldoet niet

gunstig

Onzeker, geen trend Stabiel, geen
aantoonbaar
significante trend

gunstig

Stabiel, geen
significante trend

A005 – Fuut

A026 - Kleine
Zilverreiger
A069 - Middelste
Zaagbek

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet

Voldoet niet

Tabel 4-14 Landelijke staat van instandhouding, landelijke en regionale trends en evaluatie instandhoudingsdoelen voor
benthosetende broedvogels
Broedvogelsoorten
benthos eters

Landelijke staat van
instandhouding

Trend Landelijk
2007-2016

Trend Westerschelde
2007-2016

Evaluatie T2015
Westerschelde

matig gunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

matig gunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet

zeer ongunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

A132 - Kluut

A137 – Bontbekplevier

A138 - Strandplevier

Tabel 4-15 Landelijke staat van instandhouding, landelijke en regionale trends en evaluatie instandhoudingsdoelen voor
benthosetende niet-broedvogels
Niet-Broedvogelsoorten
benthos eters

Landelijke staat van
instandhouding

Trend Landelijk
2007-2016

Trend Westerschelde Evaluatie T2015
2007-2016
Westerschelde

A048 - Bergeend

gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Significante matige
toename van <5% per
jaar

Voldoet

zeer ongunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

A130 – Scholekster
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Niet-Broedvogelsoorten
benthos eters

Landelijke staat van
instandhouding

Trend Landelijk
2007-2016

Trend Westerschelde Evaluatie T2015
2007-2016
Westerschelde

matig gunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

zeer ongunstig

Sterke significante
afname van >5%
per jaar

Sterke significante
afname van >5% per
jaar

Voldoet niet

zeer ongunstig

Stabiel, geen
significante trend

Sterke significante
afname van >5% per
jaar

Voldoet niet

gunstig

Stabiel, geen
significante trend

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

matig gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Sterke significante
afname van >5% per
jaar

Voldoet niet

A144 Drieteenstrandloper

matig gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Sterke significante
afname van >5% per
jaar

Voldoet niet

A149 - Bonte
strandloper

gunstig

Stabiel, geen
significante trend

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

gunstig

Stabiel, geen
significante trend

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

gunstig

Stabiel, geen
significante trend

Stabiel, geen
significante trend

Voldoet

gunstig

Significante matige
toename van <5%
per jaar

Sterke significante
afname van >5% per
jaar

Voldoet niet

matig gunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Matige significante
afname van <5% per
jaar

Voldoet niet

gunstig

Matige significante
Onzeker, geen trend
afname van <5% per
aantoonbaar
jaar

Voldoet niet

zeer ongunstig

Matige significante
afname van <5%
per jaar

Voldoet niet

A132 - Kluut

A137 – Bontbekplevier

A138 – Strandplevier

A140 - Goudplevier

A141 – Zilverplevier

A143 – Kanoet

A157 - Rosse grutto

A160 – Wulp

A161 - Zwarte ruiter

A162 - Tureluur

A164 - Groenpootruiter

A169 - Steenloper
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5

EFFECTBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk worden de effecten van de grensoverschrijdende proefstortingen beschreven die op kunnen
treden als gevolg van sedimentatie, vertroebeling en stikstofdepositie. Alle andere soorten effecten zijn op
grond van de afbakening in hoofdstuk 3 uitgesloten.

5.1

Modelstudies sedimentatie en vertroebeling

Voor het bepalen van de mogelijke gevolgen van de verspreiding van de zandige baggerspecie in de
Westerschelde zijn twee studies uitgevoerd met computermodellen.
De eerste studie betreft de wijze en de ruimtelijke en temporele patronen waarmee het zand van de
proefstortingen na het storten wordt geërodeerd, getransporteerd en elders opnieuw sedimenteert. Hierbij
heeft het Verdronken Land van Saeftinghe specifieke aandacht gekregen, omdat een eventuele extra
toename van de hoogte van de schorren door sedimentatie als gevolg van de grensoverschrijdende
proefstortingen een ongewenst gevolg is. Omdat het grootste deel van de grensoverschrijdende
proefstortingen uit zand zal bestaat, is inzicht in het transport en de afzetting van zand gewenst. Inzicht in de
bijdrage van zand aan de sedimentatie op het Verdronken Land van Saeftinghe is verkregen door het
uitvoeren van numerieke simulaties met een morfologisch model. Dit model is goed in staat om de
morfologische veranderingen, waaronder de sedimentatie en erosie op slikken en platen goed te na te
bootsen. Deze modelstudie geeft daarmee inzicht in de mogelijke gevolgen op de beschermde natuur via
sedimentatie (Tabel 3-3).
De tweede modelstudie is gericht op de verspreiding van de slibfractie die, hoewel in omvang beperkt, wel
deel uitmaakt van de grensoverschrijdende proefstortingen. Het slib komt gedeeltelijk in de waterkolom
terecht, waar het leidt tot hogere slibconcentraties en op de bodem, waar het leidt tot sedimentatie. Deze
modelstudie geeft inzicht in de mogelijke gevolgen op de beschermde natuur via vertroebeling en
sedimentatie (Tabel 3-3).
De fysische processen die zijn verbonden aan zand en slib verschillen op essentiële punten, zodat het niet
mogelijk is om de morfologische veranderingen als gevolge van de erosie, het transport en de sedimentatie
van zand én de vertroebeling door slib in het water en de afzetting van slib op de bodem gelijktijdig in één
numeriek model te simuleren. Ook de tijdschaal die wordt beschouwd is verschillend voor de beide
modellen. Het morfologische model beschouwt de totale ontwikkelingen gedurende meerdere maanden en
kijkt niet naar de veranderingen tijdens één getij of dag, terwijl het slibmodel dat juist wel beschouwt.
Hieronder wordt een beknopte toelichting gegeven op de beide modelstudies. Voor een uitgebreide
beschouwing wordt verwezen naar de eigenstandige rapporten die toegevoegd zijn als bijlage 3 voor de
morfologische modellering en bijlage 4 voor de slibmodellering.
In de onderstaande paragrafen worden resultaten getoond van sedimentatie- en vertroebelingsberekeningen
voor bepaalde locaties in de Westerschelde. De ligging van deze observatiepunten is aangegeven op Figuur
5-1.
Morfologische modellering
Met het DELFT-3D modelinstrumentarium is de waterbeweging gesimuleerd, om daarmee de erosie, het
transport en de afzetting van zand te berekenen. Het zand betreft zowel het zand waaruit de bodem van het
estuarium bestaat, als het zand dat is gestort op de GOPS-zone-locaties. Vervolgens is berekend hoe de
ligging van de bodem is veranderd en is met de nieuwe ligging van de bodem opnieuw de waterbeweging
gesimuleerd. Op deze wijze zijn de morfologische veranderingen berekend, die ontstaan in de situatie met
en de zonder de grensoverschrijdende proefstortingen.
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Figuur 5-1 Ligging observatiepunten slibmodel

Figuur 5-2 De sedimentatie-erosietrends in de modelresultaten. In dit scenario is 700.000 m3 sediment toegevoegd in
stortpolygoon SH61 (overeenkomen met GOPS-zone MC6)

De proefstortingen zijn aan het model opgelegd door de bodemligging aan te passen ter plaatse van de
betreffende proefstortzone. Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van het aanbrengen 700 duizend kuub op
iedere locatie.
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Figuur 5-2 toont een voorbeeld van het resultaat van een morfologische simulatie, in dit geval van het storten
op GOPS-zone MC6 (in het rapport in bijlage 4 is dit SH61). In deze kaart zijn de veranderingen getoond na
één jaar, waarbij de rode gebieden de locaties zijn waar sedimentatie plaatsvindt en blauwe gebieden de
locaties waar erosie plaatsvindt. De afbeelding toont alle wijzigingen die in een jaar zijn opgetreden, niet
alleen het effect van de proefstorting. De grote veranderingen vinden plaats in de geulen. Ter plaatse van de
proefstortzone vindt erosie plaats van het gestorte zand. Op de plaatgebieden en op het Verdronken Land
van Saeftinghe vinden nauwelijks veranderingen plaats. De beperkte veranderingen op het Verdronken Land
van Saeftinghe en de andere droogvallende platen en schorren zijn in alle simulaties zichtbaar.
De resultaten van de simulaties met de proefstortingen zijn steeds vergeleken met een referentie-simulatie
zonder proefstortingen. Een belangrijk deel van de morfologische veranderingen in de geulen blijkt namelijk
ook op te treden in het model zonder proefstortingen. Door te kijken naar de verschillen tussen de
referentiesimulatie en de simulatie met proefstortingen, worden de gevolgen van de proefstortingen op de
morfologische ontwikkeling zichtbaar. Deze effecten worden in de navolgende paragrafen getoond en
beschreven.
In aanvulling op deze reguliere verspreidingen zijn ook simulaties uitgevoerd met een verlaagd Verdronken
Land van Saeftinghe en een kleinere korrelgrootte. Deze laatste simulaties zijn extremen, die zijn uitgevoerd
om vast te stellen of de berekende beperkte sedimentatie op het Verdronken Land van Saeftinghe in de
reguliere modelsimulaties een onderschatting zijn, of een realistische weergave van de gevolgen. Het laatste
blijkt het geval: de sedimentatie van zand op het Verdronken Land van Saeftinghe is zeer beperkt. De
morfologische simulaties van de proefstortingen geven realistische waarden van de sedimentatie, die
bruikbaar zijn voor het vaststellen van de ecologische gevolgen van sedimentatie.
Slibmodellering
Met het DELFT-3D modelinstrumentarium is de waterbeweging gesimuleerd, om daarmee de verwachte
dynamiek van de slibconcentraties als gevolg van het storten van zandige baggerspecie met een slibfractie
van 10% in ruimte en tijd in beeld te brengen. Het gebruikte slibmodel is state-of-the-art en heeft
gebruikgemaakt van zorgvuldig gekozen en conservatieve aannames voor de invoer van de parameters. Dit
geeft de nodige robuustheid aan het model om betrouwbare analyses te maken. In de rapportage (zie bijlage
4) is een hoofdstuk opgenomen waarin de gevoeligheden van het model voor de gebruikte parameter
waarden wordt beschouwd en deze worden vertaald in een bandbreedte rond de uitkomsten. Er is sprake
van een ondergrens in betrouwbaarheid van de modelberekeningen. Slibconcentraties lager dan 2 mg/l
worden als onbetrouwbaar beschouwd, en zijn bovendien niet meetbaar.
Het slib wordt in het model losgelaten in het water tijdens het moment van storten. Hiervoor wordt het aantal
momenten van storten gesimuleerd dat nodig is voor het verspreiden van 750 duizend kuub baggerspecie.
Het verspreiden is verdeeld over drie van elkaar gescheiden periodes, om aan te sluiten bij de praktijk van
het baggeren in de Zeeschelde.
In Figuur 5-3 is de berekende tijdreeks getoond van de slibconcentratieverhoging ter plaatse van een
stortlocatie weergegeven, met daarin de stortperioden als lichtroze vakken. In deze grafiek zijn zowel de
direct optredende, de daggemiddelde als de maandgemiddelde waarden zichtbaar (respectievelijk de
zwarte, blauwe en groene lijnen). In het model wordt aangenomen dat al het slib dat in de sleephopperzuiger
aanwezig is in één keer (eigenlijk over een periode van tien minuten met een aanloopperiode van twee
minuten en een afsluitperiode van twee minuten) in de waterkolom wordt vrijgelaten. Dit zorgt voor de
hoogste pieken in Figuur 5-3. Het slib zakt vervolgens langzaam naar de bodem, terwijl het ondertussen
door de getijstroming van dat moment wordt verplaatst van de verspreidingslocatie naar de omgeving.
Afhankelijk van de fase van het getij op het moment van verspreiding, wordt het slib stroomopwaarts of
stroomopwaarts verplaatst. Het transport door het getij betekent dat de concentraties nabij de stortlocatie
afnemen. Een groot deel van het slib zal tijdens de periode van kentering op de bodem worden afgezet,
zodat de concentraties nog verder afnemen. Vervolgens wordt het slib tijdens de opeenvolgende getijden
opnieuw opgewoeld door de stroming, getransporteerd en wederom afgezet op de bodem. Op deze wijze
wordt het slib over een groter gebied in het estuarium verplaatst, waarbij verdunning plaatsvindt en de
concentraties slib in de waterkolom steeds verder afnemen. In de grafiek in Figuur 5-3 is het gevolg hiervan
zichtbaar in de steeds verder afnemende concentraties na de periodes waarin wordt verspreid. In iets verder
van de verspreidingslocatie gelegen locaties nemen de concentraties geleidelijk toe tijdens de periode van
storten, omdat er steeds slib wordt aangevoerd vanaf de verspreidingslocaties. In de periodes daarna
nemen de concentraties weer af.
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Nota bene: de weergaven in Figuur 5-3 betreft de verhoging van de slibconcentratie als gevolg van de
verspreiding van de zandige baggerspecie en niet de daadwerkelijke slibconcentratie. De daadwerkelijk
slibconcentratie is aanmerkelijk hoger, omdat sprake is van een autonome achtergrondconcentratie slib in
het estuarium. De verhogingen in de concentraties met een periode van twee weken zijn het gevolg van de
springtij-doodtij cyclus. In de maandgemiddelde waarden valt deze springtij-doodtij dynamiek vrijwel weg.

Figuur 5-3 Gemodelleerde tijdreeks dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor het storten in stortvak Schaar van
Ouden Doel (punt E in de kaart in Figuur 5-1) voor een locatie direct nabij het stortvak

Figuur 5-4 Gemodelleerde daggemiddelde dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor storten in stortvak Schaar
van Ouden Doel; getoond voor de maximale waarde per locatie onafhankelijk van de tijd
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In de grafiek in Figuur 5-3 is de ontwikkeling van de verhoging van de slibconcentratie op één punt nabij de
verspreidingslocatie weergegeven. Voor inzicht in het ruimtelijke beeld is Figuur 5-4 opgenomen, met de
maximum waarde van de daggemiddelde concentratieverhoging. De kaart in Figuur 5-4 geeft daarmee geen
momentopname van de “slibwolk”, maar een overzicht van de maximale veranderingen, die voor
verschillende punten op verschillende momenten in de tijd worden bereikt, boven op de al bestaande
achtergrondconcentraties. De reikwijdte van deze “maximale slibconcentratieverhoging” is daarmee groter
dan de slibwolk die op een willekeurig moment in de tijd optreedt. Het beeld in de figuur zal in werkelijkheid
nooit optreden.
De bovenstaande modelresultaten geven weer hoeveel slib er door storten extra aan de waterkolom wordt
toegevoegd, en hoe dit slib na verspreiding wordt getransporteerd. Daarnaast is sedimentatie van slib uit de
waterkolom op de bodem in beeld gebracht. In veel gebieden in het estuarium is sprake van tijdelijke
sedimentatie, het slib wordt afgezet op de bodem als de stroomsnelheden laag zijn (tijdens kentering van het
tij) en wordt dan bij een volgende moment als de stroomsnelheden voldoende hoog zijn weer van de bodem
opgewoeld, verder getransporteerd en wederom op de bodem afgezet. Slechts in een beperkt aantal
gebieden (vooral havens en sluisingangen en in mindere mate de schorren), wordt het slib permanent
afgezet.
De situatie nabij het stortvak is een duidelijk voorbeeld van een gebied waar een tijdelijk toename van de
sliblaagdikte tijdens de stortperiodes wordt gevolgd door een periode van afname van de sliblaagdikte
(Figuur 5-5). De hier ingebrachte hoeveelheid slib is hoger dan de transportcapaciteit, waardoor een deel
van het slib bezinkt. Na afloop van het storten is dezelfde, relatief hoge, transportcapaciteit beschikbaar,
waardoor de sliblaag erodeert (Figuur 5-5). Na afloop van de simulatie is de sliblaagdikte afgenomen tot
slechts 1 mm en vindt nog steeds (lichte) erosie plaats.
In het Deurganckdok is een relatief sterke mate van verhoogde aanslibbing zichtbaar (Figuur 5-6). Door de
lage lokale stroomsnelheden is de transportcapaciteit hier erg laag, terwijl de naastgelegen hoofdgeul
sediment aanvoert. Gedurende de stortperioden is deze aanvoer extra hoog, zodat de sedimentatie wordt
versterkt. Na afloop van het storten blijft sedimentatie plaatsvinden, doch met een lagere snelheid.
Ter plaatse van de meest westelijke geul in het Verdronken Land van Saeftinghe is zeer beperkte
aanslibbing zichtbaar die weer afneemt enkele weken na afloop van de laatste stortperiode (Figuur 5-7).

Figuur 5-5 Gemodelleerde tijdreeks sliblaagdikte voor een locatie nabij stortvak Schaar van Ouden Doel (punt E in de
kaart in Figuur 5-1) voor het storten in stortvak Schaar van Ouden Doel
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Figuur 5-6 Gemodelleerde tijdreeksen sliblaagdikte voor een locatie in het Deurganckdok (punt B, zie Figuur 5-1), voor
de worst-case scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone MC7, Stortvak
SH61 staat gelijk aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende beoordeling

Figuur 5-7 Gemodelleerde tijdreeksen sliblaagdikte voor een locatie in een geul van het Land van Saeftinghe (punt N, zie
Figuur 5-1), voor de worst-case scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone
MC7, Stortvak SH61 staat gelijk aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende
beoordeling

De modelsimulaties waarbij de zandige baggerspecie is verspreid op de twee GOPS-zone locaties in de
Westerschelde zijn steeds vergeleken met deze referentiesituatie waarbij de baggerspecie is verspreid op de
huidige verspreidingslocatie Schaar van Ouden Doel in de Zeeschelde. Immers, ook in bij de huidige
stortstrategie komt slib vrij in het estuarium, met gevolgen voor de vertroebeling en de sedimentatie.
Ten slotte een opmerking over de ‘worst-case benadering’ bij de slibmodellering. De gehanteerde
slibpercentage in de modelscenario’s is 10%. Dit percentage van 10% is hoger dan het daadwerkelijke
slibpercentage van de zandige baggerspecie, dat over het algemeen maximaal 5% bedraagt, vaak nog
aanzienlijk minder (zie Tabel 2-2). Daarmee geven de simulaties een overschatting van de gevolgen voor de
sedimentatie van slib en de vertroebeling. Ook is aangenomen dat al het slib tijdens het storten in de
waterkolom vrijkomt. In de praktijk zal een belangrijk deel van slib met het zand naar de bodem worden
getransporteerd en daar sedimenteren.
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Het slib zal pas later geleidelijk vrijkomen als de zandige baggerspecie wordt geërodeerd door de
getijdestroming, en dus in de praktijk niet bijdragen aan de maximale vertroebeling direct na het storten van
de specie. Ook dit levert een overschatting van de vertroebeling door de modelsimulaties. Door de
combinatie van aannames zijn de resultaten van de slibsimulaties geen realistische bovengrens of ‘worstcase’ van de gevolgen van het vrijkomen van slib, maar een ruime overschatting. De keuze om toch met
10% slib te werken is genomen om aan te geven wanneer er een effect zichtbaar is met behulp van de
modelstudie. Bij een lager slibpercentage zal er vrijwel nergens een duidelijk effect zichtbaar zijn in de
presentaties in figuren en kaarten. Met 10% slib is de uitkomst een ruime overschatting maar kan het proces
wel duidelijk in beeld gebracht worden.

5.2

Bedekking en sedimentatie

5.2.1

Slikken en schorren.

In Figuur 5-8 en Figuur 5-9 zijn de resultaten van de modellering weergegeven in termen van de laag slib die
wordt gevormd als gevolg van de stortingen. In deze figuren is te zien hoveel dunner (blauw) of dikker (rood)
de laag slib is die in een dag wordt gevormd op de verschillende plekken in de omgeving van de
proefstortzones. Het is een relatieve verandering, omdat deze beschouwd wordt ten opzichte van de huidige
situatie waarbij alle specie gestort wordt op de stortlocatie Schaar van Ouden Doel. De laag slib blijft niet op
al deze locaties liggen. Het aandeel van de proefstorting in de aanslibbing in deze gebieden is slechts een
fractie van de autonome aanslibbing in deze gebieden. Ter illustratie, het Deurganckdok heeft een
gemiddelde aanslibbingssnelheid van 1 cm per dag. Op andere plekken, zoals de platen en slikken is in het
model sprake van een tijdelijke opbouw van een sliblaag, die daarna weer wordt afgebroken en verder wordt
getransporteerd. In werkelijkheid zal een deel van het slib wel achterblijven in deze gebieden, omdat het
wordt gevangen tussen de aanwezige vegetatie (bij schorren), wordt bedekt door een laagje zand, of in de
bodem wordt gewerkt door bodemdieren. Deze processen zijn niet ingebouwd in het toegepaste model,
maar treden in werkelijkheid wel op. De weergegeven laagdikte in de figuren kan worden beschouwd als de
maximale slibsedimentatie die kan optreden door het uitvoeren van de grensoverschrijdende proefstortingen.

Figuur 5-8 Verschil in daggemiddelde sliblaagdikte (mm) na simulatie voor SH71, overeenkomend met GOPS-zone
MC7, met 10% slibfractie
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Figuur 5-9 Verschil in daggemiddelde sliblaagdikte (mm) na simulatie voor GOPS-zone MC6, overeenkomend met
GOPS-zone MC6, met 10% slibfractie

De modelsimulaties laten zien dat een zeer beperkte toename optreedt van de laag slib die kan worden
gevormd op de platen en slikken in de nabijheid van de proefstortzones. De aangebrachte specie wordt door
de getijdestroming in meer of mindere mate herverdeeld in de omgeving. Deze herverdeling verschilt per
locatie, omdat de heersende stromingsomstandigheden verschillen. Meer stroomafwaarts storten
(grensoverschrijdend) leidt tot een verhoging van de sedimentconcentratie in de stroomafwaartse delen,
terwijl er een afname optreedt in de opwaartse delen in de nabijheid van de huidige stortlocatie. Absoluut
gezien is de toename stroomafwaarts aanzienlijk kleiner dan de afname stroomopwaarts. Op het grootste
deel van het Verdronken Land van Saeftinghe wordt geen sliblaag opgebouwd doordat het schor hier (ver)
boven de hoogwaterlijn ligt en enkel bij extreem hoog water overstroomt. Door de minimale toevoeging van
sediment wordt er geen verandering verwacht in de vegetatiesamenstelling of de kwaliteit van de aanwezige
vegetatie op het schor.
De in de modelstudie berekende morfologische veranderingen zijn specifiek gericht op de eventuele
gevolgen voor het Verdronken Land van Saeftinghe, waarbij veel aandacht is besteed aan de condities die
nodig zijn voor het optreden van sedimentatie op het schor. In de simulaties is daarom nadrukkelijk rekening
gehouden met de opgetreden van hoge waterstanden en de mate waarin het Verdronken Land van
Saeftinghe dan overstroomt. Ook zijn simulaties uitgevoerd met een kunstmatig verlaagde hoogte van de
schorren, om te zien of dit tot een hoger sedimentatiesnelheid zou leiden.
Figuur 5-7 geeft de ontwikkeling in de tijd van de sedimentatie in een geul op het Verdronken Land van
Saeftinghe voor de twee proefstortlocaties en de referentiesituatie. De modelresultaten laten overtuigend
zien dat als gevolg van de grensoverschrijdende proefstortingen een verwaarloosbare hoeveelheid
sedimenatie optreedt op de schorren in het Verdronken Land van Saeftinghe, en dat dit effect enkele
maanden na de proefstorting niet meer zichtbaar is. Ook in de toevoergeulen in het Verdronken Land van
Saeftinghe vindt een minimale sedimentatie plaats.

5.2.2

Benthos

Bodemdieren kunnen worden beïnvloed door sedimentatie. Het effect daarvan is zeer afhankelijk van soort,
locatie, hoeveelheid en samenstelling van de sedimenterende specie. Baan et al. (Baan et al. 1998) geven
aan dat het effect wordt bepaald door diverse factoren, te weten de mate van bedekking, de tolerantie van
de soort, de duur van de bedekking, de sedimenteigenschappen van het bedekkende materiaal en de
temperatuur.
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De specifieke effecten van deze factoren zijn niet allemaal apart onderzocht in deze studie
De effecten van sedimentatie op benthossoorten kunnen in beginsel doorwerken op het hele ecosysteem,
omdat deze bodemdieren een voedselbron vormen voor bepaalde soorten vogels en vissen, en deze vissen
op hun beurt voedsel kunnen zijn van andere soorten vogels en zeezoogdieren. Dit effect is vooral relevant
bij ondiepe locaties, waar het bodemleven voor wadende en duikende vogels bereikbaar is.

Figuur 5-10 Gemodelleerde tijdreeksen sliblaagdikte voor een locatie in de omgeving van de Appelzak (punt H, zie
Figuur 5-1), voor de worst-case scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone
MC7, Stortvak SH61 staat gelijk aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende
beoordeling

Figuur 5-11 Gemodelleerde tijdreeksen sliblaagdikte voor een locatie op de oostelijke plaat van Valkenisse (punt S, zie
Figuur 5-1), voor de worst-case scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone
MC7, Stortvak SH61 staat gelijk aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende
beoordeling

In 1988 is door Bijkerk (Bijkerk 1988) de tolerantie van zeven macrobenthos soorten voor permanente
sedimentatie bepaald. Deze lag voor permanente sedimentatie met fijn zand tussen de 5 cm per maand
(Mya, Capitella) en 17 cm per maand (Macoma, Arenicola, Nereis). De organismen waren gevoeliger voor
sedimentatie met slib. De tolerantie varieerde daar tussen de 1 cm per maand (Mya) en 35 cm per maand
(Nereis). Voor macrobenthos wordt een ondergrens van 1 cm/maand ofwel 0,33 mm/dag gehanteerd,
gebaseerd op de grenswaarde voor de meest gevoelige benthossoort (Mya) (Bijkerk 1988).
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In Figuur 5-10 en Figuur 5-11 zijn de tijdreeksen weergegeven van de ontwikkeling van sliblaagdiktes bij of
op platen in de omgeving van de proefstortlocaties. In het oostelijk deel van de Westerschelde (omgeving
Appelzak) is de sedimentatie voor de proefstortlocaties GOPS-zone MC6 en 7 ongeveer gelijk aan de
referentiesituatie. Bij de oostelijke inlaat van Valkenisse is de ontwikkeling van de sliblaagdikte zeer gering
(maximaal 2,5 mm), en zijn de verschillen tussen de verschillende proefstortlocaties onderling en met de
referentiesituatie eveneens beperkt.
Uit de beide figuren kan ook afgeleid worden dat de sedimentatie op platen nergens de grenswaarde van
0,33 mm/dag overschrijdt.

Negatieve effecten door sedimentatie door de proefstortingen zijn uit te sluiten voor aanwezige
benthos populaties in de Westerschelde. Soorten die voor hun voedselvoorziening direct of
indirect afhankelijk zijn van dit benthos ondervinden daarom geen nadelige gevolgen van
sedimentatie als gevolg van de proefstortingen.

5.2.3 Microfytobenthos
Microfytobenthos bestaat uit microscopisch kleine benthische algen (voornamelijk kiezelwieren en
diatomeeën) die op de bodem van de waterkolom op de droogvallende platen en slikken leven. Snelle
opslibbing op platen en slikken in het litoraal kan effect hebben op het voorkomen en overleven van de daar
aanwezige microfytobenthos doordat deze bedolven kunnen raken. Microfytobenthos is net als fytoplankton
ook verantwoordelijk voor een gedeelte van de primaire productie van de Westerschelde. In de
Westerschelde wordt 85% van de primaire productie door fytoplankton uitgevoerd en maar 15% door
microfytobenthos (Kromkamp and Peene 1995).
Figuur 5-8 t/m Figuur 5-11 tonen dat de aanslibbing op platen en slikken zeer beperkt blijft (<0.02 mm/dag).
Van hoge mate van aanslibbing is daarmee nergens sprake. De toevoer en aanwezigheid van enig slib in
het sediment is voor het microfytobenthos vaak zelfs gunstig, omdat slib beter water vasthoudt dan zand,
waardoor de algen aan het oppervlak kunnen blijven (Taal et al., 2015). Negatieve effecten door
sedimentatie als gevolg van de grensoverschrijdende proefstortingen op microfytobenthos is hiermee
uitgesloten.

Negatieve effecten door sedimentatie door de proefstortingen zijn uit te sluiten voor aanwezige
microfytobenthos populaties in de Westerschelde en de voor hun voedselvoorziening daarvan
afhankelijke soorten.

5.3

Vertroebeling

5.3.1

Modelberekening vertroebeling

De slibmodellering uitgevoerd door Arcadis (2019, zie bijlage 4) geeft een inschatting van de te verwachten
vertroebeling door de proefstortingen.
In Figuur 5-12 t/m Figuur 5-15 zijn tijdreeksen opgenomen van de toename van het slibgehalte op
verschillende punten in de Westerschelde. Deze punten geven telkens de locatie in de geul en een plaat ter
hoogte van één van de proefstortvakken. De toenames in slibgehalte zijn aangegeven voor de
proefstortvakken én voor de referentiesituatie bij Schaar van Ouden Doel. In de figuren is zichtbaar dat de
vertroebeling op de stortlocaties zelf vooral tijdens en vlak na de stortactiviteiten sterk toenemen, met
waarden van minder dan 10 mg/l. Buiten de stortperiodes is de vertroebeling in de geulen aanzienlijk lager.
Buiten de geulen is het verschil in toename van slibgehalte tussen stortperiodes en de periodes daarbuiten
minder pregnant. De maximale toenames variëren tussen 6 mg/l in het oostelijk deel (bij SH71,
overeenkomend met GOPS-zone MC7) tot 3 mg/l naar het westen (bij SH61, overeenkomend met GOPSzone MC6).
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Figuur 5-12 Gemodelleerde tijdreeksen dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor een locatie in de vaargeul ter
hoogte van stortvak SH71, overeenkomend met GOPS-zone MC7 (punt G in Figuur 5-1), voor de worst-case scenario’s
met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone MC7, Stortvak SH61 staat gelijk aan GOPSzone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende beoordeling

Figuur 5-13 Gemodelleerde tijdreeksen dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor een locatie op een plaat ter
hoogte van stortvak SH71, overeenkomend met GOPS-zone MC7 (punt H in de kaart in Figuur 5-1), voor de worst-case
scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone MC7, Stortvak SH61 staat gelijk
aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende beoordeling
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Figuur 5-14 Gemodelleerde tijdreeksen dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor een locatie in de vaargeul ter
hoogte van stortvak SH61, overeenkomend met GOPS-zone MC6 (punt J in de kaart in Figuur 5-1), voor de worst-case
scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone MC7, Stortvak SH61 staat gelijk
aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende beoordeling.

Ter hoogte van stortvak GOPS-zone MC7 is de toename t.o.v. de referentiesituatie alleen aan de orde bij
een proefstorting in het betreffende stortvak, en dan alleen tijdens de stortactiviteiten zelf. Buiten die
periodes is de toename gelijk aan of lager dan de referentiesituatie.
Meer naar het westen is de toename ten opzichte van de referentie tijdens de stortactiviteiten zelf bij gebruik
van allebei de proefstortlocaties groter, maar dit verschil dempt weer sterk uit in de periodes tussen en na de
stortactivtieiten. Dit betekent dat er (bij de gekozen scenario’s) gedurende 3 x 3 weken een toename is van
de vertroebeling ten opzichte van de referentie, en dat de toename van het slibgehalte in de overige periode
maximaal enkele mg/l is.
Deze waarden komen bovenop de achtergrondwaarden van slibgehalten, die ter hoogte van Hansweert
variëren van gemiddeld ca. 30 mg/l in de zomer tot gemiddeld ca. 60 mg/l in de winter (zie Figuur 5-16).

Figuur 5-15 Gemodelleerde tijdreeksen dieptegemiddelde slibconcentratieverhoging voor een locatie op een plaat ter
hoogte van stortvak SH61, overeenkomend met GOPS-zone MC6 (punt K in de kaart in Figuur 5-1), voor de worst-case
scenario’s met baggerspecie met 10% slib. Stortvak SH71 staat gelijk aan GOPS-zone MC7, Stortvak SH61 staat gelijk
aan GOPS-zone MC6, Stortvak SH5-proef is niet meegenomen in deze passende beoordeling
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Figuur 5-16 Zwevend stof gehalte in het water op de meetpunten Hansweert en Schaar van Ouden Doel
gemiddeld voor de periode na 01-01-2010. De boxplots geven de spreiding in zwevende stof concentratie
weer gedurende de maand (stippellijn), de mediaan (rode lijn) en het gemiddelde (rode stip). Bron:
Rijkswaterstaat

5.3.2

Primaire productie

Bij toename van zwevend slib in het water neemt de doordringing van licht in het water af. Dit kan gevolgen
hebben voor de groei van algen in de waterkolom (afname primaire productie). Als gevolg hiervan kunnen
ook in de hogere trofische niveaus veranderingen in voedselbeschikbaarheid ontstaan. Het indirecte effect
van een afname van de primaire productie door vertroebeling kan invloed hebben op beschermde soorten
en soorten met een instandhoudingsdoelstelling door een afname van voedselaanbod.
Om een schatting te geven van de afname van de primaire productie in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe en in het Natura 2000-gebied Schelde en Durme-estuarium zijn de uitkomsten
van de slibmodellering gebruikt. Om uit te gaan van een worst-case scenario is ervoor gekozen om met een
slibfractie van 10% te rekenen. Zoals ook eerder aangegeven is dit percentage van 10% hoger dan het
daadwerkelijke slibpercentage van de zandige baggerspecie, dat over het algemeen maximaal 5% bedraagt.
Daarmee geven de simulaties een overschatting van de gevolgen voor primaire productie.
Als eerste stap is de achtergrondconcentratie bepaald aan de hand van meetgegevens van Rijkswaterstaat
van twee meetpunten die het dichtst bij de proefstortvakken in de buurt liggen: Hansweert en Schaar van
Ouden Doel. Figuur 5-16 geeft de meetwaarden weer. Aan de hand van deze meetgegevens kan een
gemiddelde achtergrondconcentratie gedurende de primaire productieperiode en buiten de primaire
productieperiode worden berekend. Tabel 5-1 geeft het resultaat.
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Tabel 5-1 Gehanteerde achtergrondconcentraties
Meetpunt

Achtergrondconcentratie (m/l)
In primaire productieperiode

Hansweert

Schaar van Ouden Doel

Buiten primaire productieperiode

Gemiddeld

33 mg/l

57 mg/l

Minimum

28 mg/l

43 mg/l

gemiddeld

75 mg/l

110 mg/l

minimum

52 mg/l

87 mg/l

Voor de effectbeschrijving is gekeken naar de oppervlakte van de zone met toegenomen slibconcentratie in
de waterkolom in beide Natura 2000-gebieden, en welk deel deze zone uitmaakt van het totale gebied.
Hiervoor is het areaal wat op enig moment wordt bedekt door de slibwolk vastgesteld. Daarnaast is de
gemiddelde slibconcentratie in deze wolk vastgesteld.
De duur van aanwezigheid van slib in de waterkolom verschilt per scenario en bedraagt maximaal 6
maanden. Tabel 5-2 en Tabel 5-3 geven de gemiddelde concentratie slib in de slibwolk weer voor de periode
waarin de primaire productie hoog is en voor de periode dat deze laag is. Daarnaast is het totale areaal waar
slib gedurende het storten wordt aangetroffen weergegeven. Deze waarden zijn gebaseerd op aparte
simulaties gedurende deze periodes.
Voor een schatting van het effect op de primaire productie is de methode gebruikt die ontwikkeld is door
Consulmij (Consulmij, 2007). Hierin wordt het effect van vertroebeling op de primaire productie berekend op
basis van de aanname dat er ‘een directe lineaire relatie is tussen de relatieve toename van de concentratie
en de afname van de primaire productie (uitgedrukt in %) in de betreffende oppervlakte’. De berekende
vertroebeling wordt in deze methodiek afgezet tegen de achtergrondwaarde in het gebied zoals hierboven
beschreven. Als worst-case worden de gegevens van Hansweert als achtergrondconcentratie in de
Westerschelde beschouwd, en de gegevens bij Schaar van Ouden Doel als achtergrondconcentratie in de
Zeeschelde.
Bij het inschatten van het procentuele effect wordt rekening gehouden met het maximale areaal slibwolk
(worst-case) wat het Natura 2000-gebied beslaat, de duur van de vertroebeling in het Natura 2000-gebied en
de gemiddelde concentratie van slib in de wolk in het Natura 2000-gebied gedurende de aanwezigheid van
de slibwolk. Het effect wordt getoond als het percentage afname van de primaire productie in het Natura
2000-gebied in de onderzochte periode (zijnde het primaire productieseizoen of de periode met lage primaire
productie). Wanneer via deze methodiek de afname in primaire productie wordt berekend (Tabel 5-4) blijkt
dat de afname in de Zeeschelde bij storten van materiaal met een slibpercentage van 10% in zomer nergens
boven de 1% uitkomt.
De hoogste remming in het Natura 2000-gebied Westerschelde vindt plaats bij verspreiding van materiaal
met een slibpercentage van 10% in GOPS-zone MC6. De remming in het primaire productieseizoen
bedraagt dan 1,7%.
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Tabel 5-2 Gemiddelde toename van de slibconcentratie en maximale oppervlakte van de slibwolk gedurende
de primaire productie periode

Scenario

Gemiddelde concentratie in de slibwolk
Areaal (km2)
(mg/l)
Westerschelde Zeeschelde

Westerschelde Zeeschelde

SH71
(overeenkomend
met GOPS-zone
MC7)

2,8

3,1

53

19

SH61
(overeenkomend
met GOPS-zone
MC6)

2,9

2,4

81

14

Schaar van Ouden
Doel

2,6

3,3

37

22

Tabel 5-3 Gemiddelde concentratie in de slibwolk en areaal van de slibwolk gedurende de periode met een
lage primaire productie
Gemiddelde
concentratie in de
slibwolk (mg/l)

Scenario

Areaal (km2)

Westerschelde Zeeschelde Westerschelde Zeeschelde
SH71 (overeenkomend met GOPS-zone MC7)

3,1

3,7

107

22

SH61 (overeenkomend met GOPS-zone MC6)

3,2

2,8

143

17

Schaar van Ouden Doel

2,9

4,2

90

25

Tabel 5-4 Geschatte ontwikkeling in primaire productie tijdens het primaire productie seizoen en daarbuiten
Scenario

In primaire productie seizoen

Buiten primaire productie seizoen

Westerschelde

Zeeschelde

Westerschelde

Zeeschelde

Absolute afnames primaire productie
A. GOPS-zone MC7

-1,0%

-0,83%

-0,60%

-0,64%

B. GOPS-zone MC6

-1,7%

-0,48%

-0,96%

-0,33%

D. Schaar van Ouden Doel

-0,66%

-1,06%

-0,38%

-0,72%

Relatieve afnames primaire productie
GOPS-zone MC7 min Schaar
van Ouden Doel (A – D)

-0,34%

+0,23%

-0,22%

+0,08%

GOPS-zone MC6 min Schaar
van Ouden Doel (B – D)

-1,04%

+0,58%

-0,58%

+0,39%
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In de Westerschelde wordt 85% van de primaire productie in het primaire productieseizoen door fytoplankton
uitgevoerd en 15% door microfytobenthos (Kromkamp and Peene 1995). Dit betekent dat 15% van de
productie in het systeem niet door vertroebeling wordt beïnvloed. De remming van 1,7% in het primaire
productieseizoen bij storten in GOPS-zone MC6 met baggerspecie met 10% slib zal dus in werkelijkheid een
remming van maximaal ongeveer 1,4% zijn.
De berekende waarden zijn sterk worst-case. Zoals eerder aangegeven zijn de werkelijke slibgehaltes van
de zandige specie meestal aanzienlijk lager dan 10% (gemiddeld lager dan 5%) en komt niet al het slib vrij
tijdens het storten. Ook de doorrekening naar primaire productie met het Consulmij-model is sterk
conservatief. Er is uitgegaan van de absolute effecten van gebruik van de proefstortlocatie. Zoals in Figuur
5-12 t/m Figuur 5-15 zichtbaar is, zijn deze effecten t.o.v. de referentiesituatie (gebruik Schaar van Ouden
Doel) aanmerkelijk kleiner. De afname van de primaire productie als gevolg van de proefstortingen zal door
deze wordt-case uitgangspunten in werkelijkheid aanzienlijk lager zijn dan de in Tabel 5-4 aangegeven
waarden.
Omdat de grensoverschrijdende proefstortingen de stortingen in Schaar van Ouden Doel overbodig maken,
kan de remming die de originele stortingen veroorzaken worden afgetrokken van de grensoverschrijdende
proefstortingen. De onderste twee regels van Tabel 5-4 geven de netto ontwikkeling weer met een maximale
remming van 1,04% in GOPS-zone MC6. Als de 15% fytobenthos hiervan af wordt getrokken komt de worst
case afname op 0,88%.
De vraag is of een toename in slibconcentratie door het verspreiden van het materiaal in werkelijkheid ook
effect zal hebben op de primaire productie in het Westerschelde systeem. Een vergelijking tussen de
primaire productie in 1991 en 2001, een periode waarin de bagger- en verspreidactiviteiten toenamen, liet
geen effect op primaire productie zien (Kromkamp and Peene 2005). De auteurs concluderen in hun
onderzoek dat “the dredging activity will not influence the gross and net primary productivity of the
phytoplankton”. Dit zou kunnen betekenen dat het strikte lineaire verband in het Consulmij-model een
overschatting van effecten geeft en de daadwerkelijke effecten minder zijn dan de bepaalde maximale 1%
netto-afname, en wellicht zelfs afwezig is.
Wanneer een afname in primaire productie zou optreden in de zomermaanden, dan kan deze doorwerken in
de voedselketen. De primaire consumenten, waaronder benthos, zijn de eerste groep die effect zou kunnen
ondervinden van een achteruitgang in primaire productie. Met name de obligate filter-feeders (waaronder
schelpdieren) zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van de primaire productie in de waterkolom.
In de rapportage T2009 (Arcadis et al., 2014) is onderzoek gedaan naar de relatie tussen primaire productie
en macrobenthos biomassa. De primaire productie wordt hierbij afgeleid van het chlorofyl-a gehalte, en niet
zelfstandig gemeten. In Figuur 5-17 is de ideale verhouding met een dikgedrukte lijn weergegeven. Deze lijn
gaat uit van de hypothese dat de biomassa van benthos evenredig toeneemt met de omvang van de
primaire productie. De gemeten primaire productie en biomassa benthos is voor diverse jaren vanaf 1991 als
een punt weergegeven, waarbij met de blauwe driehoeken de jaren na 2009 (het jaar tot aan waar T2009
liep) zijn toegevoegd. De figuur laat zien dat de verhouding tussen primaire productie en biomassa van
benthos voor verschillende jaren zeer sterk uiteenloopt, en in veel jaren nogal afwijkt van de hypothetische
lijn. In 2011 waren bij een lage primaire productie hoge biomassa’s van benthos aanwezig waren. In de jaren
2001, 2008 en 2009 was de primaire productie hoog, maar waren de biomassa’s benthos juist zeer laag. De
analyse van T2015 geeft echter wel een positieve evaluatie waarbij de benthos biomassa en primaire
productie meer met elkaar in evenwicht zijn (Antea Group et al., 2018).
Deze grote variatie wordt veroorzaakt door het feit dat de macrobenthos biomassa van veel meer factoren
afhankelijk is dan alleen primaire productie, zoals broedval en recruitment bij schelpdieren,
weersomstandigheden (stormen, temperatuur) en predatie. Ook laat de figuur zien dat in de meest recente
jaren die opgenomen zijn (2011-2014) de biomassa van benthos hoger was dan verwacht zou worden op
basis van primaire productie. Dit komt overeen met de bevindingen van het Compendium voor de
Leefomgeving, waarin geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling van benthos in de afgelopen periode gunstig
is (zie Figuur 4-38). Figuur 5-17 laat zien dat er een zeer zwakke relatie bestaat tussen primaire productie en
benthos biomassa.
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Omdat de primaire productie nauwelijks sturend is voor de ontwikkeling van benthos, en daarmee op de
voedselbeschikbaarheid van vogels, betekent dit dat een incidentele en beperkte afname van primaire
productie door de activiteiten van de grensoverschrijdende proefstortingen geen significant effect zal hebben
op de biomassa van macrobenthos en op de daarvan afhankelijke soorten vogels, waarvoor in het gebied
instandhoudingsdoelen gelden.

Figuur 5-17 Relatie biomassa van macrobenthos in relatie tot primaire productie (Bron: Arcadis et al., 2014)
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Figuur 5-18 De macrozoöbenthische biomassa – primaire productie verhouding voor de Westerschelde en de
bijbehorende beoordelingsklassen. Voor de periode tot en met 2009 zijn de gegevens uit de T2009 gebruikt (Antea
Group et al., 2018)

De lage percentages en de fluctuaties in het systeem wijzen er op dat er geen (significant) effect op benthos
te verwachten is. Omdat de relatie tussen primaire productie en biomassa van schelpdieren zeer complex is,
en wetenschappelijk (nog) niet volledig begrepen wordt, kleeft aan deze verwachting een zekere mate van
onzekerheid. Dit geldt niet alleen voor de effecten die in de Westerschelde zouden kunnen optreden als
gevolg van vaargeulonderhoud, maar ook voor de effecten van allerlei activiteiten zoals baggeren,
zandwinning, kustbescherming en visserij, die vertroebeling veroorzaken in andere kustwateren in
Nederland (zie o.a. Kleijberg et al., 2017). Nader onderzoek naar de relatie tussen slibconcentratie, primaire
productie en secundaire productie is daarom van belang om de gevolgen van slib voor de
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden in de kustzone beter te begrijpen en te beheersen.

5.3.3

Broedvogels en niet-broedvogels

Broedvogels (visdief)
De visdief is de enige zichtjagende visetende broedvogelsoort binnen het invloedsgebied van de
proefstortingen, die vanuit Natura 2000 beschermd wordt. Voor de visdief kan vertroebeling, afhankelijk van
de mate waarin die optreedt, leiden tot een tijdelijke beperking in vangstvermogen. De visdief is met name
gevoelig tijdens de broedperiode, wanneer het verkrijgen van voldoende voedsel essentieel is voor vestiging,
broedsucces en overleving.
Bij het opstellen van het ecoprofiel voor de visdief in 1992 werd door Stienen en Brenninkmeijer het
volgende geconstateerd: “Het is niet bekend binnen welke range van turbiditeit de visdief kan foerageren.”
(Stienen and Brenninkmeijer 1992). Een korte literatuur search door de wetenschappelijke literatuur na 1992
geeft geen duidelijk uitsluitsel over de minimale zichtdiepte die visdieven nodig hebben. In de samenvatting
van bestaande kennis over de visdief van Becker & Ludwigs (2004) staat dat het foerageerpatroon en
succes afhankelijk is van omgevingsfactoren zoals daglengte, weer (met name wind) en getij. Een
(minimum) doorzicht voor vangstsucces wordt niet genoemd. In het onderzoek naar foerageergedrag van
sterns in de westelijke Westerschelde in 2002 (Brenninkmeijer et al.) werd geconcludeerd dat de visdief een
significant hoger vis- en foerageersucces heeft in water met een doorzicht groter dan 180 cm. Bij de
effectbepaling voor de visdief wordt uitgegaan van de achtergrondconcentratie in de zomermaanden, omdat
deze soort als broedvogel is beschermd en gedurende die periode aanwezig is.
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De visdief is met de relatief hoge achtergrondconcentratie in de huidige situatie in het gehele estuarium in
staat zijn prooien te vangen. Brenninkmeijer et al. (2002) kon geen verband tussen de verspreiding van
foeragerende visdieven en eerdere abiotische factoren in de Westerschelde vinden (waaronder doorzicht),
volgens de auteurs zou dit komen doordat visdieven opportunistisch foerageren wat betekent dat ze snel
kunnen anticiperen op veranderende voedselomstandigheden, zoals bijvoorbeeld achter veerboten en
andere schepen, en hierdoor minder afhankelijk zijn van specifieke abiotische omstandigheden.
Visdieven broeden van half mei tot eind augustus (Becker and Ludwigs 2004). Visdieven broeden gemiddeld
23 dagen, met een maximum van 32 dagen (Glutz von Blotzheim and Bauer 1982). 22 tot 28 dagen na
uitkomst hebben de kuikens het vliegvlugge stadium bereikt. Daarna worden de jongen nog minstens zes
weken door hun ouders verzorgd en gevoerd, maar het duurt waarschijnlijk twee tot drie maanden voordat
de jongen echt onafhankelijk zijn van hun ouders. Het instandhoudingsdoel voor de visdief richt zich op de
broedvogelpopulatie. De visdief kan zich maximaal 10 km van het nest af begeven om voedsel voor de
jongen te verzamelen (Stienen and Brenninkmeijer 1992; Becker and Ludwigs 2004). Behalve in de
Westerschelde foerageren visdieven ook op binnendijks gelegen wateren.
Baptist & Leopold (2007) hebben het verband tussen slibgehalte en vangstsucces van (grote) sterns bepaald
aan de hand van onderzoek in Texel. In Figuur 5-19 is dit verband weergegeven. Dit verband is niet
aangetoond voor visdiefjes. De omstandigheden in de Westerschelde zijn verschillend van de
omstandigheden waarin dit onderzoek is uitgevoerd. Echter vanwege het gebrek aan een curve voor visdief
kan gesteld worden dat deze curve gezien kan worden als een zeer worst-case situatie voor de visdief.

Figuur 5-19 Vangstsuccescurve (grote) sterns als functie van het slibgehalte op de duikplaats in zeewater met algen
(doorgetrokken blauwe lijn) en zonder algen (gestippelde rode lijn). (Baptist and Leopold 2007)

Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

98 van 133

De foeragerende en broedende populaties visdieven zijn al ingesteld op de troebele aard van de oostelijke
Westerschelde. Ervan uitgaande dat voor visdieven een vergelijkbare relatie tussen slibgehalte bestaat als
voor grote sterns, is de maximale tijdelijke afname van het vangstsucces in de Westerschelde zeer beperkt
vanwege de relatief hoge achtergrondconcentratie en de afvlakking van de curve.
Uit Figuur 5-12 t/m Figuur 5-19 blijkt dat de toename van vertroebeling ten opzichte van de referentiesituatie
vooral in de directe omgeving van de proefstortlocaties tijdlelijk hoog kan zijn (toename van maximaal 10
mg/l). Dit effect is lokaal en tijdelijk). Op enige afstand van de proefstortlocaties en buiten de stortactiviteiten
op de proefstortlocaties zelf, is het effect t.o.v. de referentiesituatie maximaal enkele mg/l. Dit effect houdt
wat langer aan.
In het kader van de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
vertroebeling op sterns in het westelijk deel van de Westerschelde (Arcadis, 2018). Hierin is geconcludeerd
dat het visbestand van de doelsoorten voor visdieven (haring, zandspiering) op lange termijn een matige
toename vertoont en ook op korte termijn stabiel of toenemende is. De populatieontwikkeling voor
zandspiering vertoont wel meer variatie en een eventuele trend is onzeker, echter blijven haringachtigen een
dominantere rol hebben in het broedsucces van visdieven en zorgt de positieve ontwikkeling van
haringachtigen voor een positief toekomstbeeld voor sterns. Aangezien visdieven in de Westerschelde
voornamelijk foerageren op stroomnaden langs platen en achter veerboten of schepen (Arts & Meininger,
1995; Brenninkmeijer et al., 2002), op de scherpe overgang tussen helder en troebel water waar vis door de
stroming of wervelingen naar boven komt is met de beperkte toegevoegde vertroebeling (beperkt in omvang
en tijd) vanuit de baggerwerkzaamheden voor Nieuwe Sluis Terneuzen en de huidige ontwikkeling in het
visaanbod voor de visdief uit te sluiten dat er een beperking is voor visdieven in beschikbaar visaanbod in de
Westerschelde.
In een memo van 26 juli 2018 bevestigt P. Meininger, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat en deskundige op
het gebied van sterns de bevindingen van dit onderzoek: “op basis van de beschikbare literatuur en
aanvullende eigen waarnemingen schat ik het effect van de voorgenomen baggerstort op het broedsucces
van visdieven en dwergsterns in de Westerschelde in als marginaal en tijdelijk en onderschrijf de conclusie
van Arcadis. Vergeleken met allerlei natuurlijke invloeden (timing van visintrek, predatie van eieren en
jongen, zomerstormen, neerslag, koude overspoeling) is het effect van een geringe en tijdelijke extra
vertroebeling te verwaarlozen en niet meetbaar”.
De effecten van de grensoverschrijdende proefstortingen zijn vergelijkbaar met de stortingen die in het kader
van de Nieuwe Sluis Terneuzen worden uitgevoerd. Op basis van bovenstaand onderzoek kan daarom
worden geconcludeerd dat de gevolgen van de tijdelijke en geringe toename van het slibgehalte niet zullen
leiden tot vermindering van vangstsucces voor visdieven en daarmee ook niet tot nadelige gevolgen voor
broedsucces, overleving en omvang van de populatie visdieven in het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe.

Niet-broedvogels (fuut, middelste zaagbek)
Visetende niet-broedvogels die een effect kunnen ondervinden zijn de fuut en de middelste zaagbek in de
Westerschelde. Futen en middelste zaagbekken houden zich in de Westerschelde op langs de kust op de
luwere plaatsen. Beide soorten komen vergeleken met andere wateren in de Delta in zeer lage aantallen
voor (Arts et al., 2013; 2015).
Beide soorten foerageren duikend, waarbij ze op zicht hun prooi detecteren. Er is weinig bekend over de
relatie tussen doorzicht/slibgehalte en vangstsucces van deze soorten. Aannemelijk is dat ook voor deze
soorten een optimumcurve bestaat, waarbij het vangstsucces bij hoog doorzicht en laag doorzicht kleiner
wordt. De beperkte toename van het slibgehalte als gevolg van het storten van het gebaggerde materiaal zal
bij de relatief hoge achtergrondwaarden in de Westerschelde, die met name in de winter sterk kunnen
variëren, dan ook kunnen leiden tot een kleine afnames van het vangstsucces.
De toename van de slibconcentraties concentreert zich vooral in het centrum van de vaargeul van de
Westerschelde in de directe omgeving van de stortzone. Verder van de stortzones worden lagere toenames
aangetroffen zoals de modelresultaten in Figuur 5-12 t/m Figuur 5-19 laten zien. Dit betekent dat het
doorzicht voor futen en middelste zaagbekken wel vermindert, maar beperkt is in mate en ook tijd. Per
tijdseenheid is maar een beperkt deel van deze locaties extra vertroebeld.
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Met name vanwege het tijdelijke karakter van de vertroebeling door de getijcycli, zijn er voldoende
uitwijkmogelijkheden om te foerageren in gebieden waar de vertroebeling op dat moment het foerageren niet
beperkt.

5.4

Verzuring en vermesting

5.4.1

Effecten van stikstofdepositie

Het gemotoriseerde materieel dat wordt ingezet tijdens de werkzaamheden stoot uitlaatgassen uit waarin
zich stikstofoxiden bevinden. Via de atmosfeer kan deze stikstof neerslaan in (natuur)gebieden en daar het
aanbod van voedingsstoffen vergroten en/ of bodem chemische processen beïnvloeden. Dit kan gevolgen
hebben voor de samenstelling (en daarmee kwaliteit) van vegetaties en indirect dus ook habitattypen die
daarvoor gevoelig zijn. Ook soorten die afhankelijk zijn van een bepaald habitattype kunnen hierdoor nadelig
beïnvloed worden, bijvoorbeeld door verandering van de samenstelling en structuur van de vegetatie of een
verandering van voedselaanbod.

5.4.2

Uitgangspunten berekening stikstofdepositie

De toename van de depositie van stikstof als gevolg van de grensoverschrijdende proefstortingen is
berekend met het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma Aerius Calculator, versie 2019.
Op dit moment is het onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde vergund in de
Natuurbeschermingswetvergunning die is afgegeven op 20 december 2013 en geldig is tot en met 31
december 2021. In onderstaande tabel is de maximale stortcapaciteit per macrocel weergegeven zoals
opgenomen in deze vergunning.
Tabel 5-5 Maximaal vergunde stortcapaciteit per macrocel en systeemdeel

Maximale stortcapaciteit voor zeven jaar (miljoen m3)
Plaatranden

Nevengeulen

Hoofdgeul

Macrocel 1

7,1

7,7

0,0

Macrocel 3

0,0

8,4

0,0

Macrocel 4

3,4

2,8

21,7

Macrocel 5

6,3

9,8

4,9

Macrocel 6

0,0

2,1

4,9

Macrocel 7

0,0

0,0

2,8

De hoofdgeul van macrocel 6, stortzone SH61, en de hoofdgeul van macrocel 7, stortzone SH71, worden
dus ingezet voor het storten van de baggerspecie die vrijkomt uit het reguliere beheer- en onderhoud van de
vaargeul.
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In Tabel 5-6 is aangegeven hoeveel miljoen m3 er tot en met 2017 gestort is op deze 2 locaties en wat er
dan nog aan capaciteit resteert.
Tabel 5-6 Overzicht benutting maximale stortcapaciteit in de stortzone in de hoofdgeul van macrocel 6 en 7 (mln. m 3)

Maximale
stortcapaciteit

Gerealiseerd t/m 2019

Resterende
stortcapaciteit

SH61

4,9

1,2

3,7

SH71

2,8

0.6

2,2

Stortzone

Dat betekent dat er volgens de vergunning de komende jaren nog ruimte is om jaarlijks 750.000 m 3 op beide
locaties te kunnen storten zonder dat de maximale stortcapaciteit, waarvoor al een vergunning is afgegeven,
wordt overschreden. De bijbehorende scheepvaartbewegingen (en als gevolg daarvan optredende
stikstofdepositie) naar deze stortlocaties zijn dan ook al passend beoordeeld en vergund.
De voorgenomen activiteit voor de grensoverschrijdende proefstortingen heeft betrekking op het verspreiden
van baggerspecie uit de Zeeschelde in Vlaanderen in stortvakken in Nederland. De bagger- en
stortwerkzaamheden in Vlaanderen zijn al vergund en vormen geen onderdeel van de voorgenomen
activiteit. De baggerspecie die in aanmerking komt voor grensoverschrijdend storten zou bij regulier storten
in het stortvak “Schaar van Ouden Doel” worden gestort, dat vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens gelegen
is. Er zal een maximum van in totaal 1,5 miljoen kubieke meter worden gestort voor de twee locaties samen,
te verspreiden over een periode van maximaal twee jaar. De stortingen worden uitgevoerd in het kader van
een proef en zijn tijdelijk van aard.
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Figuur 5-20 Vaarroutes in de huidige situatie (regulier storten, boven) en toekomstige situatie (grensoverschrijdend
storten, onder).

Er zal verspreiding plaatsvinden op twee locaties:
a. Proefstortlocatie GOPS-zone MC7, dat de reguliere verspreidingslocatie SH71 volledig omvat.
b. Proefstortlocatie GOPS-zone MC6, dat naast de reguliere verspreidingslocatie SH61 ligt.
In het jaar dat de proefstortingen uitgevoerd worden vindt er geen reguliere stort van baggerspecie plaats op
de betreffende locaties. In het jaar dat er 750.000 m3 in GOPS-zone MC6 gestort wordt dan wordt SH61 niet
ingezet voor regulier storten en hetzelfde geldt voor GOPS-zone MC7 in combinatie met SH71. Dat betekent
dat de stort van minimaal 750.000 m3 specie die in voor het reguliere beheer toegestaan is niet plaatsvindt
wanneer de proefstortingen plaatsvinden. Daartegenover staat dan dat er wel maximaal 750.000 m3 in het
kader van de proefstortingen gestort gaat worden.
Dit betekent dat het mogelijk is om de vaarbewegingen en stortactiviteiten die in het kader van het regulier
storten (intern) gesaldeerd mogen worden met de vaarbewegingen en activiteiten die plaatsvinden in het
kader van de proefstorten.
Om te beoordelen of hiermee kan worden voorkomen dat er een toename plaatsvindt van stikstofdepositie
op hexagonen waar de kritische depositie wordt overschreden (of dreigt te worden overschreden) is de
volgende verschilberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator Versie 2019L (Figuur 5-20):
1. Situatie 1, huidige situatie: vaarroute tot en met macrocel 7 (SH71) als worst case voor stikstof voor
750.000 m3 zandige specie (west naar oost route op de Westerschelde).
2. Situatie 2, toekomstige situatie: vaarroute tot en met GOPS-zone MC6 als worst case voor stikstof voor
750.000 m3 zandige specie (oost naar west route komend vanuit de Zeeschelde).
Verdere uitgangspunten voor de berekening van de stikstofdepositie zijn:
•
•

Omdat de specie varend gestort wordt in de vaargeul, is geen rekening gehouden met specifieke uitstoot
van activiteiten in het stortvak.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met de Pallieter. Dit is een representatieve sleephopperzuiger.
Het schip heeft de volgende kenmerken:
− beunvolume 5400 m3. Rekening is gehouden met een effectieve beladingsgraad van 75%, dus 4050
m3.
− tonnage GT is 5005.
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•
•
•

Het aantal vaarbewegingen per jaar bedraagt 750.000 / 4050 x 2 =370 (vol heen, leeg terug).
In Aerius Calculator is voor het bepalen van de emissie uitgegaan van de categorie “Sleepboten,
werkschepen en overige, GT 5000-9999”. Ook dit is een worstcase keuze gezien het tonnage van de
Pallieter aan de onderkant van de bandbreedte.
Gebruikt rekenjaar is 2020; dit is worst case, omdat in 2020 de achtergronddepositie volgens prognoses
relatief het hoogst is.

5.4.3

Resultaten stikstofberekening

Het resultaat van de verschilberekening staat in tabel 3 weergegeven. Het door AERIUS gemaakte
berekeningsresultaat is als opgenomen in Bijlage 2.
Uit de berekening blijkt dat de stikstofdepositie op een aantal habitattypen in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe toeneemt met maximaal 0,02 mol/ha gedurende 2 jaar op de habitattypen
H1310, H1320 en H1330. De kritische depositiewaarden van deze habitattypen bedraagt 1571 tot 1643
mol/ha/jaar.
De maximale achtergronddepositie op de hexagonen waar een toename plaatsvindt van de depositie binnen
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is 1264 mol/ha/jaar. Daarmee is een (naderende)
overschrijding van de kritische depositiewaarden voor de betrokken habitattypen (1571 en 1643 mol/ha/jaar)
uitgesloten.
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Tabel 5-7 Toename stikstofdepositie, uitvoering proefstortingen vergeleken met uitvoering reguliere stortingen

Gebied

KDW
[mol/ha/j]

Maximale depositie
[mol/ha/j]

Overschrijding
KDW

H1330 A Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)

1571

+0,02

Nee

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

1643

+0,02

Nee

H1320 Slijkgrasvelden

1643

+0,01

Nee

Overige habitattypen

N.v.t.

0,00

N.v.t.

N.v.t.

0,00

N.v.t.

N.v.t.

0,00

N.v.t.

N.v.t.

0,00

N.v.t.

N.v.t.

0,00

N.v.t.

Habitattype

Westerschelde & Saeftinghe

Brabantse Wal
Alle habitattypen
Ulvenhoutse Bos
Alle habitattypen
Krammer-Volkerak
Alle habitattypen
Oosterschelde
Alle habitattypen
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6

TOETS GEBIEDSBESCHERMING

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is de feitelijke Passende Beoordeling uitgevoerd. Hierbij worden de in hoofdstuk 5
beschreven effecten van gebruik van de proefstortlocaties in de Westerschelde afgezet tegen de bepalingen
van de Wet natuurbescherming. De vraag of met zekerheid kan worden vastgesteld dat de natuurlijke
kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden aangetast staat daarbij centraal. Dit moet worden
beoordeeld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen die voor deze gebieden zijn vastgesteld.
De passende beoordeling gaat uit van de worst case situatie dat één proefstortlocatie wordt gebruikt voor
alle stortingen, en dat deze specie in de periode waarin de proefstortingen plaatsvinden niet in de Vlaamse
stortlocatie Schaar van Ouden Doel wordt gestort. Dit alles in samenhang met de uitvoering van het
reguliere vaargeulonderhoud. Dit biedt de zekerheid dat elk uitvoeringsscenario binnen de kaders van de
Wet natuurbescherming kan worden uitgevoerd, wanneer de worst case situatie volgens deze passende
beoordeling niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken.
In de Passende Beoordeling vindt een toetsing aan de Wet Natuurbescherming plaats voor de afzonderlijke
Natura 2000-gebieden, en daarbinnen per habitattype of soort waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn
vastgesteld voor dit gebied. Hierbij worden de effecten die vanuit de verschillende effectketens zijn
vastgesteld geïntegreerd. In eerste instantie worden de effecten van de voorgenomen activiteit zelf
beoordeeld. Wanneer negatieve gevolgen van de activiteit zelf niet kunnen worden uitgesloten, en deze niet
significant zijn, dient een cumulatietoets gedaan te worden. Hierin wordt getoetst of deze effecten in
combinatie met effecten van andere activiteiten, projecten of plannen op het betreffende habitattype of de
betreffende soort alsnog significant kunnen zijn.
Een cumulatietoets hoeft niet te worden uitgevoerd voor habitattypen en soorten waarvoor effecten geheel
uitgesloten zijn. De voorgenomen activiteit kan in deze gevallen immers niet bijdragen aan een eventueel
cumulatief significant effect. Eveneens vindt geen cumulatietoets plaats in de eventuele gevallen waarin het
effecten van de voorgenomen activiteit zelf al significant is.

6.2

Effectbeoordeling gebiedsbescherming

In 3.3.2 is een overzicht gegeven van de te onderzoeken effecten als gevolg van gebruik van de
proefstortlocaties op het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en de Natura 2000-gebieden
Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent en Schorren en polders van de Benedenschelde, in Tabel 6-1 is hiervan nogmaals een samenvatting hiervan gegeven. Aangegeven is voor welke
habitattypen en soorten effecten niet uitgesloten kunnen worden, zonder dat vooralsnog gebruik gemaakt
wordt van mitigerende maatregelen. In hoofdstuk 5 zijn de verschillende effecten van de voorgenomen
activiteit beschreven. Hieruit is gebleken dat een aantal negatieve effecten op voorhand niet uitgesloten
kunnen worden. Hier onder volgt daarom een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen.
Tabel 6-1 De natuurwaarden zowel Natura 2000 soorten en habitattypen die mogelijk een effect ondervinden van de
activiteiten per effectketen

Gevolg

Betrokken habitattypen/soorten met
instandhoudingsdoelen

betrokken soortgroep/locatie/proces

Sedimentatie

•
•

Sedentaire benthossoorten
•
Verdronken Land van Saeftinghe en andere •
gevoelige gebieden

Vertroebeling

•
•

Primaire productie
Zichtjagende vogels

•
•
•

Habitattype H1130
Foeragerende kustbroedvogels
Foeragerende niet-broedvogels

•

Stikstofdepositie

•

Vermestings- en verzuringsgevoelige
habitattypen en -leefgebieden van soorten

Verzuring en
vermesting
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6.2.1

Habitattypen

In hoofdstuk 5 zijn de effecten van de voorgenomen activiteit als gevolg van sedimentatie, vertroebeling en
stikstofdepositie beschreven. Deze effecten kunnen gevolgen hebben voor habitattypen in het Natura 2000gebied Westerschelde & Saeftinghe en Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent en
Schorren en polders van de Beneden-schelde.
Ten opzichte van de huidige situatie, waarbij de stortvakken gebruikt worden voor het reguliere
vaargeulonderhoud, neemt de depositie van stikstof toe op enkele habitattypen in de Westerschelde. In alle
andere Natura 2000-gebieden is geen sprake van een toename van de depositie. De toename van
stikstofdepositie leidt in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe niet tot overschrijding van de
kritische depositiewaarden van enig habitattype. Deze waarden zijn minimaal 300 mol/ha/jaar hoger dan de
maximale achtergrondwaarde op dit moment. Aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura
2000-gebied als gevolg van stikstofdepositie is daarmee uitgesloten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteit nemen het slibgehalte van het water en de sedimentatie van slib in
het gebied (veelal lokaal en tijdelijk) toe. Binnen de reikwijdte van deze effect liggen het habitattype H1130
Estuaria en habitattypen van platen en schorren (H1310 t/m H1330). De overige habitattypen liggen op
grotere afstand van het projectgebied en worden niet direct of indirect beïnvloed. In de Belgische Natura
2000-gebieden neemt de netto vertroebeling en sedimentatie af, de primaire productie gaat omhoog.
Hiermee zijn eventuele negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uit te sluiten.

H1130 - Vertroebeling
Het habitattype H1130 Estuaria wordt beïnvloed door de voorgenomen activiteiten, als gevolg van het
optreden van vertroebeling. Het instandhoudingsdoel voor het habitattype is uitbreiding van areaal en
verbetering van de kwaliteit. Het habitattype verkeert landelijk in een slechte staat van instandhouding.
Het areaal waarmee het habitattype voorkomt in de Westerschelde wordt niet beïnvloed. De uitvoering van
de voorgenomen activiteiten staat het realiseren van het instandhoudingsdoel “uitbreiding van het areaal”
niet in de weg. Wel kunnen de effecten gevolgen hebben voor de kwaliteit van het habitattype. Op basis van
het profielendocument voor het habitattype (Ministerie van EZ, 2016) kunnen de kwaliteitskenmerken van
het habitattypen worden geïdentificeerd. In Tabel 6-2 zijn deze kwaliteitskenmerken opgenomen, en is
aangegeven of, en in welke mate deze worden beïnvloed door het storten van specie op de beoogde
stortlocaties.
Tabel 6-2 Kwaliteitskenmerken, toetsingscriteria en beïnvloeding door klepactiviteiten habitattype H1130 Estuaria
Kwaliteitskenmerk

Toetsingscriteria

-

Open verbinding met de zee en daaraan
verbonden migratieprocessen moeten in stand De open verbinding blijft in stand
blijven

-

Areaal laagdynamisch mag niet afnemen
Storten vindt plaats in een hoogdynamische geul, en
Sedimentatie- en erosieprocessen mogen niet
heeft geen hydromorfologische effecten. Het
nadelig beïnvloed worden
meergeulenstelsel blijft in stand.
Meergeulenstelsel moet in stand blijven

-

Getijdeslag mag niet verder toenemen

-

Droogvaltijd platen moet in stand blijven

-

Zoetwateraanvoer moet in stand blijven

De activiteiten hebben geen invloed op de aanvoer
van zoetwater via de rivier

-

Verloop zoet-zoutgradiënt moet in stand
blijven

De activiteiten hebben geen invloed op het verloop
van de zoet-zoutgradiënt

Open verbinding

Morfodynamiek

Getijdendynamiek

Rivierdynamiek

Zoutdynamiek

Mogelijk beïnvloed door stortactiviteiten
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Kwaliteitskenmerk

Slibdynamiek

Nutriëntendynamiek

Waterkwaliteit

Toetsingscriteria

In delen van het estuarium hebben de activiteiten een
beperkt en tijdelijk effect op doorzicht gezien de
relatief lage ingebrachte slibconcentraties. Het effect
op primaire productie is worst-case beperkt, en leidt
niet tot veranderingen in voedselbeschikbaarheid
voor hogere trofische niveaus. Toename van
vertroebeling leidt niet tot een beperking van de
mogelijkheden voor op zicht jagende vogels om
voedsel te vergaren. Significant negatieve effecten op
primaire productie via aanslibbing op
microfytobenthos zijn eveneens uitgesloten.

-

Productiviteit moet in stand blijven

-

Doorzicht mag niet afnemen

-

Geen toename van niet systeemeigen
voedingsstoffen.

-

Concentratie slecht afbreekbare stoffen mag
Het materiaal dat gestort wordt voldoet aan het BBK.
niet toenemen
De activiteiten hebben daarom geen negatieve
Risico op zuurstofloosheid mag niet toenemen
gevolgen voor de waterkwaliteit
Watertemperatuur mag niet beïnvloed worden

-

Overige kenmerkende van goede structuur en functie
-

Biodiversiteit

Mogelijk beïnvloed door stortactiviteiten

-

De activiteiten leiden niet tot toename van
voedingsstoffen boven voor het systeem kritische
niveaus

Mosselbanken mogen niet worden aangetast
Zeegrasvelden mogen niet worden aangetast
Kinderkamer-/opgroeifunctie voor vis

In de te gebruiken stortvakken komen geen
mosselbanken en zeegrasvelden voor. Vanwege het
dynamische karakter van de geul, hebben de vakken
geen functie als kinderkamer voor vissen.

Biodiversiteit mag niet verminderen
Aanwezigheid typische soorten mag niet
worden beïnvloed

De te gebruiken stortvakken hebben vanwege het
hoogdynamische karakter een beperkte waarde voor
ongewervelde dieren en vissen. De activiteiten zullen
daarom geen gevolgen hebben voor het voorkomen
van typische soorten in het estuarium

Uit de beoordeling in Tabel 6-2 kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit alleen leidt tot
beperkte effecten op de slibdynamiek binnen het habitattype. Deze effecten zijn beperkt, tijdelijk en
omkeerbaar, en hebben geen negatieve gevolgen voor de ecologische functies die aan de slibdynamiek zijn
verbonden en voor de soorten die daarvan afhankelijk zijn. De natuurlijke kenmerken van het habitattype
worden daarmee niet aangetast. Omdat er wel een effect optreedt, zullen de effecten van vertroebeling wel
meegenomen moeten worden in de cumulatietoets.

Aantasting van de natuurlijke kenmerken op primaire productie door sedimentatie door de
proefstortingen zijn uit te sluiten voor de instandhoudingsdoelstellingen van de volgende
habitattypen:
•
H1130 – Estuaria

H1310-H1330 - Sedimentatie
Het instandhoudingsdoel voor habitattype H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) is uitbreiding
van areaal en verbetering van de kwaliteit. Het habitattype verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat
van instandhouding.
H1310 is onderverdeeld in twee subtypes: het habitattype H1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten (verkorte naam: Zilte
pionierbegroeiingen) A zeekraal en B zeevetmuur.
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Het instandhoudingsdoel voor het habitattype A is uitbreiding van areaal en behouden van de kwaliteit, voor
B behouden van zowel oppervlak als kwaliteit. Het habitattype A verkeert landelijk in een matig gunstige
staat van instandhouding, B verkeert in gunstige staat van instandhouding.
Het instandhoudingsdoel voor habitattype H1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae)
(verkorte naam: Slijkgrasvelden) is behouden van zowel oppervlak als kwaliteit van het habitattype. Het
habitattype verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding.
H1330 is eveneens onderverdeeld in twee subtypes: Schorren en Zilte graslanden buitendijks H1330A en
binnendijks H1330B. Alleen subtype A ligt binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten. Het
instandhoudingsdoel voor het habitattype A is uitbreiding van areaal en verbetering van de kwaliteiten
verkeert landelijk in een matig gunstige staat van instandhouding.
Het areaal waarmee de habitattypes voorkomen in de Westerschelde en Zeeschelde wordt niet beïnvloed.
De uitvoering van de voorgenomen activiteiten staat het realiseren van het instandhoudingsdoel “uitbreiding
van het areaal” niet in de weg.
Uit de modelberekeningen die gemaakt zijn om de effecten van de proefstortingen op sedimentatie in
kwetsbare gebieden, zoals het Verdronken Land van Saeftinghe, te onderzoeken blijkt dat de toename van
de sedimentatie zeer beperkt en tijdelijk is. De habitattypen van H1310, H1320 en H1330 liggen op deze
hogere delen van het estuarium, en worden daarom niet beïnvloed door sedimentatie.
Op basis van de profielendocumenten (Ministerie van EZ, 2008) kunnen de kwaliteitskenmerken van de
habitattypen worden geïdentificeerd. In Tabel 6-3 zijn deze kwaliteitskenmerken opgenomen, en is
aangegeven of, en in welke mate deze worden beïnvloed door het storten van specie op de beoogde
stortlocaties. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe evenals de
Belgische Natura 2000-gebieden worden daarmee niet aangetast door sedimentatie als gevolg van de
proefstortingen.
Tabel 6-3 Kwaliteitskenmerken, toetsingscriteria en beïnvloeding door klepactiviteiten habitattype H1310-H1330.
Kwaliteitskenmerk

Zonering

Toetsingscriteria

-

De zonering van lage kwelder, hoge kwelder en
kwelderzoom moet behouden blijven.

Sedimentatie kan zorgen voor een verschuiving in de
zonering door de ophoging van het schor. De
ophoging is echter beperkt en de activiteiten leiden
niet tot verandering in de zonering van lage kwelder,
hoge kwelder en kwelderzoom.

-

Geen oververtegenwoordiging (> 40 %) of
ondervertegenwoordiging (< 5 %) van een
bepaalde kwelderzone of van een
climaxvegetatie met Gewone zoutmelde,
Zeekweek (oude naam: Strandkweek),- of Riet.

De activiteiten leiden niet tot verandering van de
vegetatiesamenstelling.

Vegetatie

-

Structuurvariatie onder invloed van begrazing
De activiteiten leiden niet tot verandering van
(met name binnen grote kweldergebieden) moet
begrazing in het systeem.
behouden blijven.

-

De optimale functionele omvang van minstens
tientallen hectares moet behouden blijven.

De functionele omvang van het habitattype zal niet
worden aangetast door de activiteiten.

-

Overstroming met zout (tot brak) water vanuit
aangrenzende habitattypen (H1110, H1130,
H1140 of H1160) moet mogelijk blijven.

De open verbinding blijft in stand.

Begrazing

Omvang

Open verbinding

Zeekraal

Mogelijk beïnvloed door stortactiviteiten

-

Bedekking van meerjarige soorten < 10 %;
De samenhang met kwelders/schorren (H1330)
en Estuaria (H1130) moet behouden blijven;

Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

-

De activiteiten leiden niet tot verandering van de
vegetatiesamenstelling;
De samenhang tussen het schor en het
estuarium blijft behouden;

108 van 133

Kwaliteitskenmerk

Zeevetmuur

Toetsingscriteria

Mogelijk beïnvloed door stortactiviteiten

-

Optimale functionele omvang (vanaf honderden
m2) moet behouden blijven.

-

De functionele omvang van het habitattype zal
niet worden aangetast door de activiteiten.

-

Op landschapsschaal in samenhang
voorkomend met duinen;
Optimale functionele omvang (vanaf honderden
m2) moet behouden blijven.

-

De samenhang met andere habitattypen zal niet
aangetast worden;
De functionele omvang van het habitattype zal
niet worden aangetast door de activiteiten.

-

-

Slijkgrasvelden
-

De samenhang met enerzijds Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310A) en
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
(H1330) en anderzijds met Estuaria (H1130)
moet behouden blijven;
Optimale functionele omvang (vanaf honderden
m2) moet behouden blijven.

-

-

De samenhang met andere habitattypen zal niet
aangetast worden;
De functionele omvang van het habitattype zal
niet worden aangetast door de activiteiten.

Hiermee blijft het meergeulenstelsel in stand en worden de kwaliteitskenmerken van de slikken en schorren
(H1330A) niet aangetast. Daarnaast zullen de aanwezige pionierbegroeiingen in het gebied geen effecten
ondervinden van sedimentatie (H1310A en B) en zullen slijkgrasvelden niet aangetast worden (H1320). De
aanwezige vegetatie is bestand tegen de natuurlijke variatie in sedimentatie in het gebied waar de
sedimentatie als gevolg van de proefstortingen niet boven zal komen. De vegetatiesuccessie op de
aanwezige slikken en schorren zal niet aangetast worden.

Aantasting van de natuurlijke kenmerken door sedimentatie door de proefstortingen zijn uit te
sluiten voor de instandhoudingsdoelstellingen van de volgende habitattypen:
•
H1310A en B - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal en zeevetmuur)
•
H1320 - Slijkgrasvelden
•
H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

6.2.2

Habitatrichtlijnsoorten

In de afbakening van deze passende beoordeling in Hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat effecten van de
grensoverschrijdende proefstortingen op habitarichtlijnsoorten zijn uitgesloten.

6.2.3

Broedvogels

Voor alle broedvogels zijn de instandhoudingsdoelstellingen in het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Daarnaast zijn soortspecifieke kwantitatieve
doelstellingen ten aanzien van de omvang van de populatie gesteld.
Op basis van de effectbeschrijving in hoofdstuk 5 kan worden geconcludeerd dat er geen negatieve
gevolgen zijn voor voedselbeschikbaarheid van broedvogels die afhankelijk zijn van benthos op platen en
slikken in de Westerschelde (kluut, bontbekplevier, strandplevier). Het foerageergebied en de
beschikbaarheid van voedsel voor broedvogels die foerageren in het estuarium worden daarom niet nadelig
beïnvloed door sedimentatie en vertroebeling.
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De tijdelijke afname van het doorzicht als gevolg van eventuele stortactiviteiten in de zomerperiode leidt tot
een zeer kleine afname van het vangstsucces van visdief die broeden in en nabij het oostelijk deel van de
Westerschelde. Deze afname leidt niet tot een beperking van de mogelijkheden van de vogels om voldoende
voedsel te verzamelen, en hun jongen succesvol groot te brengen. Significant negatieve gevolgen op visdief
en andere soorten broedvogels treden daarom niet op.

Aantasting van de natuurlijke kenmerken op primaire productie door sedimentatie door de
proefstortingen zijn uit te sluiten voor de volgende soorten:
Foeragerende benthos etende broedvogels:
•
A132 - Kluut
•
A137 – Bontbekplevier
•
A138 - Strandplevier

Aantasting van de natuurlijke kenmerken op vangstsucces door vertroebeling door de
proefstortingen zijn uit te sluiten voor de instandhoudingsdoelstellingen van de volgende
soorten:
Foeragerende zichtjagende broedvogels:
•
A193 – Visdief

6.2.4

Niet-broedvogels

Voor alle niet-broedvogels zijn de instandhoudingsdoelstellingen in het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Daarnaast zijn soortspecifieke kwantitatieve
doelstellingen ten aanzien van de draagkracht van het leefgebied gesteld. Voor de soorten bontbekplevier,
strandplevier, rosse grutto, steenloper, scholekster, fuut en middelste zaagbek is de huidige draagkracht van
het gebied onvoldoende. De oorzaken hiervan zijn niet duidelijk. Mogelijk is er sprake van een afname van
voedselbeschikbaarheid. In het kader van het beheerplan Natura 2000 wordt hier onderzoek naar verricht
(Ministerie van IenM, 2016).
In de passende beoordeling zijn de effecten van sedimentatie en vertroebeling als gevolg van de
proefstortingen nader onderzocht. Het storten van baggerspecie leidt niet tot veranderingen in
voedselaanbod voor niet-broedvogels die foerageren op droogvallende slikken en platen of in permanent
overstroomd water.
Wanneer vertroebeling plaatsvindt in de zomerperiode, heeft dit een beperkte invloed op de primaire
productie. Het is niet aannemelijk dat dit leidt tot significante afname van de beschikbaarheid van voedsel
voor vogels (benthos). Omdat effecten op niet-broedvogels niet optreden, wordt het behalen van de
instandhoudingsdoelen van deze soorten niet nadelig beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen
werkzaamheden.

Aantasting van de natuurlijke kenmerken op vangstsucces door vertroebeling door de
proefstortingen zijn uit te sluiten voor de instandhoudingsdoelstellingen van de volgende
soorten:
Foeragerende zichtjagende niet-broedvogels:
•
A005 – Fuut
•
A026 - Kleine Zilverreiger
•
A069 - Middelste Zaagbek
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Aantasting van de natuurlijke kenmerken op primaire productie door sedimentatie door de
proefstortingen zijn uit te sluiten voor de instandhoudingsdoelstellingen van de volgende
soorten:
Foeragerende benthos etende niet-broedvogels:
•
A048 - Bergeend
•
A130 – Scholekster
•
A132 - Kluut
•
A137 – Bontbekplevier
•
A138 – Strandplevier
•
A140 - Goudplevier
•
A141 – Zilverplevier
•
A143 – Kanoet
•
A144 - Drieteenstrandloper
•
A149 - Bonte strandloper
•
A157 - Rosse grutto
•
A160 – Wulp
•
A161 - Zwarte ruiter
•
A162 - Tureluur
•
A164 - Groenpootruiter
•
A169 - Steenloper

6.2.5

Monitoringsprogramma

Voor het opvolgen van de grensoverschrijdende proefstortingen is een monitoringsprogramma opgesteld. De
doelstelling van de monitoring is om vast te stellen hoe lang de gestorte specie aanwezig blijft op de
proefstortlocaties. Een nevendoel is om vast te stellen hoeveel van de in de beun aanwezige baggerspecie
wordt aangetroffen op de bodem van het stortvak direct na het storten. Verder dient met de monitoring te
worden geverifieerd of de sedimentatie in het Verdronken Land van Saeftinghe en de vertroebeling in de
Westerschelde conform de voorspellingen zeer beperkt is. Het monitoringsprogramma heeft geen betrekking
op ecologische kennisleemtes, wel op de praktische kennis van de grensoverschrijdende stortingen voor het
eventueel in de toekomst implementeren hiervan in een sedimentstrategie voor het gehele Scheldeestuarium. Het volledige monitoringsprogramma is te vinden in Bijlage 5. Het monitoringsprogramma is in de
basis ontleend aan het monitoringsprogramma van vijf proefstortlocaties in de Westerschelde (Schrijver &
Plancke, 2015) en het monitoringsprogramma van de herhaling van de proefstortingen (Arcadis, 2018).
Het monitoringsprogramma omvat:
•
•
•
•

Bathymetrische opnamen voor, tijdens en na de proefstortingen.
Jaarlijkse monitoring van de bodemsamenstelling op de baggerlocaties.
Sedimentatiemetingen op het Verdronken Land van Saeftinghe.
Metingen van de troebelheid en/of slibconcentratie en het chlorofyl-gehalte.

Het programma is zodanig opgesteld dat optimaal gebruik wordt gemaakt van data die worden ingewonnen
binnen andere lopende monitoringprogramma’s.

6.2.6

Belgische Natura 2000-gebieden

Voor de Natura 2000-gebieden en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent en Schorren en
polders van de Beneden-schelde zijn de effecten vergelijkbaar als voor de Westerschelde. Echter dankzij de
afname van stortingen in Schaar van ouden Doel zal de vertroebeling en de sedimentatie in het Vlaamse
gedeelte van de Zeeschelde afnemen, en de primaire productie enigszins toenemen. Het
grensoverschrijdend proefstorten heeft hiermee een netto positief effect op de Vlaamse Natura 2000gebieden.
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6.3

Cumulatieve effecten

6.3.1 Cumulatietoets voor vertroebeling en sedimentatie
In de passende beoordeling is geconcludeerd dat de uitvoering van de stortactiviteiten zal leiden tot een
beperkte, en vooral tijdelijke en omkeerbare toename van het slibgehalte. Daaraan is verbonden een
mogelijke daling van de primaire productie en een toename van sedimentatie op bepaalde delen in de
Westerschelde. Geconcludeerd is dat deze effecten op zichzelf niet leiden tot een aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het gebied.
In de Westerschelde vinden ook andere activiteiten plaats die kunnen leiden tot vertroebeling en
sedimentatie en de daaraan verbonden gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. In deze
cumulatietoets worden de effecten van het voornemen als gevolg van vertroebeling en sedimentatie daarom
samen met de effecten van andere plannen en projecten beoordeeld.
De plannen en projecten die daaronder vallen:
•

•

Projecten waarvoor een Nbw/Wnb-vergunning is verleend, maar die nog niet of slechts ten dele zijn
uitgevoerd, en die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied kunnen hebben, moeten worden meegenomen in de
cumulatietoets.
Projecten die nog in voorbereiding zijn, of die al geheel uitgevoerd zijn mogen niet meegenomen te
worden.

Projecten die niet leiden tot effecten voor de betrokken Natura 2000-gebieden kunnen buiten beschouwing
worden gelaten. Zolang nog slechts sprake is van onzekere toekomstige gebeurtenissen, hoeft bij de
beoordeling van cumulatieve effecten geen rekening te worden gehouden met plannen.
(Bestemmings)plannen hoeven daarom niet meegenomen te worden in de cumulatietoets. Deze kunnen een
planologische grondslag bieden voor projecten waarvoor een Wnb-vergunning noodzakelijk is, maar voor
dergelijke projecten is zolang geen Nbw-vergunning is verleend nog nadere besluitvorming vereist. Dezelfde
redenering gaat op voor andere beleidsplannen die kaderstellend zijn, maar zich nog moeten vertalen in
concrete besluiten die eventueel vergunningplichtig zijn, of in een Natura 2000-beheerplan kunnen worden
opgenomen.

6.3.2 Overzicht cumulerende projecten
Van onderstaande projecten en plannen is bekend dat er een vergunning Wet Natuurbescherming voor is
verleend of dat de vergunningaanvraag in behandeling is. Deze projecten kunnen mogelijk cumuleren in de
oostelijke Westerschelde.
•
•
•
•

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen, inclusief bagger- en stortwerkzaamheden.
Vooroeversuppletie Knokke.
Verdiepen zijkanalen Gent-Terneuzen.
Verspreiden van onderhoudsbaggerspecie haventoegang Hansweert.

Projecten die niet zijn meegenomen in de cumulatietoets, omdat deze in tijd niet overlappen met de
grensoverschrijdende proefstortingen zijn:
•
•
•

•
•
•

Proefstortingen vaargeulbeheer (afgerond in 2018).
Zandruilproef (afgerond in 2018).
Aanleg kabelsystemen van twee offshore platforms door Westerschelde naar hoogspanningsstation
Borssele. De baggerwerkzaamheden voor deze kabelsystemen worden afgerond in 2019. De
netaansluiting voor het windpark Borssele wordt in 2019 in gebruik genomen. De vertroebelingseffecten
hebben een beperkte duur en zijn aan het begin van 2020 uitgewerkt.
Maatwerkgeul Wielingen. De vergunning hiervoor is verlopen op 31 maart 2019.
Storten van havenslib uit het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze activiteit is in 2017 uitgevoerd.
Storten van specie in verband met het uitdiepen van Zijkanaal D Terneuzen. Dit project is in 2018
uitgevoerd.

Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

112 van 133

Het storten van onderhoudsbaggerspecie afkomstig uit havens langs de Westerschelde en het baggeren en
storten van specie in het kader van het vaargeulonderhoud vinden al gedurende vele decennia plaats in de
Westerschelde. Beide activiteiten vinden plaats binnen de kaders van vergunningen op grond van de Wet
Natuurbescherming. De toename van het slibgehalte als gevolg van het verspreiden van
onderhoudsbaggerspecie zijn als gevolg van het permanente karakter van deze activiteit onderdeel van de
achtergrondwaarde. Deze achtergrondwaarde is de basis geweest voor de berekening van de effecten van
toename van slibconcentraties als gevolg van de stortactiviteiten van het grensoverschrijdend storten van
zandige specie met een slibfractie. Het verspreiden van deze specie wordt daarom niet meegenomen in de
cumulatietoets zelf, maar is meegenomen in de passende beoordeling als achtergrondwaarde van de
slibconcentratie in de Westerschelde.
De effecten van het baggeren en verspreiden van specie in het kader van het vaargeulonderhoud zijn zeer
beperkt, omdat het hier alleen om zandige specie gaat. Ook deze activiteiten hebben een permanent
karakter.
De baggerspecie die gebaggerd en verspreid wordt ten behoeve van het vaargeulbeheer bestaat vrijwel
geheel uit zand. Deze activiteiten leiden daarom niet tot vertroebeling. Ook het zeer beperkte effect van deze
activiteit is meegenomen in de achtergrondwaarde.

6.3.3 Cumulatie
6.3.3.1

Bouw en bagger- en stortactiviteiten van de Nieuwe Sluis Terneuzen

Bagger- en stortwerkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Sluis
Terneuzen. Voor dit plan is in 2016 een Tracébesluit genomen door de minister van het toenmalige
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de bagger- en stortwerkzaamheden is op 1 oktober 2018 een
afzonderlijke vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming (Kenmerk: DGANNB/18245635). Hieraan heeft een passende beoordeling ten grondslag gelegen (Arcadis, 2018d).
De bouw van de nieuwe sluis vertroebelt het water niet en veroorzaakt geen sedimentatie. Er kan echter wel
vertroebeling en sedimentatie optreden door de bagger- en stortactiviteiten. Deze vinden plaats in de
periode 2018-2022, en overlappen daarmee in de tijd met de grensoverschrijdende proefstortingen.
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Figuur 6-1 Maximale reikwijdte van de vertroebeling (>2 mg/l) in de bovenste 2 meter van de waterkolom, als gevolg van
de klepactiviteiten in de periode 2018-2022 naar aanleiding van bagger- en stortactiviteiten voor de Nieuwe Sluis
Terneuzen. De kaart geeft het gebied aan waar op enig moment de daggemiddelde slibconcentratie met meer dan
2 mg/l toeneemt

De ruimtelijke overlap van de vertroebeling van beide projecten is zeer gering (Figuur 6-1). Wanneer beide
projecten tegelijkertijd uitgevoerd worden ontstaat op het niveau van het hele estuarium echter wel een
cumulatief effect op de primaire productie. De maximale afname van de primaire productie als gevolg van de
proefstortingen bedraagt 3,2%, die van de stortingen voor de Nieuwe Sluis Terneuzen maximaal 1,3%. Het
cumulatieve effect is daarmee maximaal 4,5%. Zoals aangegeven in paragraaf 5.3.2 is er echter geen
duidelijk verband tussen primaire productie en biomassa van benthos (en daarmee voedsel voor
benthosetende vogels). Het cumulatieve effect van maximaal 4,5% heeft ten opzichte van het zelfstandige
effect van de proefstortingen daarom eveneens geen significante gevolgen voor benthosetende vogels in de
Westerschelde.
De effecten van sedimentatie van beide projecten kennen een kleine ruimtelijke overlap (Figuur 6-2). De
cumulatieve opslibsnelheid blijft echter ruim onder de grenswaarde van 1 cm/maand. Beneden deze
drempelwaarde worden geen nadelige effecten op benthos verwacht.
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Figuur 6-2 Reikwijdte van de sedimentatiesnelheid van 2018 tot 2022 als gevolg van verspreiden naar aanleiding van
bagger- en stortactiviteiten voor de Nieuwe Sluis Terneuzen, gebaseerd op maximale sedimentatiesnelheid (>0.066
mm/dag), samenvattend beeld 2021 (bruin) en 2022 (rood)

6.3.3.2

Vooroeversuppletie Knokke

DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische
bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V. DEME zal binnen de Combinatie Sassevaart
een gedeelte van het gebaggerde materiaal uit het sluiscomplex van Nieuwe Sluis Terneuzen toepassen in
de vorm van een vooroeversuppletie voor de kust van Knokke in België. Het gaat om ongeveer 3 miljoen m 3
sediment dat in de vooroeversuppletie toegepast zal worden, waarvan ongeveer 74 duizend ton slib. De
vooroeversuppletie zal plaatsvinden tussen 2019 en 2022, en overlapt daarmee in tijd met de
grensoverschrijdende proefstortingen.
Uit de passende beoordeling die is gemaakt voor dit project (Antea Group, 2018), blijkt dat effecten van de
vooroeversuppletie niet reiken tot in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. Cumulatief
negatieve effecten zijn daarmee uitgesloten.

6.3.3.3

Zijkanalen kanaal Gent-Terneuzen

Om de zijkanalen van het Kanaal Gent-Terneuzen toegankelijk te houden moet deze op diepte worden
gehouden. Daartoe moeten er baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Hierbij wordt de vrijkomende specie
verspreid in aangewezen verspreidingsvakken in de Westerschelde. Er zal hierbij maximaal 20.000 m3
baggerspecie verspreid worden. De planning is om de vrijgekomen baggerspecie ad hoc wanneer dit nodig
is in een aangewezen verspreidingsvak te verspreiden. Om cumulatie te voorkomen zal er afstemming nodig
zijn welke verspreidingsvakken in welke periode gebruikt zullen worden.
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6.3.3.4

Verspreiding baggerspecie haventoegang Hansweert

Het verspreiden van onderhoudsbagger afkomstig uit de haventoegang van Hansweert in de stortvakken
W03 en W04 is opgenomen als bestaande activiteit in het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de
Deltawateren (Ministerie van l&M en Rijkswaterstaat, 2015). Jaarlijks wordt in ieder stortvak ca. 300.000 m 3
specie afkomstig uit de haventoegang van Hansweert verspreid. Uit een analyse is gebleken dat het
bestaande stortvak W04 morfologisch niet toekomstbestendig is. Als vervanging voor stortvak W04 wil
Rijkswaterstaat Zee en Delta het stortvak W04_alt1 in gebruik nemen. Er is vergunning verleend voor deze
activiteit t/m 8 juli 2022.
Het effect van vertroebeling door het verspreiden van onderhoudsbagger zijn zowel voor de bestaande
situatie en ook in de nieuwe situatie door middel van modelsimulatie door Van Kessel 2012, in beeld
gebracht. Hieruit blijkt dat de verplaatsing van de onderhoudsbagger uit de haventoegang van Hansweert
van het oude vak W04 naar het nieuwe vak W04_alt1 leidt tot een beperkte verlaging van de slibconcentratie
rondom de oude locatie en een beperkte verhoging rondom de nieuwe locatie.
In de huidige situatie wordt onderhoudsbagger uit de haventoegang van Hansweert ook al verspreid in de
Westerschelde. Daarnaast verschillen de effecten in de nieuwe situatie nauwelijks ten opzichte van de
bestaande situatie. Er vindt in de nieuwe situatie geen toename van negatieve effecten op habitattypen
plaats.
Cumulatie met de grensoverschrijdende proefstortingen is uit te sluiten vanwege de huidige situatie waarbij
er eveneens gestort werd in de Westerschelde.

6.3.3.5

Conclusie cumulatietoets

Cumulatieve effecten van de grensoverschrijdende proefstortingen met andere vergunde projecten in de
Westerschelde en omgeving zijn uitgesloten.

6.4

Conclusie

Het uitvoeren van grensoverschrijdende proefstortingen in de Westerschelde leidt niet tot aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe of andere Natura 2000gebieden. Cumulatieve effecten met andere plannen, projecten en activiteiten zijn uitgesloten.

Onze referentie: 083788143 C - Datum: 19 februari 2020

116 van 133

7

TOETS SOORTBESCHERMING

7.1

Effectbeoordeling Soortbescherming

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de effecten die optreden als gevolg van de het uitvoeren van de
stortwerkzaamheden voor het grensoverschrijdend storten kunnen leiden tot overtreding van
verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming (artikelen 3.1, 3.5
en 3.10).

7.2

Toetsing effecten op zeezoogdieren

In Tabel 7-1 zijn de verbodsbepalingen voor zeezoogdieren opgenomen.
Tabel 7-1 Relevante verbodsbepalingen voor zeezoogdieren

Soort

Relevant artikel Wnb

Gewone zeehond

Artikel 3.10 Wnb

Relevante verbodsbepalingen

Geen relevante verbodsbepaling voor verstoring

Grijze zeehond
Bruinvis

Artikel 3.5 Wnb

Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren

Met de komst van de Wet natuurbescherming is verstoring van zeehonden niet langer verboden. Een
dergelijke verbodsbepaling geldt wel voor de bruinvis. Door de uitvoeringswijze van de werkzaamheden,
waarbij alleen in de vaargeul gewerkt zal worden, zullen rust- en leefgebieden van zeehonden bovendien
niet verontrust of verstoord worden bij gebruik van de stortlocaties. Effecten op de geschiktheid van het
leefgebied van zeezoogdieren als gevolg van toename van onderwatergeluid zijn daarnaast bij voorbaat
uitgesloten. Verbodsbepalingen voor de beide soorten zeehonden worden niet overtreden.
Verstoring van de bruinvis door toename van onderwatergeluid is eveneens uitgesloten, omdat de schepen
binnen de bestaande vaarroutes varen. Bovendien zou hierbij geen sprake zijn van opzettelijke verstoring.
De verbodsbepaling in artikel 3.5 Wnb wordt daarmee niet overtreden.
Overige verbodsbepalingen in de artikelen 3.5 en 3.10 Wnb zijn voor zeezoogdieren niet van toepassing op
de uitvoering van de stortingen.

7.3

Toetsing effecten op vissen

In Tabel 7-2 zijn de verbodsbepalingen voor vissen opgenomen.
Tabel 7-2: Relevante verbodsbepalingen voor vissen

Soort

Relevant artikel Wn

Relevante verbodsbepalingen

Artikel 3.5 Wnb

Het is verboden om dieren opzettelijk te verstoren
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
van dieren te beschadigen of te vernielen

Houting
Steur

In tegenstelling tot de situatie die onder de Flora- en faunawet gold, en waarbij een groot aantal soorten
zeevissen beschermd werd, geldt nu alleen nog voor de houting en de steur een beschermingsregime.
Beide soorten komen niet of nauwelijks in de Westerschelde voor. De kans op verstoring van individuele
dieren is daarmee nihil. Bovendien is hierbij ook geen sprake van opzettelijkheid.
In de Westerschelde komen geen voortplantingsplaatsen van beide soorten voor. Beschadiging of vernieling
van voortplantingsplaatsen door stortwerkzaamheden is daarom uitgesloten.
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Overige verbodsbepalingen in artikel 3.5 Wnb zijn niet van toepassing op de uitvoering van de stortingen.

7.4

Toetsing Effecten op (broed)vogels

De stortactiviteiten hebben een tijdelijke verhoogde vertroebeling van de waterkolom als gevolg. De
vertroebeling kan een indirect effect hebben op vogels door een verminderde primaire productie en een
bijbehorende verminderde prooivoorziening. Het is echter niet aannemelijk dat dit leidt tot significante
afname van de beschikbaarheid van voedsel voor vogels (benthos of vis), en zal daarmee niet leiden tot
vermindering van voedselaanbod voor vogels.
In Tabel 7-3 zijn de verbodsbepalingen voor vogels opgenomen.
Tabel 7-3 Relevante verbodsbepalingen voor vogels

Soort

Relevant artikel Wn

Relevante verbodsbepalingen

Alle soorten

Artikel 3.1 Wnb

Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid
opzettelijk te storen. Dit verbod is niet van toepassing als de
storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Verstoring van broedvogels en niet-broedvogels treedt niet op, omdat alle vaarbewegingen plaatsvinden
binnen de bestaande vaarroutes. Overige verbodsbepalingen in artikel 3.1 Wnb zijn niet van toepassing op
de uitvoering van de grensoverschrijdende proefstortingen. De effecten van vertroebeling zijn niet in strijd
met de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming.

7.5

Conclusie

Uit de wettelijke toetsing van effecten blijkt dat er geen verbodsbepalingen voor beschermde soorten zullen
worden overtreden. De grensoverschrijdende proefstortingen kunnen, ten aanzien van de onder de Wet
Natuurbescherming beschermde soorten, uitgevoerd worden. Een ontheffing is daarom niet noodzakelijk.
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BIJLAGE 1 INSTANDHOUDINGSDOELEN NATURA 2000GEBIEDEN
Westerschelde & Saeftinghe
De Westerschelde is de zuidelijke tak in het oorspronkelijke mondingsgebied van de rivier de Schelde.
Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open verbinding naar zee.
Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, waarin het getijverschil naar
achteren erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit een hoofdgeul, zich verplaatsende nevengeulen, diepe
en ondiepe wateren, bij eb droogvallende zand- en slikplaten en schorren met grillige kreken.
Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorrengebied van ons land: het
Verdronken Land van Saeftinghe. Door het grote getijverschil bevat het Verdronken Land van Saeftinghe
zeer hoge oeverwallen en brede geulen. Buitengaats ligt de verzande slufter van de Verdronken Zwarte
Polder nog in het gebied. In het mondingsgebied is verder nog sprake van duinvorming bij Rammekenshoek,
de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal gebieden met aan het estuarium
gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte Zwarte
Polder.
Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is op 23 december 2009 definitief aangewezen als Natura 2000gebied. De gebieden Westerschelde en Verdronken Land van Saeftinghe zijn al eerder aangewezen als
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (respectievelijk op 24 maart 2000 en 18 juli 1995).
Daarnaast ligt in het gebied een aantal gebieden die eerder aangewezen zijn onder de
Natuurbeschermingswet 1967 als Beschermd natuurmonument en Staatsnatuurmonument: Schor van
Waarde, Verdronken Land van Saeftinghe en Verdronken Zwarte Polder. Deze status is vervallen bij de
definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied. De doelstellingen ten aanzien van behoud, herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van deze gebieden blijven
onder de nieuwe aanwijzing van kracht.
Op 26 september 2012 is een wijzigingsbesluit gepubliceerd voor de Westerschelde & Saeftinghe. Hiermee
is tegemoet gekomen aan een uitspraak van de Raad van State van 28 december 2011. In het
wijzigingsbesluit wordt de begrenzing van het Natura 2000-gebied op het Rammekensschor bij de
Sloehaven aangepast. Het betreft een wijziging van het Habitatrichtlijngebied voor zover bestaande uit
schorren en slikken en het aangrenzende water. De uitbreiding betreft ook het Vogelrichtlijngebied
bestaande uit het leefgebied (voedselgebied en rustplaats) van diverse (water)vogelsoorten. Ook is met dit
besluit het regionale doel in het Deltagebied van de grote stern gewijzigd.
De begrenzing van het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe zoals opgenomen in het
aanwijzingsbesluit (2009) en aangepast in het wijzigingsbesluit (2012) is aangegeven in Afbeelding 1.
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Afbeelding 1 De begrenzing van het Natura 2000-gebied Westerscheld en Saeftinghe, habitatrichtlijn en vogelrichtlijn
gebied (Bron: Synbiosys kaartenmachine Natura 2000)

Tabel 8-1 geeft een overzicht van de instandhoudingsdoelen zoals die gelden voor het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe na publicatie van het wijzigingsbesluit.

Tabel 8-1 De instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Aantallen niet-broedvogels
zijn seizoensgemiddelden, tenzij anders aangegeven = behoudsdoelstelling; + vergroting van areaal / verbetering van
kwaliteit / toename populatie

Instandhoudingsdoelen
Kwaliteit
Populatie

Landelijke Staat van
Instandhouding

Areaal

-

=

=

--

+

+

H1140B Slik- en zandplaten
(Noordzee-kustzone)

+

=

=

H1310A (Pioniervegetaties
Zeekraal)

-

+

=

H1310B (Pioniervegetaties
Zeevetmuur)

+

=

=

H1320 (Schorren met slijkgras)

--

=

=

Habitattype/soort

Habitattypen
H1110B Permanent overstroomde
zandbanken (Noordzee-kustzone)
H1130 (Estuarium)
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Instandhoudingsdoelen
Kwaliteit
Populatie

Landelijke Staat van
Instandhouding

Areaal

H1330A (Atlantische schorren,
buitendijks)

-

+

+

H1130B (Zilte graslanden,
binnendijks)

-

=

=

H2110 (Embryonale duinen)

+

=

=

H2120 (Witte duinen)

-

=

=

H2160 (Duindoornstruweel)

+

=

=

H2190 (Duinvalleien)

-

=

=

--

=

=

Nauwe korfslak

-

=

=

=

Zeeprik

-

=

=

+

Rivierprik

-

=

=

+

--

=

=

+

Bruinvis

-

=

=

=

Grijze zeehond

-

=

=

=

Gewone zeehond

+

+

+

+; 200 ex. in
Deltagebied

Groenknolorchis

--

=

=

=

Bruine kiekendief

+

=

=

20 paren

Kluut

-

=

=

2000 paren in
Deltagebied

Bontbekplevier

-

=

=

100 paren in
Deltagebied

Strandplevier

--

=

=

220 paren in
Deltagebied

Zwartkopmeeuw

+

=

=

400 paren in
Deltagebied

Grote stern

--

=

=

6200 paren in
Deltagebied

-

=

=

6500 paren in
Deltagebied

Habitattype/soort

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)

Habitatrichtlijnsoorten

Fint

Broedvogels

Visdief
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Instandhoudingsdoelen
Kwaliteit
Populatie

Landelijke Staat van
Instandhouding

Areaal

Dwergstern

--

=

=

300 paren in
Deltagebied

Blauwborst

+

=

=

450 paren in
Deltagebied

Fuut

-

=

=

100 ex

Kleine zilverreiger

+

=

=

40 ex

Lepelaar

+

=

=

30 ex

Kolgans

+

=

=

380 ex

Grauwe gans

+

=

=

16.600 ex

Bergeend

+

=

=

4500 ex

Smient

+

=

=

16.600 ex

Krakeend

+

=

=

40 ex

Wintertaling

-

=

=

1100 ex

Wilde eend

+

=

=

11.700 ex

Pijlstaart

-

=

=

1400 ex

Slobeend

+

=

=

70 ex

Middelste zaagbek

+

=

=

30 ex

Zeearend

+

=

=

2 ex
(seizoensmaximum)

Slechtvalk

+

=

=

8 ex
(seizoensmaximum)

Scholekster

--

=

=

7500 ex

Kluut

-

=

=

540 ex

Bontbekplevier

+

=

=

430 ex

Strandplevier

--

=

=

80 ex

Goudplevier

--

=

=

1600 ex

Zilverplevier

+

=

=

1500 ex

Kievit

-

=

=

4100 ex

Kanoet

-

=

=

600 ex

Drieteenstrandloper

-

=

=

1000 ex

Habitattype/soort

Winter- en trekvogels
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Instandhoudingsdoelen
Kwaliteit
Populatie

Landelijke Staat van
Instandhouding

Areaal

Bonte strandloper

+

=

=

15.100 ex

Rosse grutto

+

=

=

1200 ex

Wulp

+

=

=

2500 ex

Zwarte ruiter

+

=

=

270 ex

Tureluur

_

=

=

1100 ex

Groenpootruiter

+

=

=

90 ex

Steenloper

--

=

=

230 ex

Habitattype/soort
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BIJLAGE 2 RESULTAAT BEREKENING STIKSTOFDEPOSITIE
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BIJLAGE 3 MODELSTUDIE SLIB
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BIJLAGE 4 MODELSTUDIE MORFOLOGISCHE
VERANDERINGEN (ZAND)
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BIJLAGE 5 MONITORINGSPLAN
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