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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De Westerschelde is een dynamisch meergeulenstelsel. Dit betekent dat door de stroming en het getij
verschillende geulen bestaan die in de loop der jaren verplaatsen. De geulen die zijn ontstaan door de
ebstroming in de Westerschelde zijn het diepst en vormen de hoofdvaargeul. Van deze hoofdvaargeul wordt
met name door zeescheepvaart gebruikt gemaakt. Binnenvaartschepen en recreatieschepen kunnen naast
de hoofdvaargeul ook gebruik maken van nevenvaargeulen, zoals de Schaar van de Noord.
De scheiding van zeevaart en binnenvaart/recreatievaart voorkomt dat verschillende verkeerssoorten samen
varen waardoor de kans op aanvaringen, bijna-aanvaringen en hinderlijke waterbewegingen kleiner wordt.
Hierdoor draagt de scheiding van zee en binnenvaart / recreatievaart bij aan een verhoging van de nautische
veiligheid in de Westerschelde.
Sinds 2010 zijn deze nevenvaargeulen nautisch gemarkeerd om ze aantrekkelijker te maken voor de
binnenvaart en recreatievaart. De verschillende nevengeulen hebben elk een eigen streefdiepte, waarbij de
streefdiepte van de Schaar van de Noord NAP -5,0 m bedraagt. Door middel van het verleggen van de
markering naar de diepste delen worden de nevengeulen (dynamisch markeren) normaal gesproken op
diepte gehouden. Echter, in de huidige situatie is het niet meer mogelijk om de streefdiepte in de Schaar van
de Noord te halen met het dynamisch markeren vanwege een zandgolf die hier een drempel vormt. Dit zorgt
ervoor dat schepen rond laagwater enkel met een beperkte diepgang gebruik kunnen maken van deze
nevenvaargeul.
Om deze beperking op te heffen, heeft in mei 2016 de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)
besloten om de drempel in de nevengeul Schaar van de Noord weg te baggeren. Dit nadat zij had
geconstateerd dat de nautische maatregelen (verleggen vaargeul/aanpassing markering) in de huidige
situatie ontoereikend/uitgeput zijn. Het streven is om de drempel tot een diepte van NAP -5,7 m weg te
baggeren, zodat de streefdiepte van NAP -5,0 m wordt gehaald en er nog een marge is voor het baggeren
en eventueel opkomen van de drempel. De vrijkomende baggerspecie zal worden verspreid in één van de
3
bestaande verspreidingsvakken SH61 of SH71. Het maximale baggervolume hierbij is 10.000 m .
Voor het baggeren en verspreiden van de baggerspecie wordt geen gebruik gemaakt van de bestaande
vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het onderhoudsbaggeren in de periode 2015-2021
(kenmerk: DGNR-RRE / 13194161) en dient daarom separaat getoetst te worden in het kader van de
betreffende natuurwetgeving. Dit omdat de bestaande vergunning enkel ingaat op baggerwerkzaamheden in
de hoofdvaargeul, waar de Schaar van de Noord geen deel van uitmaakt. Daarnaast valt het baggeren van
de nevenvaargeul Schaar van de Noord ook niet onder de categorie “baggeren en storten” zoals benoemd
als vrijgestelde activiteit met specifieke voorwaarden in het beheerplan N2000 Westerschelde en Saeftinghe.
Het voorliggende rapport geeft inzicht in de mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit op aanwezige
beschermde Natura 2000-gebieden. In deze rapportage vindt een toetsing (Passende Beoordeling) plaats
voor het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming. Tevens is in deze rapportage de
beoordeling opgenomen ten aanzien van het soortenbeschermingsrecht (hoofdstuk 3) van de Wet
Natuurbescherming. Zie paragraaf 1.2 voor een nadere toelichting van de Wet natuurbescherming.

1.2

Wet natuurbescherming

1.2.1

Inhoud van de wet

De Wet natuurbescherming (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 kent een algemeen deel
(hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden,
hout en houtproducten (hoofdstuk 4) en verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen en
verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige
bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een
beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een
samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven. Artikelen van de Wnb waar naar
wordt verwezen zijn opgenomen in Bijlage A.
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1.2.2

Algemene bepalingen

De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen
van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming. art 1.5 De provinciale natuurvisies
beschrijven het provinciale beleid op dit gebied. art 1.7
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 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
In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor
gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen. art 1.12, lid 1
Het gaat daarbij om:
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels;
• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV en V van de
Habitatrichtlijn;
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de natuurvisie horende rode lijst.

1.2.3

Gebiedsbescherming

Beschermde gebieden
De Wet Natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde
natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden.
•
•
•
•

De provincies (gedeputeerde staten) dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een
samenhangend landelijk ecologisch netwerk, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). art 1.12, lid 2
Buiten het NNN kunnen gedeputeerde staten gebieden aanwijzen met bijzondere natuurwaarden of
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden “bijzondere provinciale
natuurgebieden” en “bijzondere provinciale landschappen” genoemd. art 1.12, lid 3
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst gebieden aan ter uitvoering van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn de Natura 2000gebieden. art. 2.1, lid 1
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan -buiten bestaande Natura 2000-gebiedeneen gebied aanwijzen als “bijzonder nationaal natuurgebied”. art. 2.11, lid 1

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN
verloopt via het planologische spoor. Ten aanzien van de bescherming van bijzondere nationale en
provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen.
Provincies kunnen -wanneer zij een dergelijk gebied aan zouden wijzen- daarvoor zelf een regeling
opstellen.

Regels ten aanzien van de bescherming van Natura 2000-gebieden
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot
aanwijzing van een Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied
beschreven. Daarbij gaat het in ieder geval om instandhoudingsdoelen 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 (deze besluiten
staan dus open voor bezwaar en beroep), tenzij het een wijziging van ondergeschikte aard is.
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 -indien daar aanleiding voor
bestaat- passende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te
voorkomen. Daarnaast moet er voor ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld.
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Plan, project of andere handeling?
De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is wel duidelijk. Een plan gaat over het voornemen tot
het verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling.
Het verschil tussen een project en een andere handeling is lastiger. Kort gezegd komt het erop neer dat er
sprake is van een project in geval van een “fysieke ingreep in het natuurlijk milieu” en dat “activiteiten waarbij
geen sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van een plaats veranderen”, niet kunnen
worden aangemerkt als een project”. Bouw-, aanleg- of sloopwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld wel
projecten. Een activiteit waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van een bepaalde locatie, zonder dat deze
locatie feitelijk wijzigt, kan niet als project worden aangemerkt. Zo heeft de ABRvS geoordeeld, toen een
Nbw-vergunning voor het uitvoeren van strandexcursies met een strandbus aan de orde was dat het een
“andere handeling” betrof. Deze activiteit, net als bijvoorbeeld het openstellen van een reeds bestaande
weg, kwalificeert dus niet als project. Ook het verlenen van toestemming om de exploitatie van een vliegveld
voort te zetten is geen project. Het verlengen van een start- en landingsbaan van een vliegveld is dan wel
weer een project.

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. Wanneer het een project betreft dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer
van een gebied, en dat afzonderlijk of in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000gebied, wordt de vergunning niet verleend nadat uit een passende beoordeling is gebleken dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet worden aangetast. 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 op inzichten op kan
leveren.
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). 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. De te nemen
compenseren maatregelen moeten onderdeel uitmaken de vergunning voor het betreffende project.
Een eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van Natura 2000-gebied te krijgen.
art 2.7 lid 2 en lid 3 onder a en 2.8 lid 1-8

Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Er kan worden voor worden gekozen geen vergunning Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te
laten haken bij de Omgevingsvergunning. In dat geval dient de passende beoordeling gevoegd te worden bij
de aanvraag Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens
een verklaring van geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de
vvgb wordt afgegeven maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Wanneer ervoor
wordt gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de vergunning Wnb zijn aangevraagd
voordat de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Stikstofdepositie
Voor het onderdeel stikstofdepositie wordt ten aanzien van de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden
verwezen naar de Passende beoordeling die voor het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) is
uitgevoerd. In de voorliggende Passende beoordeling vindt een berekening plaats van de voorziene
tikstofdeposities en wordt bepaald of sprake is van een vergunningplichtig situatie voor de Wnb.
8
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Wanneer er sprake is van een toename van de stikstofdepositie die meer bedraagt dan de grenswaarde van
in beginsel 1 mol N/ha/jaar ontstaat er een vergunningplicht. Wanneer de depositie meer dan 0,05 mol, maar
minder dan 1 mol N/ha/jaar bedraagt, geldt er voor sommige projecten een meldingsplicht. Wanneer de voor
deze meldingen gereserveerde ontwikkelingsruimte op is, wordt de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol, en
ontstaat er een vergunningplicht voor ieder project dat een toename van stikstofdepositie op overbelaste
habitats veroorzaakt die meer bedraagt dan 0,05 mol N/ha/jaar.

1.2.4

Soortbescherming

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om
schade aan soorten te voorkomen, 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).
Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
•
•
•

soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1);
soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2);
andere soorten (Wnb paragraaf 3.3).

Soorten Vogelrichtlijn
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).
Soorten Habitatrichtlijn
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn;
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1);
en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in:
•
•

bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)

In Bijlage B is een lijst opgenomen van de soorten die bij deze categorie horen. Het gaat hierbij dus om meer
dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de conventies van Bern en Bonn).
Omdat echter in de Wnb paragraaf 3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft, wordt dit ook hier zo gebruikt
om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.
Andere soorten
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming.
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. De soorten waar het om gaat zijn
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Bijlage B.
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Verbodsbepalingen
Ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn 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 soorten van de Habitatrichtlijn 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 andere 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 andere 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
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vastgestelde gedragscode (art. 3.31 lid 1).
Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Vrijstelling
Provinciale staten en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 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 Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de afzonderlijke provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen
van toepassing op handelingen waarvoor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het
gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, geldt de
vrijstellingslijst van de betreffende provincie.
In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland wordt een algemene vrijstelling verleend voor
onderstaande soorten (zie Bijlage IV van de verordening):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardmuis;
Bastaardkikker/middelste groene kikker;
Bosmuis;
Bruine kikker;
Bunzing;
Dwergmuis;
Dwergspitsmuis;
Egel;
Gewone bosspitmuis;
Gewone pad;
Haas;
Hermelijn;
Huisspitmuis;
10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleine watersalamander;
Konijn;
Meerkikker;
Ondergrondse woelmuis;
Ree;
Rosse woelmuis;
Tweekleurige bosspitsmuis;
Veldmuis;
Vos;
Wezel;
Woelrat.

Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt 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.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in
combinatie met de in artikel 1.11 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 soorten van de Vogelrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4):
1.
2.
3.
4.
5.

in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
ter bescherming van flora of fauna;
voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels
in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
Voor soorten van de Habitatrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid 5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor
het milieu wezenlijke gunstige effecten;
4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich
te hebben.
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Voor de andere beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
1. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
2. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
3. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse
en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht
van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
4. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
5. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
6. 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;
7. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
8. in het algemeen belang.
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2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT

2.1

Locatie

De baggerwerkzaamheden vinden plaats in de Schaar van de Noord, in de Westerschelde vlak bij de
Nederlands-Belgische grens. De baggerspecie wordt verspreid in verspreidingsvak SH61 of
verspreidingsvak SH71 (zie Figuur 1 voor de baggerlocatie en Figuur 3 voor de verspreidingsvakken).

Figuur 1: Locatie plangebied. De blauw gearceerde delen binnen het polygoon worden weggebaggerd.

2.2

Bagger- en verspreidingswerkzaamheden

Voor de aanleg zal gebruik worden gemaakt van een sleephopperzuiger, waarmee de baggerspecie wordt
opgezogen en in het schip verplaatst naar de verspreidingslocatie. De sleephopperzuiger is een schip dat is
uitgerust met één of twee sleeppijpen (zuigbuizen) die met scharnieren bevestigd zijn aan de zijkant van het
schip. Aan het uiteinde van elke sleepbuis zit een sleepkop. Tijdens het baggeren worden de zuigbuizen
neergelaten tot de sleepkop de bodem bereikt. De zuigbuis is aangesloten aan een grote centrifugale pomp,
welke in werking treedt en de baggerspecie opzuigt. De baggerspecie komt in het ruim terecht. Nadat het
ruim vol is met de baggerspecie, gaat het zuigproces nog even door, waarbij de baggerspecie bezinkt en het
water via een speciaal ontworpen constructie (de overloop) overboord komt. Dit proces wordt voortgezet tot
het schip zijn optimaal laadvermogen bereikt heeft. Wanneer het baggerproces beëindigd is, wordt de
zuigbuis binnenboord gehaald en vaart het schip naar de verspreidingszone, waar de baggerspecie gelost
wordt. Na het lossen van de lading vaart het schip terug naar de baggerzone.
De duur van bovenstaande stappen is afhankelijk van het pompvermogen en de capaciteit van het
baggerschip, van de korrelgrootte van de baggerspecie en de afstand tussen de bagger- en
verspreidingslocatie. Gemiddeld duurt het ongeveer één à twee uur alvorens een schip geladen is.
Daarna vaart de sleephopperzuiger naar de verspreidingslocatie. Daar wordt de sleephopperzuiger gelost
door het openen van bodemkleppen, -schuiven of -deuren, zodat de lading naar de bodem valt (kleppen).
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Aan de hand van plaatsbepalingsapparatuur (GPS) aan boord van het baggerschip, wordt de lading exact
geklept in de daartoe voorziene verspreidingslocatie. De vaarroute die het baggerschip hierbij gebruikt, en
de positie van het schip op het ogenblik van het kleppen, worden automatisch geregistreerd.
De laatste restlading wordt uit het ruim verwijderd door het uit te spoelen met Westerscheldewater. De totale
duur van het kleppen bedraagt enkele minuten. Deze activiteiten kunnen dag en nacht uitgevoerd worden.
De “S. Caboto” wordt voorzien als het uitvoerende schip, en dit schip zal de specie kleppen op de
verspreidingslocatie. Uitgangspunt is dat er vijf scheepsreizen nodig zijn om het werk uit te voeren.
Er kan enkel bij hoogwater gebaggerd worden.

Figuur 2: Baggerschip S. Caboto. Bron: Jan de Nul Group.
3

Het maximale baggervolume is 10.000 m . De baggerspecie wordt verspreid in één van de bestaande
verspreidingsvakken SH61 of SH71 (zie voor de ligging van beide verspreidingsvakken Figuur 3).
3
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de volumes (m ) welke in de afgelopen jaren zijn gestort
in beide verspreidingsvakken. Beide verspreidingsvakken worden frequent gebruikt voor het verspreiden van
bagger in het kader van het regulier onderhoud aan de vaargeul. Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de
hoeveelheid bagger die in het kader van de voorgenomen activiteit wordt verspreid, relatief beperkt is ten
opzichte van de jaarlijkse hoeveelheid aan baggerspecie die in de betrokken verspreidingsvakken wordt
verspreid.
Tabel 1 Overzicht volumes (m3) baggerspecie verspreid in verspreidingsvakken vak SH61 en SH71 in de periode
2010 – 2017 (bron: RWS).
Jaar
SH61
SH71
2010

0

0

2011

602.350

0

2012

567.767

0

2013

573.225

0

2014

208.488

0

2015

124.333

77.425

2016

149.717

218.006

2017

452.153

91.833

Totaal

2.678.033

387.264
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3

AFBAKENING EN EFFECTKETENS

3.1 Gevolgen van de activiteit en reikwijdte
1. Vertroebeling
Tijdens het lossen van de beun van de sleephopperzuiger wordt het gebaggerde sediment in de waterfase
verspreid. Afhankelijk van de sediment samenstelling (met name slibgehalte) kan dit vertroebeling
opleveren. Vertroebeling leidt tot minder doorzicht in de waterkolom waardoor primaire productie (als basis
van de voedselketen) kan worden geremd, het vangstsucces van zichtjagende vogels kan worden
beïnvloed, trekvissen een barrière kunnen ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang in het estuarium
belemmerd en filterfeeders in hun voedselopname kunnen worden geremd.
Analyse van het te baggeren materiaal laat zien dat dit uit zand bestaat. Het waterbodemonderzoek
(Den Toom, 2015) is als bijlage C aan deze rapportage toegevoegd. Dit betekent dat het materiaal vrijwel
direct naar de bodem zal zakken en weinig tot geen slib bevat wat over grotere afstanden getransporteerd
kan worden omdat het in de waterkolom blijft zweven. Effecten van vertroebeling kunnen op voorhand
worden uitgesloten.

2. Habitataantasting
Door het wegbaggeren van de drempels wordt het habitat ter plekke aangetast. Ook op de locaties waar het
sediment verspreid wordt vindt habitataantasting plaats. Bij deze aantasting van de bodem kan sterfte van
bodemdieren optreden, welke kwaliteitselement van het habitattype zijn. Effecten op deze soorten kan
potentieel doorwerken in de voedselketen (visetende vogels en zeezoogdieren, bodemdier-etende vogels).
De directe omvang van habitataantasting is gelijk aan het baggeroppervlak. De reikwijdte beperkt zich tot het
areaal waar gebaggerd wordt. Daarnaast wordt het gebied waar het sediment wordt verspreid aangetast.

3. Hydromorfologische verandering van het systeem
Baggeren en verspreiden kunnen tot hydromorfologische veranderingen van het Westerschelde systeem
leiden. De omvang van de baggerwerkzaamheden kan worden beschouwd als klein, zowel ten opzichte van
het lokale watervolume in de hoofd- en de nevengeul, als ten opzichte van het volume sediment dat in het
gebied in beweging is (zie bijvoorbeeld Cleveringa, 2007). Het sediment wordt verspreid in de directe
nabijheid van de baggerlocatie, op verspreidingsvakken die of binnen dezelfde macrocel 6 ligt als de
baggerlocatie, of binnen de aangrenzende macrocel 7, die direct sediment uitwisselt met macrocel 6
(Cleveringa & Dam, 2013).
Het bagger- en verspreiden leidt hiermee niet tot structurele veranderingen in de sedimenthuishouding of de
sedimentbalans van de macrocellen van de Westerschelde. Effecten op hydromorfologie zijn daarmee op
voorhand uit sluiten.

4. Onderwater verstoring
Tijdens de werkzaamheden treedt er onderwater verstoring op door de productie van continu
onderwatergeluid door de baggerschepen en de baggerwerkzaamheden. De verdieping van de vaargeul kan
een verhoging van het aantal doorvarende schepen tot gevolg hebben, wat eveneens tot een toename in
onderwatergeluid leidt. Onderwatergeluid kan leiden tot verstoring in de vorm van verhoogde alertheid, het
mijden van gebieden, vluchtgedrag, en in potentie gehoorschade en bijkomende gevolgen. Soorten die
beïnvloed kunnen worden zijn vissen en zeezoogdieren.
Voor de bepaling van de reikwijdte van onderwaterverstoring is uitgegaan van de maximale effectafstanden
voor zeehonden en bruinvissen. Hierbij is uitgegaan van de analyse van Verboom die als bijlage VIII is
opgenomen in de „Ronde 2‟ Passende Beoordelingen voor Wind op Zee uit 2009 (Arends, Groen, Jager,
Boon, & (eds.), 2009). Op basis van meetgegevens van een zestal koopvaardijschepen van 100 m, die met
een snelheid van 13 – 16 mijl per uur (op diep water) varen komt hij uit op maximale verstoringsafstanden
van 4.800 meter voor zeehonden en 2.800 meter voor bruinvissen. Gezien de relatieve ondiepte in het
gebied is de verstoringsafstand van 5 kilometer worst-case.
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5. Bovenwater verstoring
De aanwezigheid van de baggerschepen en de uit te voeren werkzaamheden kan leiden tot verstoring door
bovenwatergeluid, licht en optische verstoring (silhouetwerking). Deze verstoring kan leiden tot stress en/of
vluchtgedrag van individuen. 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. Aan continu geluid, zoals scheepsmotoren of machines, kunnen organismen
wennen (Broekmeyer et al., 2006; Krijgsveld et al., 2008).
Bovenwater verstoring kan een potentieel effect hebben op vogels: langs de kust broedende vogels, op
hoogwatervluchtplaatsen rustende vogels, op open water rustende en ruiende vogels en op droogvallende
platen foeragerende en ruiende vogels. Zeehonden kunnen verstoord worden wanneer zij gebruik maken
van de droogvallende platen voor rusten, werpen, zogen of verharen.
In open gebieden is het soms moeilijk te onderscheiden of de verstoring wordt veroorzaakt door optische
verstoring, geluid en/of licht omdat de verstorende factoren over het algemeen tegelijkertijd aanwezig zijn.
De veroorzaakte verstoring is dan ook vaak een combinatie van geluid, licht en optische verstoring, waarbij
de meest verreikende of ernstigste factor als maatgevend wordt gehanteerd. Voor het bepalen van deze
effecten op de verstoringsgevoelige soorten is in deze rapportage daarom gebruik gemaakt van
verstoringsafstanden. Naast gebruik van verstoringsafstanden zijn ook andere aspecten zoals de aard van
de verstoring, de verstoringsduur, de verstoringsfrequentie, de periode en de locatie van belang in de
bepaling van effecten (Jongbloed et al., 2011). Per soort(groep) is de storingsfactor die de grootste
ruimtelijke reikwijdte heeft maatgevend voor de optredende verstoring.

Zeehonden
De maximale verstoringsafstand van rustende zeehonden die uit de literatuur bekend is, betreft 1.200 meter
(Brasseur & Reijnders, 1994), hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen grijze en gewone zeehonden,
de reactie is vergelijkbaar. Het betreft hier een afstand waarop rustende zeehonden verstoord kunnen
worden door recreatieve motorboten. De verstoringsafstand van een baggerschip is minder groot ten
opzichte van motorboten, omdat deze verstoringsbron voorspelbaar is en zich traag en voorspelbaar
verplaatst (Krijgsveld et al., 2008). Ook uit recentere onderzoeken van Bouma et al. (2010, 2012) en
Didderen & Bouma (2012) blijkt de verstoringsafstand van baggerschepen doorgaans minder dan
1.200 meter en speelt hierbij bovendien gewenning aan een verstoringsbron een belangrijke rol. Er wordt in
deze rapportage een worstcase reikwijdte van 1.200 meter voor bovenwater verstoring van zeehonden
gehanteerd.

Vogels
Voor vogels is de verstoringsgevoeligheid soortspecifiek en variabel per periode. Door Jongbloed et al.
(2011) is afgeleid dat voor broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en de meeste vogelsoorten op groot open
water een verstoringsafstand van 500 m voldoende beschermend is tegen verstoring door diverse varende
objecten op het water en bij de waterkant. Duikende (roodkeelduiker, parelduiker, zwarte zee-eend,
brilduiker) en ruiende (eidereend en bergeend) vogels zijn echter verstoringsgevoeliger.
Voor deze categorie vogels wordt dan ook een grotere verstoringsafstand gehanteerd: 1.500 meter
(Dirksen et al., 2005; Krijgsveld et al., 2008). In deze rapportage wordt dan ook gebruik gemaakt van de
verstoringscontouren 500 en 1.500 meter voor verstoring van vogels.
Het effect van verlichting op (vogel)soorten hangt af van het gedrag in ruimte en tijd van de soort.
Onder andere het dag- en nachtritme, de rustplaatsen, vliegroutes en broedgedrag bepalen of en wanneer
een vogel in de buurt van een verlichtingsbron komt. Extra verlichting ‟s nachts kan bij dag-actieve vogels
voor een verkorting van de levensduur zorgen als gevolg van een slechtere conditie, verminderd
functioneren, grotere predatiekans en een lager voortplantingssucces (Engelmoer & Altenburg, 1999).
De mogelijke tijdelijke extra effecten van navigatieverlichting van de baggerschepen zijn meegenomen in de
verstoringscontouren van de baggerschepen en worden meegenomen in de toetsing.
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6. Stikstofdepositie
De inzet van verbrandingsmotoren en -installaties tijdens de aanleg veroorzaken emissies (uitstoot) van
stikstofverbindingen in de vorm van NOx. Stikstof is een voedingstof voor planten. De stikstofverbindingen
slaan via de atmosfeer neer op land en water (stikstofdepositie). 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 nadelig beïnvloed worden,
bijvoorbeeld door verandering van de samenstelling en structuur van de vegetatie of een verandering van
voedselaanbod.
De stikstofemissies van dit project zijn tijdelijk en zullen plaatsvinden voor de duur van de werkzaamheden.
Het is belangrijk dat dit effect volgens het vigerende beoordelingskader wordt beoordeeld. In dit geval is voor
de tijdelijke toename van stikstofdepositie in het kader van de voorgenomen activiteit en deze Passende
Beoordeling het Programma Aanpak Stikstof (PAS) relevant (zie onderstaand tekstkader).

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Op 1 juli 2015 is het PAS voor het tijdvak 2015-2021 in werking getreden. Het programma is vastgesteld
voor een duur van zes jaar. In het programma zijn maatregelen opgenomen die enerzijds zorgen voor
een daling van de stikstofdepositie (brongerichte maatregelen) en anderzijds bijdragen aan het herstel
van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden (gebiedsgerichte maatregelen). Hierdoor ontstaat ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen. Een deel van deze zogenaamde „depositieruimte‟ wordt ter beschikking
gesteld voor nieuwe ontwikkelingen. Deze ruimte is de „ontwikkelingsruimte‟. De „ontwikkelingsruimte‟
wordt gebruikt voor vergunningverlening voor projecten en andere materiële handelingen die extra
stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste habitattypen. Habitattypen zijn overbelast als de kritische
depositiewaarde wordt overschreden door de stikstofdepositie. Dit kan gaan om de
achtergronddepositie alleen, of de achtergronddepositie in combinatie met projecten. Concreet moet
vaststaan dat er voor het project of de andere handeling voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is
op het moment dat het besluit tot toestemmingverlening wordt genomen. Bij vergunningverlening op
grond van de Natuurbeschermingswet wordt deze „ontwikkelingsruimte‟ aan het betrokken project of de
andere handeling „toegedeeld‟. De ontwikkelingsruimte wordt afgeschreven van de totale beschikbare
ontwikkelingsruimte zodat deze niet meer voor andere projecten of handelingen kan worden benut.
De PAS is per gebied en op generiek niveau passend beoordeeld (Doekes et al. 2015). In de Passende
Beoordeling zijn de in de PAS opgenomen maatregelen en de toedeling van ontwikkelingsruimte
beoordeeld op hun gevolgen voor alle Natura 2000-gebieden en de daarbinnen aanwezige habitattypen
en leefgebieden van soorten. Op grond hiervan is de conclusie getrokken dat het gebruik van de in dit
programma opgenomen depositie- en ontwikkelingsruimte niet leidt tot verslechtering of aantasting van
de natuurlijke kenmerken gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende gebied.
Deze conclusie geldt voor de PAS zelf, voor activiteiten waaraan ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld
of van depositieruimte gebruik maken. Bij de verlening van toestemming aan activiteiten kan derhalve
voor de passende beoordeling van de stikstofdepositie gebruik worden gemaakt van het programma.
Een afzonderlijke beoordeling van de effecten van de stikstofdepositie voor het betrokken Natura 2000gebied door de initiatiefnemer is in dat geval niet meer nodig. Onder toedeling van de benodigde
ontwikkelingsruimte bij de toestemmingverlening verzekert het bevoegd gezag zich ervan dat een
project de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet aantast.

Met behulp van het wettelijk voorgeschreven rekenmodel Aerius Calculator is de atmosferische depositie
van stikstof als gevolg van de baggerwerkzaamheden in beeld gebracht. De uitgangspunten en methodiek
van deze berekening zijn opgenomen in bijlage D (AERIUS_bijlage_20180126071331_RhAHGxwmx76n, en
AERIUS_bijlage_20180126070944_RT9CGrz6L5mY). Uit de berekeningen (van 26 januari 2018) blijkt dat er
geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie in omliggende
Natura gebieden. Dat betekent dat effecten als gevolg van stikstofdepositie zijn uitgesloten en er geen
ontwikkelruimte nodig is. Effecten door stikstofdepositie worden daarom niet nader beoordeeld.
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7. Directe aantasting van individuen
Baggeren leidt tot verstoring van vissen (zie ook bij punt 4 onderwater verstoring). Daarnaast is er een kans
dat vissen bij het baggeren worden opgezogen, of bedekt raken bij verspreiding. Het baggeren vindt plaats
in een nevengeul, terwijl het verspreiden plaatsvindt in de hoofdgeul. Beide geulen worden gekenmerkt door
een hoge dynamiek. Ook in de hoogdynamische gebieden zullen vissen voorkomen, maar ze kenmerken
zich niet als belangrijk leefgebied.
De kans dat een vis zich bevindt op een plaats waar baggerspecie wordt opgezogen is klein gezien het
totale verspreidingsareaal van de genoemde soorten en het belang van het te baggeren gebied. Hetzelfde
geldt voor bedekking, de kans dat er überhaupt een vis wordt getroffen is niet uitgesloten, maar wel klein.
Het gaat hoogstens om individuen en met name om submers en bentisch levende soorten en soorten
waarvoor de ondiepe delen van de Westerschelde als kraamkamer kunnen fungeren. Deze soorten zijn niet
beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. De vissen waarvoor de Westerschelde een
doelstelling heeft (elft, fint, rivierprik, zeeprik) en de overige beschermde soorten (Atlantische steur, houting)
gebruiken de Westerschelde uitsluitend als doortrekgebied (het betreft hierbij hoogstens enkele individuen)
en zijn pelagische soorten. Eventueel aanwezige individuen kunnen het werkgebied tijdig ontvluchten (er kan
worden verondersteld dat vissen die zich het beïnvloedde gebied bevinden al gevlucht zijn wegens het
geluid). Directe aantasting van individuen is dan ook niet waarschijnlijk. De trekvissen gebruiken de
Westerschelde daarnaast uitsluitend als doortrekgebied, aantasting van voortplantings- en rustplaatsen is
eveneens niet aan de orde. Effecten van baggeren en verspreiden (door directe aantasting) op de gunstige
staat van instandhouding van aanwezige beschermde vissen kunnen worden uitgesloten. Een nadere
beoordeling is dan ook niet nodig.

3.2

Reikwijdte effecten

De effecten en bijbehorende verwachte maximale reikwijdte van de werkzaamheden zijn hieronder kort
samengevat in Tabel 2 en weergegeven in Figuur 3.

Tabel 2: Samenvatting reikwijdte effecten.
Gevolg

Reikwijdte

Vertroebeling

Geen effect

Habitataantasting

Ter plaatse van baggerlocatie en verspreidingslocaties

Hydromorfologische verandering van het
systeem

Geen effect

Onderwater verstoring

5 kilometer rondom baggerlocatie, vaarroute en verspreidingslocatie

Bovenwater verstoring

Zeehonden 1.200 meter
Broedvogels en rustende vogels 500 meter
Duikende vogels 1.500 meter
rondom baggerlocatie, vaarroute en verspreidingslocatie

Stikstofdepositie

Geen effect

Aantasting van individuen

Geen effect
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Figuur 3 Overzicht reikwijdte effecten.

3.3

Gebiedsbescherming

3.3.1

Betrokken Natura 2000-gebieden

Het plangebied en de verspreidingsvakken liggen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.
Op basis van de maximale reikwijdte kan worden bepaald of er ook nog andere Natura 2000 gebieden
mogelijk beïnvloed worden door de activiteit. Figuur 4 geeft de maximale reikwijdte van de mogelijke effecten
in combinatie met de Natura 2000 gebieden weer. Hieruit blijkt dat de voorgenomen potentieel ook van
invloed kan zijn op de Belgische Natura 2000-gebieden Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse
grens tot Gent en Schorren en Polders van de Beneden-Schelde.
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Figuur 4 Alle verstoringscontouren ten opzichte van Natura 2000-gebieden.

De onderzoeksopgave in relatie tot Natura 2000-gebieden is bepaald op basis van de verwachte effecten en
reikwijdte van effecten. Tabel 3 toont per Natura 2000 gebied de relevante effecten.

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Westerschelde & Saeftinghe

X

X

X

Schelde- en Durme-estuarium van
de Nederlandse grens tot Gent

X

X

X

X

X

Natura 2000-gebied

Habitataantasting

Tabel 3: Optredende effecten per Natura 2000-gebied (X = ruimtelijke overlap van effect met een Natura 2000-gebied).

Schorren en Polders van de
Beneden-Schelde
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3.3.2

Beïnvloede instandhoudingsdoelen

Niet alle instandhoudingsdoelen worden door de ingreep beïnvloed. Onderstaand overzicht (Tabel 4) toont
per gevolg de kwalificerende habitattypen en soorten die mogelijk een effect hiervan ondervinden. Het gaat
hierbij om natuurwaarden in de betrokken gebieden waarvoor de effecten relevant kunnen zijn. Effecten zijn
relevant als een habitat of soort hier gevoelig voor is én deze voorkomt binnen de reikwijdte van het effect.

Tabel 4 Betrokken instandhoudingsdoelen bij de vastgestelde gevolgen en effecten.

Gevolg

Effect

Betrokken instandhoudingsdoelen

Habitataantasting door
Kwalitatief en/of kwantitatief verlies •
bedekking en omwoeling van de areaal habitattypen en bedelving van •
bodem
soorten

H1130 Estuaria
Trekvissen (zeeprik, rivierprik, fint)

•
•

Trekvissen (zeeprik, rivierprik, fint)
Gewone zeehond

Onderwater verstoring

Verstoring van vissen en
zeezoogdieren

Bovenwater verstoring

Verstoring tijdens rusten, broeden of •
foerageren
•
•

Gewone zeehond
Kustbroedvogels
Niet-broedvogels (steltlopers, viseters,
eenden, ganzen en zwanen, roofvogels)

In Tabel 5 t/m
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Tabel 7 wordt voor de betrokken Natura 2000-gebieden specifiek aangegeven welke instandhoudingsdoel
door welk gevolg mogelijk beïnvloed kan worden.

Habitataantasting
Het baggervak en beide verspreidingsvakken zijn gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe. Habitataantasting vindt alleen plaats ter plaatse van het baggervak en de verspreidingsvakken
waar het habitattype H1130 Estuaria aanwezig is. Verspreidingsvak SH71 grenst direct aan het
Natura 2000-gebied Schelde- en Durme-estuarium (België). De Beneden-Schelde bestaat ter plaatse uit het
habitattype H1130 Estuaria. Gezien de ligging direct naast SH71 is enige beïnvloeding niet bij voorbaat
uitgesloten. Het Groot Buitenschor, dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Schorren en Polders
van de Beneden-Schelde (België) ligt op dusdanige afstand van SH71 dat van habitataantasting geen
sprake is.

Onderwater verstoring
Een toename van verstoring door onderwatergeluid reikt maximaal tot 5 km van het plangebied.
Het invloedsgebied overlapt met de Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe, Schelde- en
Durme-estuarium en Schorren en Polders van de Beneden-Schelde. Beide Natura 2000-gebieden in België
hebben echter geen doelstellingen voor soorten die hiervoor gevoelig zijn. Binnen de Westerschelde kunnen
de gewone zeehond en trekvissen hier mogelijk gevolgen van ondervinden (zie ook Tabel 4).

Bovenwater verstoring
Binnen het Natura 2000-gebied Schorren en Polders van de Beneden-Schelde reikte eventuele verstoring
bovenwater niet tot hoger gelegen platen of schorren die van belang zijn voor broedvogels. Dichtstbijzijnde
broedgebieden (Groot Buitenschor en Linkerscheldeoever) zijn op >500 meter afstand van SH71 gelegen.
Effecten op broedvogels zijn hier bij voorbaat uitgesloten. Een deel van de Beneden-Schelde wordt
verstoord, dit gebied kan mogelijk van belang zijn voor diverse soorten niet-broedvogels en wordt nader
beoordeeld. Binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe overlappen de verschillende
verstoringscontouren met ruiplaatsen, oevers, hoger gelegen platen en schorren en droogvallen slikken die
van belang kunnen zijn voor diverse soorten broedvogels, niet-broedvogels en/of zeehonden. Een nadere
beoordeling voor deze soortgroepen voor bovenwater verstoring binnen dit gebied is dan ook nodig.
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Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen

Tabel 5 Kwalificerende natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone)
H1130 Estuaria

X

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
Habitattypen

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1130B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2160 Duindoornstruweel
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
H1014 Nauwe korfslak
H1095 Zeeprik

X

H1099 Rivierprik

X

H1103 Fint

X

Habitatsoorten

H1365 Gewone zeehond

X

X

H1903 Groenknolorchis

Broedvogels

Dwergstern

X

Kluut

X

Bontbekplevier

X

Strandplevier

X

Zwartkopmeeuw

X

Grote stern

X

Visdief

X
23

Bruine kiekendief

X

Blauwborst

X

Scholekster

X

Kluut

X

Bontbekplevier

X

Strandplevier

X

Goudplevier

X

Zilverplevier

X

Kievit

X

Kanoet

X

Drieteenstrandloper

X

Bonte strandloper

X

Rosse grutto

X

Wulp

X

Zwarte ruiter

X

Tureluur

X

Groenpootruiter

X

Steenloper

X

Middelste zaagbek

X

Fuut

X

Kleine zilverreiger

X

Lepelaar

X

Kolgans

X

Grauwe gans

X

Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen
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Niet-broedvogels

24

Bergeend

X

Smient

X

Krakeend

X

Wintertaling

X

Wilde eend

X

Pijlstaart

X

Slobeend

X

Zeearend

X

Slechtvalk

X

Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen
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H1130 Estuaria

Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen

Tabel 6 Kwalificerende natuurwaarden van het (Belgische) Natura 2000-gebied Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse grens tot Gent (bron Vaststellingsbesluit speciale beschermingszone BE 2300006 Schelde- en Durme1
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent, 23 april 2014 ).

X

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met
Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten
H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie
H1330 Atlantische schorren
Habitattypen
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: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsior, subtype zachthoutooibos

1

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-besluit-36-zeeschelde-sigma.
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Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen

Tabel 7 Kwalificerende natuurwaarden van het (Belgische) Natura 2000-gebied Schorren en Polders van de
Beneden-Schelde (bron: Vaststellingsbesluit speciale beschermingszone BE 2301336 Schorren en polders van de
2
Beneden-Schelde, 10 mrt 2017 ).

H1130 Estuaria

Habitattypen

H1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met
Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten
H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie
H1330: Atlantische schorren

Habitatrichtlijnsoorten

Groenknolorchis
Bruine kiekendief
Blauwborst
IJsvogel
Roerdomp
Lepelaar

Broedvogels

Porseleinhoen
Kluut
Visdief
Strandplevier
Zwartkopmeeuw
Steltkluut

Doortrekkende en
overwinterende
watervogels

2

Wintertaling

X

Bergeend

X

Kleine zwaan

X

Lepelaar

X

Slobeend

X

Pijlstaart

X

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-besluit-41-beneden-schelde.
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Krakeend

X

Kemphaan

X

Kluut

X

Goudplevier

X

Grauwe gans

X

Smient

X

Kolgans

X

Blauwe kiekendief

X

Kokmeeuw

X

Waterrietzanger

X

Habitataantasting

Onderwater verstoring

Bovenwater verstoring

Groep

Instandhoudingsdoelen
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3.4

Soortenbescherming

De in hoofdstuk 2 beschreven activiteiten kunnen effecten hebben op beschermde soorten. In paragraaf 3.1
en 3.2 zijn de relevante effecten beschreven en is de reikwijde van effecten bepaald. In onderstaande
paragraaf is op basis hiervan bepaald welke beschermde soorten (soortgroepen) er binnen de invloedsfeer
van de werkzaamheden voorkomen.

3.4.1 Beschermde soorten
De activiteiten en werkzaamheden hebben op voorhand geen invloed op de op land levende zoogdieren,
reptielen en amfibieën, dagvlinders, libellen en andere ongewervelden, en vaatplanten. Deze worden dan
ook niet in de beoordeling meegenomen. Hierna wordt ingegaan op de aanwezigheid van zeezoogdieren,
vissen en (broed)vogels.

Zeezoogdieren
De onder de Wet natuurbescherming beschermde zeezoogdieren staan vermeld in Tabel 8. De gestreepte
dolfijn, gewone spitssnuitdolfijn, gewone vinvis, narwal en witsnuitdolfijn zijn recentelijk (<5 jaar) niet met
regelmaat waargenomen in de Nederlandse kustwateren (bron: NDFF; d.d. februari 2018). Ze worden
voornamelijk als verdwaald, zwak of dood aangetroffen. Daarmee zijn het voor de effectenstudie minder
relevante soorten. Deze zoogdiersoorten worden daarom niet meegenomen in deze rapportage.
Overige andere soorten als worden slechts periodiek waargenomen in het studiegebied maar het gebied is
niet van essentieel belang voor deze soorten omdat het geen onderdeel uitmaakt van het leefgebied,
paargebied of essentiële migratieroutes. Het is echter niet uit te sluiten dat één van deze soorten toch tijdens
de werkperiode in en rondom het projectgebied voorkomt, het gaat dan met name om de bultrug, gewone
dolfijn, griend, tuimelaar en potvis. Deze soorten zijn recentelijk (<5 jaar) meermaals met enige regelmaat
waargenomen in het projectgebied en Nederlandse kustwateren, maar niet in de Westerschelde waar de
verstoring plaats vindt.
Alleen voor de gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis is het projectgebied in de Westerschelde van
enig belang. Daarnaast gelden er voor de gewone en grijze zeehond (regio)doelstellingen voor het
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en/of omliggende Natura 2000-gebieden (Voordelta en
Oosterschelde). Voor deze soorten is in hoofdstuk 4 een uitgebreidere beschrijving van ecologie, habitat en
populatietoestand opgenomen.

Tabel 8 Beschermde soorten zeezoogdieren zoals opgenomen in Wet Natuurbescherming die recentelijk (<5 jaar) zijn
waargenomen in de Westerschelde (afkortingen staan voor relevantie in Nederlandse kustwateren).
Soort
Latijnse naam
Soortbescherming GebiedsRelevantie
bescherming
Gewone zeehond

Phoca vitulina

Nationaal (art. 3.5)

W&S (122) +

G

VvdR (163)
Grijze zeehond

Halichoerus grypus

Nationaal (art. 3.5)

VvdR (163)

G

Bruinvis

Phocoena phocoena

Europees (art. 3.10)

VvdR (163)

G

Bultrug

Megaptera novaeangliae

Europees (art. 3.10)

-

S

Gestreepte dolfijn

Stenella coeruleoalba

Europees (art. 3.10)

-

NR

Gewone dolfijn

Delphinus delphis

Europees (art. 3.10)

-

S
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Soort

Latijnse naam

Soortbescherming

Gebiedsbescherming

Relevantie

Gewone
spitssnuitdolfijn

Mesoplodon bidens

Europees (art. 3.10)

-

NR

Gewone vinvis

Balaenoptera physalus

Europees (art. 3.10)

-

NR

Griend

Globicephala melas

Europees (art. 3.10)

-

S

Narwal

Monodon monoceros

Europees (art. 3.10)

-

NR

Potvis

Physeter catodon

Europees (art. 3.10)

-

S

Tuimelaar

Tursiops truncatus

Europees (art. 3.10)

-

S

Witsnuitdolfijn

Lagenorhynchus albirostris

Europees (art. 3.10)

-

NR

G=gevestigde populatie, S=sporadisch aanwezig, NR= niet relevant (zeer sporadisch als dwaalgast, enkel verdwaalde/zieke dieren of
nooit in Nederlandse wateren waargenomen)

Vissen
Diverse vissoorten, zowel uit de klasse strikt als licht beschermd, kunnen potentieel in de Westerschelde
voorkomen (zie Tabel 9). In de afgelopen tien jaar zijn de Nationaal beschermde soorten (beekdonderpad;
beekprik; elrits; gestippelde alver; grote modderkruiper en kwabaal) niet waargenomen in de Westerschelde
(bron: NDFF; d.d. februari 2018). Deze soorten zijn eveneens niet gevangen in visbestandopnames van de
Westerschelde (Breine et al., 2017, 2016, 2015; Breine & Van Thuyne, 2014; Goudswaard & Breine, 2011;
Goudswaard & van Asch, 2012; Stevens et al., 2011). Op basis hiervan en uit het feit dat het leefgebied van
deze soorten niet tot grote zoute of brakke wateren behoort (met uitzondering van de kwabaal) wordt
aangenomen dat de Westerschelde niet tot het leefgebied van deze soorten behoort en worden deze
soorten daarom verder niet beoordeeld.
De Atlantische steur en houting, worden als uitgestorven beschouwd door de Nederlandse rode lijst. Er zijn
echter succesvolle herpopulatieprogramma‟s gestart voor beide soorten, waardoor er weer een kleine
populatie houting in Nederland is gevestigd. Voor de steur is dit nog niet bevestigd. Er is een kleine kans dat
er exemplaren voorkomen in het studiegebied tijdens de trek. Beiden zijn Europees beschermde soorten en
worden in deze rapportage beoordeeld.
Tabel 9 Vissoorten die vallen onder de Europese en Nederlands nationale bescherming volgens de Wnb

•

Soort

•

Latijnse naam

•

Bescherming

•

Beekdonderpad

•

Cottus rhenanus

•

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•

Beekprik

•

Lampetra planeri

•

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•

Elrits

•

Phoxinus phoxinus

•

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•

Gestippelde alver

•

Alburnoides bipunctatus •

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•

Grote modderkruiper •

Misgurnus fossilis

•

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•

Kwabaal

Lota lota

•

Nationaal licht beschermd, art 3.10 Wnb

•
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•

Soort

•

Latijnse naam

•

Bescherming

•

Houting

•

Coregonus oxyrinchus

•

Europees strikt beschermd, art 3.5 Wnb

•

Steur

•

Acipenser sturio

•

Europees strikt beschermd, art 3.5 Wnb

Vogels
Er komen grote aantallen soorten vogels voor in het studiegebied. Er wordt onderscheid gemaakt naar
broedvogels en niet-broedvogels. Langs de oevers van de Westerschelde in de omgeving van het
plangebied kunnen diverse algemeen voorkomende broedvogels voorkomen (RWS Waterdienst en
Castelijns et al., 2014).

3.4.2 Selectie mogelijke effecten (toetsingscriteria)
In Tabel 10 is een overzicht gegeven van de mogelijke effecten op aanwezige beschermde soorten.
Onderwatergeluid kan zeezoogdieren en trekvissen beïnvloeden. De werkzaamheden kunnen daarnaast
voor bovenwater verstoring van zeehonden en vogels leiden. Dat betreft zowel broedvogels langs de oever
en op de hoger gelegen platen als niet-broedvogels op slikken, platen en open water. Het verbod tot
opzettelijk storen van vogels 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). In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld of sprake
is van overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming) en
of er maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten te voorkomen of te beperken.

Tabel 10: Overzicht van mogelijke effecten op aanwezige beschermde soorten.

Effect

Soorten

Onderwater verstoring

Bruinvis, gewone zeehond, grijze zeehond, Atlantische steur, houting

Bovenwater verstoring

Gewone zeehond, grijze zeehond, broedvogels, foeragerende en rustende niet-broedvogels
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4

SYSTEEM- EN GEBIEDSBESCHRIJVING

4.1

Natura 2000-gebieden

Hierna volgt een beschrijving van de betrokken Natura 2000-gebieden en de kwalificerende natuurwaarden
die mogelijk worden beïnvloed als gevolg van de voorgenomen activiteit. In Bijlage E is een totaaloverzicht
gegeven van de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.

4.1.1

Westerschelde & Saeftinghe

De 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 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 RWZI‟s. Hoeveel water wordt afgevoerd is afhankelijk van het jaarlijkse
neerslagoverschot. 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, 2015).
De hoge morfologische dynamiek en erosie en sedimentatieprocessen zorgen voor het vervoeren van grote
hoeveelheden zand en slib, waardoor op sommige plaatsen verzanding 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 kustprocessen 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, 2015).
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.

32

BAGGERWERKZAAMHEDEN SCHAAR VAN DE NOORD

4.1.2

Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Het habitatrichtlijngebied strekt zich uit van Gent tot de Nederlandse Grens ten noorden van Antwerpen en is
een overgangsgebied tussen rivier en zee. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 4680 ha, waarvan
ongeveer 3.460 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. Het intergetijdengebied bestaat uit slik, de
onbegroeide zone met slib of zand die bij laag water droog valt maar bij elk hoogtij overstroomt en schor, de
begroeide zone van het intergetijdengebied die niet bij elk getij overstroomt.

4.1.3

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden-Schelde grenst aan de
Nederlandse Grens. Het gebied heeft een oppervlakte van 7.085 ha. Naast natuur- en bosgebieden zijn
specifiek de slikken, (brakwater)schorren en kreken met hun oevergebieden opgenomen binnen dit
Natura 2000-gebied. Deze habitats zijn belangrijk voor verschillende broedvogels, doortrekkers en
overwinteraars. Onderdeel van het gebied zijn diverse compensatiegebieden voor het verlies aan
natuurwaarden bij aanleg van het Deurganckdok.

4.2

Habitattypen (gebiedsbescherming)

4.2.1

H1130 Estuaria

Beïnvloeding van dit habitattype kan optreden door het baggeren en verspreiden waarbij respectievelijk
vergraving en bedekking van het habitattype optreedt. Het habitattype is aanwezig ter plaatse van de
baggerlocatie en verspreidingsvakken alsook in de directe omgeving hiervan in de Westerschelde en
Beneden-Zeeschelde (België).
Het habitattype H1130 Estuaria bestaat intern uit een mozaïek van mariene en brakke ecotopen, zoals
watervlaktes, geulen, permanent onder water staande zandbanken (H1140) en bij eb droogvallende slik- en
zandplaten (H1110). 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. Veel soorten brengen een deel van hun levenscyclus door in verschillende deelgebieden
binnen het habitattype. In de Westerschelde en Schelde-Estuarium komen diverse soorten filterfeeders voor,
met kokkels als belangrijkste soort. Er is momenteel één kleine mosselbank aanwezig in de Westerschelde,
aan de oostkant van een kleine plaat (Mosselplaat) ten zuidoosten van de Lage Springer (RWS, 2011).
Ter plaatse van het plangebied en omgeving ontbreken mosselbanken in de Westerschelde en BenedenZeeschelde (België).
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Figuur 5: H1130 Estuaria in de Westerschelde. Het habitattype is eveneens aanwezig in het gedeelte van de BenedenZeeschelde (België) dat grenst aan verspreidingsvak SH71.

4.3

Zeezoogdieren

De drie meest voorkomende soorten zeezoogdieren in het studiegebied zijn de gewone zeehond, grijze
zeehond en bruinvis. Effecten op deze soorten kunnen plaatsvinden via verstoring door onderwatergeluid en
verstoring bovenwater (zeehonden). Deze drie soorten zijn via soortbescherming beschermd.
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe heeft daarnaast een (regio)doelstelling voor de
gewone zeehond. Voor de gewone zeehond en grijze zeehond gelden daarnaast ook (regio)doelstellingen in
omliggende Natura 2000-gebieden (Voordelta, Oosterschelde). Er vindt uitwisseling tussen deze gebieden
plaats.
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4.3.1

Gewone zeehond (Phoca vitulina)

De gewone zeehond is het meest voorkomende
zoogdier in de Nederlandse kustwateren. Binnen de
zeehondenfamilie (Phocidae) is het een relatief kleine
soort waarbij mannetjes ongeveer 150 tot 200 cm lang
worden en tot 120 kg kunnen wegen, vrouwtjes zijn
iets maar nauwelijks kleiner en lichter. De gewone
zeehond komt voor in alle kustwateren van Nederland
maar is voornamelijk te vinden in de getijdengebieden
in het Deltagebied en in de Waddenzee, waarbij het tij
hun activiteit bepaalt en de dieren bij eb rusten op
zandplaten en bij vloed gaan jagen. Het voorkomen
van daadwerkelijke populaties is namelijk beperkt tot
zandplaten waar menselijke verstoring ontbreekt en
waar de zeehonden toegang hebben tot diep water.
De gewone zeehond zoekt zijn voedsel in de
kustwateren en verder op zee. Hierbij trekken ze in de
winter soms tot wel 100 km de zee op om te
foerageren. Een enkele keer worden ze aangetroffen
in riviermondingen en binnenwateren. De soort is een
carnivoor en voedt zich met uiteenlopende soorten vis,
weekdieren en kreeftachtigen. Rond het begin van de
zomer (mei-juli) worden de jongen geboren, deze
kunnen vrijwel gelijk zwemmen. Het jong wordt
ongeveer een maand lang gezoogd, deze zoogperiode
is kritiek en verstoring van de populaties dient
voorkomen te worden (Ministerie van Economische
Zaken, 2014a).

Figuur 6: Ligplaatsen van Gewone Zeehond in
de Zoute Delta, gebaseerd op alle tellingen in
seizoen 2015/2016 (Arts et al., 2017).

De meeste gewone zeehonden blijven in het gebied waar
ze bekend zijn en ook is er weinig seizoenstrek. Wel
treedt uitwisseling op tussen de verschillende gebieden waar de soort voorkomt, met name door jonge
dieren. Sommige dieren vertonen zwerfgedrag en kunnen voor een langere periode wegblijven of zich in
andere gebieden vestigen. Zo kan er migratie van en uitwisseling met andere regio‟s in de Noordzee
plaatsvinden, zoals met populaties in Groot-Brittannië, Bretagne of de Duitse Waddenzee. In Nederland
komt het overgrote deel, hedendaags rond de 90%, van de gewone zeehonden voor in de Waddenzee.
De trend van de gewone zeehond in deze zoute delta is positief. Sinds midden jaren negentig van de vorige
eeuw is er sprake van een spectaculaire groei van de populatie. Ten opzichte van de groei in het gebied blijft
de voortplanting achter (Arts et al., 2014), dankzij import uit onder andere de Waddenzee wordt de populatie
aangevuld (Dedert et al., 2015). In 2012 werden op basis van tellingen hun aantal in de Zoute Delta op 500
individuen geschat, 7% van de Nederlandse populatie (Arts et al., 2014). De Voordelta is het belangrijkste
gebied voor de gewone zeehond in de Zoute Delta, waarbij de belangrijkste platen in de Voordelta de platen
voor het Watergat en de Hinderplaat zijn (Arts et al., 2014 en 2017). In de Westerschelde specifiek zijn de
Hooge Platen, Platen van Ossenisse, Rug van Baarland en Zimmermangeul het belangrijkst voor de gewone
zeehond, waarbij de twee laatstgenoemde de belangrijkste zoogplaatsen (Arts et al., 2017). Inmiddels
nemen de aantallen steeds meer toe. In 2014 was het jaargemiddelde van de populatie gewone zeehonden
in het Deltagebied ongeveer 10% van de totale Nederlandse populatie en rond de 530 zeehonden, waarvan
ongeveer 120 in de Westerschelde (Arts et al., 2016; Wageningen Marine Research, 2016). In 2015 is de
populatie verder toegenomen met een jaargemiddelde van 600 dieren, waarvan ongeveer 150 in de
Westerschelde (Arts et al., 2017). De populatie in de Westerschelde is daarmee hedendaags ongeveer 25%
van de totale Zoute Delta-populatie en daarmee ongeveer 2% van de totale Nederlandse populatie gewone
zeehonden.
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4.3.2

Grijze zeehond (Halichoerus grypus)

De grijze zeehond verdween in de Middeleeuwen en is pas sinds begin jaren 80 terug in Nederland in de
Waddenzee. Sinds 2003 is de soort ook aangetroffen in de Zoute Delta. Grijze zeehonden hebben een
langere snuit dan de gewone zeehonden. Bij de grijze zeehond is het verschil tussen mannetjes en
vrouwtjes groter dan bij de gewone zeehond. De mannetjes zijn tot 2,5 m lang en wegen 170 tot 350 kg; de
vrouwtjes zijn maximaal net boven de twee meter lang en wegen 120 tot 220 kg. De grijze zeehond is
daarmee een stuk groter dan de gewone zeehond en vertoont ook hiërarchisch gedrag met dominante
mannetjes en harems van een tiental vrouwtjes. Grijze zeehonden zijn minder kustgebonden en honkvast en
kunnen tot honderden kilometers van de kust foerageren, ze eten hierbij meer vis dan de gewone zeehond.
Tijdens de voortplanting die in Nederland van november-januari duurt en de daaropvolgende
verharingsperiode (maart tot april) worden de ligplaatsen intensiever bezocht. Gedurende deze periodes is
verstoring nadelig. Tijdens deze verharings- en zoogperiode bestaan ligplaatsen van grijze zeehonden uit
rotskusten, zand- en kiezelstranden die met normaal hoogwater niet onderlopen. Dit is belangrijk omdat de
niet goed kunnen zwemmen en gedurende de zoogperiode van tenminste drie weken als ook tot een ruime
maand hierna op hun ligplaatsen blijven. Hoger gelegen stranden en duinen bieden betere bescherming
tegen overstroming, maar zijn minder geschikt als ligplaatsen omdat pups van grijze zeehonden daar
doorgaans worden verstoord of „gered‟ (Ministerie van Economische Zaken, 2014b).
Het verspreidingsgebied van de grijze zeehond bevat de
kusten in gematigde en koudere delen van de Noordelijke
Atlantische Oceaan. In de Middeleeuwen werden ze in de
Waddenzee door de mens uitgeroeid en afgezien van
sporadische waarnemingen vond er pas sinds 1980 weer
voortplanting in het Nederlandse Waddengebied plaats.
Pas kort na de eeuwwisseling is er ook sprake van een
populatie in de Zoute Delta (Ministerie van Economische
Zaken, 2014b). De aanwas is deels afhankelijk van
migratie vanuit het buitenland. De grootste aantallen
grijze zeehonden in de Zoute Delta verblijven in de
Voordelta en het belangrijkste gebied voor de grijze
zeehond is de grote zandplaat Bollen van de Ooster in de
Voordelta. Vergeleken met de gewone zeehond komt de
grijze zeehond slechts in kleine aantallen in de andere
zoute Deltawateren voor, met name op de Hinderplaat en
de platen voor het Watergat. In de Westerschelde zijn de
Hooge Platen favoriet. In 2013 was het maximumaantal
getelde grijze zeehonden voor de gehele Nederlandse
populatie 3968 dieren, waarvan 909 in de Zoute Delta en
daarmee ongeveer 20% van de „Nederlandse populatie‟.
(Arts et al., 2014). Alhoewel het totale aantal zeehonden
in tellingen van 2014 en 2015 weer is gestegen is dit in de
laatste jaren niet meer toe te schrijven aan de populatie in
de Zoute Delta maar aan een stijging van de populatie in
het Waddengebied. In 2015 bedroeg het jaarmiddelde
ruim 600 zeehonden en werden er maximaal 1.358
Figuur 7: Ligplaatsen van Grijze Zeehond in de
exemplaren geteld (Arts et a., 2017). Er worden dan ook
Zoute Delta, gebaseerd op alle tellingen in
seizoen 2015/2016 (Arts et al., 2017).
weinig jongen in de Zoute Delta geboren, in 2013 vijf
jongen, in 2014 één jong en in 2015 zijn twee jongen geteld
(Arts et al., 2017). De toename in de Zoute Delta was dan ook bijna uitsluitend toe te schrijven aan
immigratie vanuit voornamelijk Groot-Brittannië, waardoor een licht fluctuerende populatie geen reden tot
onrust is. Desalniettemin wordt de populatie als duurzaam beschouwd aangezien dit het gevolg is van één
open populatie. De Westerschelde specifiek biedt hedendaags plek aan circa 5% van de totale populatie
zeehonden in de Zoute Delta (Arts et al., 2017).
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4.3.3

Bruinvis (Phocoena phocoena)

De bruinvis, een van de kleinste walvisachtigen, blijft kleiner dan 2 meter lang en komt algemeen voor in het
Nederlandse deel van de Noordzee en aangrenzende kustwateren. Veelal worden de dieren alleen of in
kleine groepjes waargenomen, soms worden groepen van enkele tientallen dieren samen waargenomen.
De bruinvis komt vooral voor in ondiepe zeeën voor tot 200 meter diepte. Bruinvissen hebben een brede
prooikeuze maar eten vooral vissen en inktvissen, voedsel verschilt sterk regionaal en is afhankelijk van
plaatselijk voedselaanbod. In de Nederlandse kustwateren en verder op zee worden „s zomers
moederdieren met kalfjes waargenomen. Hieruit wordt opgemaakt dat ook in de Nederlandse wateren
jongen geboren worden. De actuele kennis over verspreiding en dieet geven, vanwege de wijde
verspreiding, onvoldoende aanleiding om in het Nederlandse deel van de zuidelijke Noordzee specifieke
voortplantingsgebieden, geboortegronden of foerageergebieden te identificeren (Ministerie van Economische
Zaken, 2014c). Het belangrijkste leefgebied van de bruinvis omvat de kustwateren van de gematigde en
subarctische delen van het noordelijke halfrond. In het Nederlands Continentaal Plat (NCP) nemen vanaf
begin jaren negentig van de twintigste eeuw de frequentie van de waarnemingen en de gemelde aantallen
toe. „s Zomers trekken veel bruinvissen weg uit de Nederlandse kustwateren. Verder uit de kust blijft de soort
aanwezig, maar aanzienlijke aantallen migreren over de grens, naar Britse en vermoedelijk ook naar Duitse
wateren. De migratiebewegingen van bruinvissen tussen de kustwateren en de open zee als ook die op
grotere schaal zijn voor de zuidelijke Noordzee zeer onduidelijk (Ministerie van Economische Zaken, 2014c).
Op het NCP zijn bruinvissen zijn jaarlijks van 2009 tot 2015 vanuit een vliegtuig geteld (Geelhoed et al., 2015).
Specifieker zijn er schattingen gemaakt van het aantal bruinvissen in de zuidelijke helft (van Den-Helder tot
Zeeland) van de Nederlandse kustwateren tot ongeveer 100 kilometer van de kust. Deze schattingen gaven
sterk uiteenlopende populatieaantallen weer. Ze fluctueerden van 10.000 tot 40.000 bruinvissen voor dit
zuidelijke deel van de Nederlandse kustzone, maar door de hoge variatie waren populatieschattingen vaak
statistisch niet significant verschillend van elkaar. In 2015 werden er opvallend weinig dieren in de
kustwateren waargenomen en was er ook weinig sprake van strandingen van bruinvissen. Onderzoek toonde
aan dat er zich wel veel bruinvissen zich op het NCP bevonden, maar dat ze ver op zee waren getrokken.
Er is weinig bekend over redenen voor deze variatie in leefgebied, mogelijk speelt voedselaanbod hierbij een
rol. Over de jaren heen is uit deze waarnemingen wel bevestigd dat bruinvissen het meest voorkomen in de
Nederlandse kustwateren in de winterperiode van november tot maart. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de
jaarlijkse variatie in de Westerschelde hoog is. Over de laatste 5 jaar zijn er 1162 waarnemingen van
bruinvissen geregistreerd in de Westerschelde. Uit deze waarnemingen is op te maken dat de bruinvissen
vooral aan de kustlijn worden gespot en westelijk in het zoutere gedeelte van de Westerschelde (Website
NDFF, 2017). Dichtheden van dieren in de zuidelijke helft van de Nederlandse kustwateren werden bij
2
tellingen geschat tussen 1.17 en 2.10 dieren/km in maart (Geelhoed et al., 2013) en tussen de 0.48 en
2
0.90 dieren/km in juli (Geelhoed et al., 2015).

4.4

Vissen

De zeeprik, rivierprik en fint zijn aangewezen soorten in het kader van de gebiedsbescherming.
Deze vissoorten zijn alle drie trekvissoorten (ofwel anadrome vissoorten) en migreren tussen zoute en zoete
wateren voor het volbrengen van hun levenscyclus. De doelstelling is het behoud van omvang en kwaliteit
van het leefgebied, waarbij ernaar wordt gestreefd de populaties uit te breiden. De zeeprik en rivierprik
hebben een matig ongunstige landelijke staat van instandhouding hebben en de fint een zeer ongunstige.
Een van de kernopgaven voor Westerschelde & Saeftinghe is dat er een verbinding met de Schelde moet
behouden worden ten behoeve van de paaifunctie voor de Fint in België (kernopgave 1.09). Daarnaast
genieten twee andere anadrome vissoorten, de steur en de houting, ook nog Europese soortbescherming en
worden deze daarom ook hier verder beschreven.
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4.4.1

Zeeprik (Petromyzon marinus)

De zeeprik behoort tot de rondbekken. Dit zijn waterdieren met een buisvormige, kaakloze zuigmond.
De volwassen dieren leven in zee waar ze parasiteren op vissen en walvisachtigen. Volwassen zeeprikken
trekken vanaf het voorjaar tot aan het begin van de zomer de grote rivieren op naar paaiplaatsen die tot
honderden kilometers landinwaarts kunnen liggen. Het merendeel van de volwassen zeeprikken migreert
van februari tot en met juni voorbij onze landsgrenzen naar paaiplaatsen in Duitsland en België. De grote
Nederlandse rivieren fungeren hierbij als migratieroute. Er wordt in de periode mei tot juli gepaaid in
snelstromende rivierdelen. Nadat de larven uit de eitjes gekomen zijn laten ze zich met de stroom
meevoeren naar plaatsen met slibrijke bodems, waar ze zich ingraven en leven van detritus en kleine
organismen die uit het water gefilterd worden. Na circa vijf tot acht jaar metamorfoseren ze aan het eind van
de zomer tot adult om in de loop van de winter richting zee te trekken en daar verder op te groeien
(Ministerie van Economische Zaken, 2008a). Zeeprik is een zeldzame soort in Nederland die zich bij ons
maar zeer beperkt voortplant. De soort wordt als „gevoelig‟ bestempeld op de Nederlandse Rode Lijst
(Staatscourant, 2016). De soort is gevoelig voor het normaliseren van rivieren waarbij migratiebarrières
ontstaan en paaiplaatsen verdwijnen. De zeeprik trok vroeger de Schelde en de Maas op via Nederland tot
in België op, maar sinds de jaren „20 is de populatie hier door kanalisatie, watervervuiling en
biotoopvernietiging vrijwel geheel uitgestorven. Het aantal zeeprikken in de rivieren is in de loop van de
twintigste eeuw sterk teruggelopen naar een dieptepunt gedurende 1970-1985, daarna lijkt er
langzamerhand herstel te hebben plaatsgevonden. In de Schelde lijkt de soort echter nog steeds slechts
sporadisch stroomopwaarts voor te komen.
De waarnemingen en beschrijvingen van de zeeprik in de Westerschelde is grotendeels gebaseerd op
verschillende visbestandopname rapportages in de Westerschelde en de Schelde (Breine et al., 2017, 2016,
2015; Breine & Van Thuyne, 2014; Goudswaard & Breine, 2011; Goudswaard & van Asch, 2012; Stevens et
al., 2011). Tabel 11 toont de jaren met waarnemingen van de zeeprik. De zeeprik is in de Schelde viermaal
aangetroffen bij Dendermonde in 2010, Antwerpen in 2011, bij Asper in 2012 en in Doel in 2014.

Tabel 11 De jaren met waarnemingen van de zeeprik in de Westerschelde en Schelde over de periode van 2010 tot
2016, waarnemingen zijn gebaseerd op visbestandopnames en officiële waarnemingen.
Soort
Latijnse naam
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Zeeprik

4.4.2

Petromyzon marinus

X

X

X

X

Rivierprik (Lampetra fluviatilis)

Rivierprik behoort net als de zeeprik ook tot de rondbekken. Rivierprik is qua morfologie en ecologie vrijwel
identiek aan de zeeprik maar blijft kleiner. De paaitrek van de rivierprik naar zoet water is echter anders dan
die van de zeeprik en vindt plaats van begin herfst tot en met het voorjaar. Adulte paairijpe rivierprikken
trekken tussen december en april de Zeeschelde op waarna de paai dan plaatsvindt in de periode maart tot
mei. In de winter trekken de larven naar zee om daar verder op te groeien waarbij ze na circa vier jaar, aan
het eind van de zomer en bij een lengte van ongeveer tien centimeter, metamorfoseren tot adult. Vanaf een
leeftijd van 7 à 8 jaar is de rivierprik weer paairijp. De rivierprik komt voor in de kustwateren en
aangrenzende rivieren van West-Europa, van de Oostzee en Zuid-Noorwegen tot het westelijke bekken van
de Middellandse Zee. Nederland ligt in het centrum van het verspreidingsgebied. Volwassen exemplaren
worden gevonden in mondingen van rivieren en de kustwateren. Larven (en volwassenen) worden
aangetroffen in de midden- en bovenloop van grotere rivieren en hun zijstroompjes, alsook de grotere beken
(Ministerie van Economische Zaken, 2008b). De soort is gevoelig voor het normaliseren van rivieren en
beken waarbij migratiebarrières ontstaan en paaiplaatsen verdwijnen. De rivierprik is een redelijk zeldzame
soort die echter de afgelopen jaar bezig is met een opmars. De soort wordt als „gevoelig‟ bestempeld op de
Nederlandse Rode Lijst (Staatscourant, 2016). De soort is gevoelig voor het normaliseren van rivieren
waarbij migratiebarrières ontstaan en paaiplaatsen verdwijnen. Rivierprik is een zeldzame soort in Nederland
die zich bij ons maar op enkele plaatsen voortplant. De grote Nederlandse rivieren fungeren hierbij
voornamelijk als migratieroute.
De rivierprik wordt regelmatig aangetroffen in de Westerschelde (Maes & Ollevier, 2005, Breine et al., 2017,
Breine & Van Thuyne, 2014).
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Tabel 12 toont de jaren met waarnemingen van de rivierprik. De rivierprik wordt regelmatig aangetroffen over
de gehele periode van 2010 tot en met 2016 tijdens visvangstonderzoek. De rivierprik is over de gehele
lengte van de Westerschelde en in de Zeeschelde aangetroffen.

Tabel 12 De jaren met waarnemingen van de rivierprik in de Westerschelde en Schelde over de periode van 2010 tot
2016, waarnemingen zijn gebaseerd op visbestandopnames en officiële waarnemingen.
Soort
Latijnse naam
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rivierprik

Lampetra fluviatilis

4.4.3

x

x

x

x

x

Fint (Alosa fallax)

Fint behoort tot de haringachtigen (Clupeidae) waarvan de ondersoort fallax van oorsprong voorkomt in de
oostelijke kustzone van de Atlantische Oceaan, van noordelijk Marokko tot zuidelijk Noorwegen en in de
Oostzee. Nederland ligt echter centraal in het verspreidingsgebied van de ondersoort. De fint brengt het
grootste gedeelte van zijn leven voor in kustgebieden en estuaria en zoekt om te paaien het
zoetwatergetijdengebied op door het getij het estuarium binnen te trekken. De paaitijd is afhankelijk van de
watertemperatuur maar valt in het algemeen in het late voorjaar (mei/juni), de paai vindt plaats in ondiep
water boven zandplaten in het (net) zoete deel van het getijdengebied. Na de paai trekken de adulte finten
weer naar zee. De larven en jonge finten eten kleine vrij in het water zwevende organismen (plankton).
De volwassen Finten voeden zich ook met garnalen en vislarven. In Nederland paaide fint in het verleden
massaal in de benedenlopen van de Rijn en Maas stroomopwaarts van het Haringvliet estuarium.
Ook stroomopwaarts van Nederland in de Eems en de Schelde lagen paaigebieden. Aan het begin van de
20e eeuw werden jaarlijkse nog vangsten van meer dan een miljoen finten gedaan. Door de aanleg van
dammen en stuwen zoals de Haringvlietdam verdween de Nederlandse paaipopulatie in de jaren zeventig
van de vorige eeuw uit het benedenrivierengebied. Het ontbreken van natuurlijke zoet-zoutovergangen vormt
een groot knelpunt voor de terugkeer van een voortplantingspopulatie in ons land. Vanaf de jaren „90 lijkt het
aantal finten langs de Nederlandse kust en in de benedenrivieren weer toe te nemen (Ministerie van
Economische Zaken, 2008c). Opmerkelijk is wel dat er in de afgelopen jaren voor het eerst sinds vele jaren
weer jonge finten in ons land worden gesignaleerd, ook in de Westerschelde. In de Zeeschelde wordt zowel
volwassen als jonge fint gevonden. De soort heeft in onze wateren echter nog geen vaste stabiele populatie
gevormd. Langs de Nederlandse kust en bij zoet-zoutovergangen in riviermondingen worden relatief veel
finten waargenomen, die zullen echter allemaal of bijna allemaal afkomstig zijn van populaties uit
omliggende landen. De soort wordt daarom nog steeds als „verdwenen uit Nederland‟ bestempeld op de
Nederlandse Rode Lijst (Staatscourant, 2016).
De opmars van de fint in Nederland is afhankelijk van zoet-zoutwaterovergangen waarbij de Schelde in het
verleden een belangrijke rol heeft gespeeld voor de populaties in de Westerschelde. De voornaamste
migratieroute van de Fint (en andere trekvissoorten) gaat via de Zeeschelde
Tabel 13 toont de jaren met waarnemingen van de fint. De fint wordt regelmatig aangetroffen over de gehele
periode van 2010 tot en met 2016 tijdens visvangstonderzoek. De fint is over de gehele lengte van de
Zeeschelde waargenomen (Breine et al., 2017). Van de fint zijn ook jonge exemplaren aangetroffen, wat
duidt op een in de Schelde voortplantende populatie.

Tabel 13 De jaren met waarnemingen van de fint in de Westerschelde en Schelde over de periode van 2010 tot 2016,
waarnemingen zijn gebaseerd op visbestandopnames en officiële waarnemingen.

soort 2010
Fint
(Alosa
fallax)

2011

X

2012

X

2013

X

2014

X

2015

X

2016

X

X
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4.4.4

Steur (Acipenser sturio)

De Atlantische steur behoort tot de familie van de steuren (Acipenseridae) en is een anadrome trekvis die in
volwassen stadium in de kustwateren leeft. Voor de voortplanting trekken de dieren in het voorjaar de
rivieren op waarbij vele honderden kilometers kunnen worden afgelegd. Uit historische gegevens bleek dat
de paaitrek plaatsvindt tussen half mei en einde juli, met een hoogtepunt eind juli. De paai geschied in diepe
snelstromende delen op een bodem bestaande uit grof grind en stenen. Jonge steuren zakken na ongeveer
twee jaar de rivier af om op te groeien in het estuarium waarna ze uitzwerven over de kustwateren.
Onvolwassen vissen trekken ook jaarlijks vanuit zee het estuarium in en verblijven daar gedurende enkele
maanden maar paaien niet (Ministerie van Economische Zaken, 2017a). Oorspronkelijk kwam de Atlantische
steur voor in de meeste Europese kustwateren, met uitzondering van de Baltische Zee en Oostzee en de
hierop uitmondende grote rivieren. In Nederland leefde de soort vroeger langs de Noordzeekust, in de
Waddenzee, de Zuiderzee en in de grotere rivieren (Rijn, Maas, IJssel, Eems, Schelde) en hun estuaria.
Tegenwoordig is voor zover bekend het Gironde-Garonne-Dordogne stroomgebied in Frankrijk de enige
rivier waar de Atlantische steur zich nog voortplant. Met een zekere regelmaat worden in Nederland door
beroepsvissers steuren gevangen. Echter betreft in vele gevallen exotische steursoorten of hybriden die de
herintroductie van de inheemse steur bemoeilijken. Als onderdeel van het herintroductieprogramma van de
steur zijn er in 2012 een vijftigtal steuren afkomstig uit een kweekprogramma met dieren uit de Gironde delta
in Frankrijk in de Waal en Nieuwe Maas uitgezet. In 2015 zijn nogmaals enkele tientallen steuren uitgezet in
de Rijn.
Een gestage natuurlijke zoet-zout overgang is nodig gezien juveniele steuren op jonge leeftijd gevoelig zijn
voor hoge zoutconcentraties en een gestage gradiënt nodig hebben om terug te zwemmen naar zee.
Het Schelde estuarium heeft nog een volledige zoet-zout overgang, waardoor het geschikt gebied is als
opgroeiplaats voor juveniele steuren en daarmee kan bijdragen aan zijn herintroductie (De Kok and Meijer,
2012).
De Atlantische steur wordt als uitgestorven beschouwd door de Nederlandse rode lijst. Er zijn echter
succesvolle herpopulatieprogramma‟s gestart. Er zwemmen meerdere inheemse en uitheemse soorten
steuren door de Nederlandse wateren, echter enkel de inheemse Europese Atlantische steur (Acipenser
sturio) is beschermd. Van deze steursoort zijn in de afgelopen 10 jaar een tweetal officiële waarnemingen
gedaan in de Westerschelde (www.zeeland.vissenatlas.nl). Daarnaast is er in de monding van de
Westerschelde een onofficiële vangstmelding in 2016 van zeer vermoedelijk een Atlantische steur.
Tabel 14 laat de jaren met waarnemingen in de Westerschelde zien.

Tabel 14 De jaren met waarnemingen van de steur in de Westerschelde, Zeeschelde en Schelde over de periode van
2010 tot 2016. Waarnemingen zijn gebaseerd op officiële waarnemingen en nieuwsverslagen.

soort

2010

Steur (Acipenser sturio)

4.4.5

2011

2012

X

2013

2014
X

2015

2016
X

Houting (Coregonus oxyrinchus)

De houting behoort tot de familie van de zalmen (Salmonidae) en is een anadrome trekvis die in volwassen
stadium in de kustwateren leeft. Rond november trekt de houting de rivieren op om zich voort te planten.
Volwassen vissen trekken in scholen in het najaar de rivieren op een paaien in de herfst en wintermaanden
niet al te ver landinwaarts. Er wordt gepaaid boven kiezel of zandbodems met een matige stroming. Eitjes
hebben veel zuurstof nodig waardoor en kunnen daarom niet tegen een bodem met veel slib waarin ze
verstikken. De eitjes komen aan het begin van het voorjaar uit. De jonge houtingen laten zich in de loop van
de zomer afzakken richting riviermondingen en de kustzone (Ministerie van Economische Zaken, 2017b).
Houting wordt daarnaast als „gevoelig‟ beschouwd door de Nederlandse rode lijst (Staatscourant, 2016).
Houting kwam oorspronkelijk voor in rivieren en kustwateren van de Noordzee, Oostzee en Baltische zee
waaronder het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Door het normaliseren van rivieren,
verslechtering van de waterkwaliteit en overbevissing verdween de soort aan het begin van de 20e eeuw
bijna overal. Alleen in het Deense riviertje de Vidå resteerde een kleine populatie. Ouderdieren van deze
populatie zijn vanaf 1999 tot 2006 gebruikt voor een herintroductie in de Rijn waarbij opgekweekte juveniele
dieren in Duitsland werden uitgezet.
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Dit heeft geresulteerd in een nieuwe populatie waarvan de volwassen dieren zich ophouden in het
IJsselmeer, de benedenrivieren en Nederlandse kustgebieden zoals de Waddenzee en Voordelta. Van deze
populatie is vastgesteld dat ze zich door natuurlijke voortplanting in stand houdt.
De houting is afhankelijk van het estuariene karakter van de Nederlandse delta en de daarbij behorende
geleidelijk zoet-zoutovergangen. De Schelde heeft in het verleden en zal voor de toekomst van de houting
een belangrijke rol spelen. Momenteel is er echter nog geen sprake van een vaste populatie in de
Westerschelde. Recente waarnemingen in de Schelde wijzen echter op de opkomst van de soort en de
Westerschelde vervult dan wel een belangrijke rol als migratieroute naar de Schelde. De houting is tot heden
niet in het zijkanaal zelf of het verdere kanaal Gent-Terneuzen aangetroffen. Door haar abrupte zoet-zout
overgang bij de sluizen en diepe wateren met slib vervult het kanaal geen functie als migratieroute of
paaigrond en daarmee geen belangrijke rol voor de houting.
De houting wordt als uitgestorven beschouwd door de Nederlandse rode lijst. Er zijn echter succesvolle
herpopulatieprogramma‟s gestart, waardoor er weer een kleine populatie houting in Nederland is gevestigd.
In 2013 en 2014 werd er één houting gevangen in de netten van visonderzoekers op de Schelde, nabij de
dorpen Bornem en Temse. Dit waren de eerste Vlaamse vangsten in meer dan honderd jaar. Van de houting
zijn geen recente officiële waarnemingen bekend in de Westerschelde, de soort is echter wel waargenomen
in de Oosterschelde. Er is een kleine kans dat er tijdens de trek exemplaren voorkomen in de
Westerschelde. Tabel 15 laat de jaren met waarnemingen zien.

Tabel 15 Jaren met waarnemingen van de houting in de Westerschelde, Zeeschelde en Schelde over de periode van
2010 tot 2016. Waarnemingen zijn gebaseerd op officiële waarnemingen en nieuwsverslagen.

soort

2010

Houting (Coregonus oxyrinchus)

4.5

Vogels

4.5.1

Broedvogels

2011

2012

2013

2014

X

X

2015

2016

Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is van groot belang voor broedvogels die broeden op
kale schaars begroeide gronden. Het gebied is aangewezen voor zeven soorten kustbroedvogels, namelijk:
bontbekplevier, dwergstern, grote stern, kluut, strandplevier, visdief en zwartkopmeeuw.
De hogere, tijdens hoogwater nog steeds droogstaande, 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 (onder andere op de Bol). Meest voorkomende
kustbroedvogels zijn visdief, grote stern, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, zilvermeeuw en zwartkopmeeuw.
De dwergstern en visdief kunnen overigens sterke fluctuaties in populatieaantallen vertonen, terwijl de
kokmeeuw, zilvermeeuw en zwartkopmeeuw een groeiende populatie tonen.
Vooral natuurontwikkelingsgebieden langs de Westerschelde hebben een grote aantrekkingskracht in de
beginfase wanneer deze kaal zijn. Broedende bontbekplevieren zijn voornamelijk te vinden langs de
natuurontwikkelingsgebieden zoals de Margarethapolder en de Molenpolder in Zeeuws-Vlaanderen.
De grootste aantallen bontbekplevieren, visdiefjes, dwergsterns, grote sterns en kluten broeden in het
Verdronken land van Saeftinghe, in Inlaag 2005 en in het voorland van Nummer Eén (bij Hoofdplaat).
De Hooge Platen is het belangrijkste broedgebied voor de grote stern en van groot belang voor visdief,
dwergstern en plevieren. Strandplevier broedt voornamelijk op de Hooge Platen en op het buitentalud van
dijken.
De zwartkopmeeuw en grote stern hebben een grote actieradius en foerageren voornamelijk buiten de
Westerschelde & Saeftinghe, terwijl andere soorten voornamelijk voedsel vinden in het intergetijdengebied
en op open water in de Westerschelde (Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Rijkswaterstaat, 2015).
Met uitzondering van de grote stern zijn voor alle kustbroedvogels doelen gesteld op het niveau van de
gehele Delta. Voor al deze soorten is een behoudsdoelstelling geformuleerd. De grote stern, dwergstern en
zwartkopmeeuw hebben stabiele populaties waarbij voor de eerste twee soorten in de toekomst mogelijk
een knelpunt ontstaat. Voor de bontbekplevier, kluut, strandplevier en visdief kunnen in de huidige situaties
de doelstellingen niet behaald worden.
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Broedvogels nabij plangebied
Bij Rijkswaterstaat Waterdienst en Stichting Zeeuws Landschap zijn voor de telgebieden nabij het
plangebied de meest recente broedvogelgegevens opgevraagd. Uit Figuur 8 blijkt dat de telgebieden WS432
en WS433 ten noordoosten van SH61 en de telgebieden WS540, WS550 en WS560 ten zuidwesten van
SH71 relevant zijn. Binnen deze telgebieden zijn broedgevallen van bontbekplevier, kluut en strandplevier
bekend (zie ook Tabel 16). Buiten het invloedsgebied van de werkzaamheden zijn op het Verdronken Land
van Saeftinghe ook broedgevallen van visdief en zwartkopmeeuw bekend.
Tabel 16 Aantal broedgevallen binnen telgebieden nabij plangebied (bron: RWS Waterdienst en Castelijns et al., 2014).
Voor de telgebieden WS432 en WS433 zijn gegevens uit de periode 2013 – 2017 weergegeven, voor de telgebieden
WS540, WS550 en WS560 zijn de waarnemingen uit de laatste broedvogelkartering (2012) weergegeven.
Recentere gegevens zijn niet beschikbaar.

Soort

Telgebied

Jaar

Aantal

WS433

2016

1

WS550/WS560

2012

1

WS560

2012

1

WS560

2016

3

WS550

2012

11

WS560

2012

2

WS550

2012

2

Bontbekplevier

Kluut

Strandplevier

Figuur 8 Overlap verstoringscontour broedvogels (500 meter) met actuele en potentiele broedlocaties in de vorm van
hoger gelegen schorren en kwelders. Tevens weergegeven zijn de telgebieden weergegeven waar jaarlijks of periodiek
broedvogelkarteringen en maandelijks laagwatertellingen (niet-broedvogels) plaatsvinden.
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4.5.2

Niet-broedvogels

De Westerschelde & Saeftinghe is aangewezen voor 31 soorten niet-broedvogels.
Het Natura 2000-gebied is van belang voor een groot aantal doortrekkende en overwinterende vogelsoorten.
Deze vogelsoorten zijn onder te verdelen in vier functionele groepen namelijk:
•
•
•
•

steltlopers;
viseters;
eenden, ganzen en zwanen;
roofvogels.

4.5.2.1

Functionele groepen

Steltlopers
Het zuidelijke deel van het Deltagebied is van belang voor meerdere soorten steltlopers. Dit zijn
bontbekplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper, goudplevier, groenpootruiter, kanoetstrandloper,
kievit, kluut, Rosse grutto, scholekster, steenloper, strandplevier, tureluur, wulp, zilverplevier en zwarte ruiter.
Deze vogels gebruiken de gebieden als foerageergebied en doortrekgebied en komen voor op al dan niet
begroeide slikken en platen, schorren (het gehele droogvallende laagdynamische gebied is geschikt) en
binnen en buitendijkse graslanden. Uitzonderingen zijn de steenloper, die vooral op harde substraten zoals
dijken voorkomt, en de drieteenstrandloper, die vooral op stranden voorkomt.
Tijdens hoogwater maken steltlopers gebruik van hoogwatervluchtplaatsen, zoals de dijken en de Hooge
Platen. Sommige soorten trekken afhankelijk van het weer door naar het zuiden (Zuid-Europa en Afrika),
terwijl andere soorten het gehele jaar door in het zuidelijke deel van de Delta verblijven. De steenloper komt
met grote aantallen voor aan de verharde dijken van Westkapelle en Domburg (Arts et al., 2016).
De steltlopers verzamelen zich vanaf augustus in het gebied, waar zij foerageren op bodemfauna op
droogvallende slikken en platen, op de schorren en binnen- en buitendijkse graslanden in de omgeving.
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 bonte strandloper is de meest voorkomende steltloper in het gebied, zie Figuur 9 en Figuur 10.
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Figuur 9 Maximaal aantal bonte strandlopers per telgebied in het najaar en de winter van 2015. Bron: Arts et al. 2017.

Figuur 10 Maximaal aantal bonte strandlopers per telgebied in het voorjaar en de zomer van 2016 (Arts et al. 2017).
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De strandplevier is met enkele tientallen de minst voorkomende steltloper in het gebied. 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 Hooge Platen en de
Platen van Ossenisse en dijken langs de Westerschelde met hoogtij. De zwarte ruiter gebruikt het
Verdronken land van Saeftinghe en Inlaag 1887 als belangrijkste gebied. Bontbekplevieren zitten
voornamelijk op de Hooge Platen, het schor van Baarland en de dijk bij Bath. 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 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). Kanoeten zijn voornamelijk aanwezig in het westelijk gebied, waarvan de ondersoort
islandica in oktober-februari van het gebied gebruik maakt en de ondersoort canutus in augustus en mei
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Rijkswaterstaat, 2015). De Rosse grutto is aanwezig in de
intergetijdengebieden op de slikken en platen. Enkel tijdens de voorjaarstrek wordt gefoerageerd op
graslanden en akkers. Grote aantallen van de steenloper worden aangetroffen ten oosten en westen van
Terneuzen en bij de Molenpolder. Voor de soorten bontbekplevier, Rosse grutto, scholekster, steenloper en
strandplevier worden de doelen in de huidige situatie niet behaald. Dit is te verklaren door afnemend
foerageergebied (minder laagdynamisch gebied) en een lagere hoeveelheid bodemfauna waaronder
schelpdieren. De goudplevier, groenpootruiter, kievit en zwarte ruiter ondervinden mogelijk knelpunten
buiten het gebied. Deze externe factoren kunnen te maken hebben met de landelijke daling in kwaliteit van
agrarisch gebied en vroeg maaibeheer. De doelen worden wel gehaald voor de volgende soorten: tureluur,
wulp, zilverplevier, kluut, kanoet, drieteenstrandloper en bonte strandloper.

Viseters
Het zuidelijke deel van het Deltagebied is van belang voor de visetende vogelsoorten: roodkeelduiker,
kuifduiker, fuut, aalscholver, middelste zaagbek, grote stern, visdief, kleine zilverreiger en lepelaar.
De viseters foerageren vooral verder van de kust, in dieper water en/of komen zeer verspreid in de Delta
voor.
In de Westerschelde foerageren de fuut en middelste zaagbek op vis in open water, terwijl lepelaar en kleine
zilverreiger wadend of stilstaand gebruik maken van ondiepe zones, zoals slikken en platen.
Deze soorten maken als doortrekkers en overwinteraars gebruik van het gebied (Arts et al., 2016, 2014;
Strucker et al., 2013).
Vier visetende niet-broedvogelsoorten zijn aangewezen voor de Westerschelde & Saeftinghe, dit zijn de fuut,
middelste zaagbek, de kleine zilverreiger en de lepelaar. De fuut en middelste zaagbek foerageren op vis in
open water, terwijl lepelaar en kleine zilverreiger wadend of stilstaand gebruik maken van ondiepe zones,
zoals slikken en platen. Deze soorten zijn alle aangewezen als doortrekkers en overwinteraars.
De fuut en middelste zaagbek hebben een negatieve trend in de Westerschelde, mogelijk door het aantal
strenge winters en te kort aan kleine vis. 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., 2016, 2014). De tellingen van de fuut tijdens seizoen
2014-2015 zijn weergegeven in.
Het populatieaantal van de middelste zaagbek is gestabiliseerd op een zeer laag aantal (enkele tientallen).
De trend voor lepelaar en kleine zilverreiger is positief, doelstellingen voor deze soorten kunnen gehaald
worden ((Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Rijkswaterstaat, 2015).
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Figuur 11 Maximaal aantal futen per telgebied in het najaar en de winter van 2015. Bron: Arts et al. 2017.

Figuur 12 Maximaal aantal futen per telgebied in het voorjaar en de zomer van 2016 (Arts et al. 2017).
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Eenden, ganzen en zwanen
Het zuidelijke deel van het Deltagebied is van belang voor meerdere soorten eenden en ganzen. Dit zijn de
bergeend, grauwe gans, kolgans, krakeend, pijlstaart, slobeend, smient, wilde eend en wintertaling.
Deze soorten komen met tienduizenden voor in dit deel van de Delta, met name tussen september en maart,
waarbij een aantal van deze soorten ook van andere Deltawateren gebruik maakt om te foerageren.
Deze soorten gebruiken open water, oevers, platen, slikken, stranden, dijken, graslanden en schorren als
foerageergebied en rustplaatsen. Deze soorten leven allen van waterplanten, wieren of vegetatie van
schorren en graslanden. Negen soorten eenden, ganzen en zwanen zijn aangewezen voor de
Westerschelde & Saeftinghe als overwinteraars en doortrekkers. Dit zijn de bergeend, grauwe gans,
kolgans, krakeend, pijlstaart, slobeend, smient, wilde eend en wintertaling. Deze soorten komen met
tienduizenden voor in het gebied, vooral tussen september en maart, waarbij een aantal van deze soorten
ook van andere Deltawateren gebruik maken om te foerageren. Deze soorten gebruiken open water, oevers,
dijken, graslanden en schorren als foerageergebied en rustplaatsen. Ze leven alle van waterplanten, wieren,
bodemfauna (mosselen) of vegetatie van schorren en graslanden. De slobeend en de krakeend kennen de
laagste aantallen in het gebied (enkele honderden) terwijl de grauwe gans, smient en bergeend met
tienduizenden voorkomen in het gebied. Van deze soorten hebben de grauwe gans, pijlstaart, smient, wilde
eend en wintertaling aantallen die onder de doelaantallen liggen. Oorzaak hiervoor liggen voor grauwe gans,
smient en wilde eend in een mogelijk een knelpunt in voedselvoorziening buiten de Westerschelde &
Saeftinghe. Voor de bergeend, kolgans, krakeend en slobeend worden de doelstellingen van het gebied
behaald (Ministerie van I&M en RWS, 2015). Veruit het belangrijkste gebied voor eenden en ganzen is het
Verdronken Land van Saeftinghe.

Roofvogels
Het zuidelijke deel van het Deltagebied is leefgebied van meerdere roofvogelsoorten, waaronder: slechtvalk,
bruine kiekendief, havik, sperwer, buizerd, torenvalk en boomvalk. Deze soorten foerageren voornamelijk
binnendijks en met regelmaat boven de schorren, slikken en platen in de Westerschelde. Daarnaast wordt
de zeearend sporadisch in de Westerschelde (rustend of foeragerend) waargenomen. Westerschelde &
Saeftinghe is aangewezen voor de slechtvalk en zeearend als roofvogelsoorten. Deze soorten overwinteren
in het gebied vanwege het aanbod in prooidieren zoals (water)vogels en het uitgestrekte landschap met
voldoende rustplekken. Tijdens de maandelijkse tellingen in 2015-2016 varieerde het aantal slechtvalken
van 2 tot 37 (Arts et al. 2017). Voor de zeearend betreft het voornamelijk jonge individuen zonder vaste
standplaats die als tijdelijke gast aanwezig zijn in de Westerschelde. Voor de slechtvalk is de landelijke en
lokale populatietrend positief. Voor de zeearend is er zeer waarschijnlijk voldoende draagkracht. Gezien het
fluctuerende lage aantal aanwezige zeearenden is een trendbeschrijving niet mogelijk. Voor beide soorten
worden de doelstellingen behaald.

Niet-broedvogels nabij plangebied
Bij Rijkswaterstaat Waterdienst zijn voor de telgebieden nabij het plangebied de meest recente
vogelgegevens (laagwatertellingen van de periode 2012 - 2016) opgevraagd om en beeld te verkrijgen van
de aanwezigheid van niet-broedvogels nabij het plangebied. Uit Figuur 8 blijkt dat de telgebieden WS432 en
WS433 ten noordoosten van SH61 en de telgebieden WS540, WS550 en WS560 ten zuidwesten van SH71
relevant zijn. In Tabel 17 is voor deze telvakken een overzicht gegeven van het aantal aanwezige vogels op
basis van het seizoensgemiddelde (= gemiddelde maandelijkse aantal per seizoen). Binnen WS560
(Sieperdaschor) wordt onderscheid gemaakt in drie deelgebieden. In onderstaande tabel is alleen het
oostelijk deelgebied (WS563) weergegeven, alleen dit deelgebied ligt binnen het invloedsgebied.

Uit Tabel 17 kan worden opgemaakt dat met name WS550 voor een aantal soorten van belang is en een
aanzienlijk deel (≥10%) van het totale aantal binnen de Westerschelde herbergt. Het gaat hierbij om
goudplevier, grauwe gans, kievit, kleine zilverreiger, kolgans, krakeend, lepelaar, slobeend, tureluur,
wintertaling en zwarte ruiter. WS540 is binnen de Westerschelde daarnaast van belang voor lepelaar, smient
en wintertaling. De overige telvakken zijn van beperkt belang voor de diverse soorten niet-broedvogels.
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Tabel 17 Overzicht aantallen niet-broedvogels (seizoensgemiddelde over de periode 2012 t/m 2016) binnen de relevante
telvakken en de gehele Westerschelde (seizoensgemiddelde over seizoenen 2010/11 t/m 2015/16). In de laatste kolom
is de instandhoudingsdoelstelling weergegeven. Aantallen binnen. een telvak die ≥ 10% uitmaken van
seizoensgemiddelde in de gehele Westerschelde zijn onderstreept weergegeven

Soort

WS432

WS433

WS540

WS550

WS563

WS**

ISHD

Bergeend

34,1

15,8

85,4

157,2

5,8

7.547,2

4.500

Bontbekplevier

0,1

0,9

6,0

4,4

1,5

334,8

430

Bonte strandloper

11,6

5,0

12,9

90,6

15,3

1.0150,2

15.100

Drieteenstrandloper 7,4

11,0

6,7

3,4

0,0

798,7

1.000

Fuut

0,4

0,1

0,1

0,0

0,0

43,3

100

Goudplevier

5,5

24,9

4,6

32,5

0,4

311

1.600

Grauwe gans

85,8

61,4

563,9

745,2

40,5

7.315,8

16.600

Groenpootruiter

0,0

0,0

2,7

7,9

2,1

50,5

90

Kanoetstrandloper

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

888,7

600

Kievit

22,9

45,1

104,4

1.123,2

144,4

2.628,8

4.100

Kleine zilverreiger

0,1

0,1

4,8

15,3

0,2

60,5

40

Kluut

0,1

0,0

0,1

19,7

2,5

428

540

Kolgans

0,0

0,0

24,2

177,6

0,4

530,7

380

Krakeend

0,1

0,3

0,5

10,2

1,4

55,2

40

Lepelaar

0,2

0,0

19,0

21,3

0,8

140

30

Middelste zaagbek

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,2

30

Pijlstaart

0,3

0,1

71,3

5,7

0,2

950,8

1.400

Rosse grutto

0,4

0,5

0,0

0,1

0,0

716,5

1.200

Scholekster

79,8

19,0

38,1

26,4

5,0

6.683,5

7.500

Slechtvalk*

1

0

4

6

0

17

8

Slobeend

0,1

0,4

1,0

12,6

0,0

89,5

70

Smient

29,5

23,9

792,8

134,1

98,7

6.602,8

16.600

Steenloper

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

118,7

230

Strandplevier

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

8,3

80

Tureluur

3,6

4,3

18,0

85,1

4,3

640,5

1.100

Wilde eend

116,7

42,3

447,2

118,9

20,5

6.826,8

11.700

Wintertaling

2,9

7,2

173,6

137,8

40,9

968,7

1.100

Wulp

17,0

14,8

100

229,6

11,5

3445,5

2.500

Zeearend*

0

0

0

1

0

3

2
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Soort

WS432

WS433

WS540

WS550

WS563

WS**

ISHD

Zilverplevier

0,6

2,4

1,6

3,3

0,0

1.508,5

1.500

Zwarte ruiter

0,0

0,0

4,9

18,9

4,1

80,5

270

4.5.2.2

Ruiende bergeenden

De bergeend gebruikt de platen (met name Hooge Platen/Hoge Springer) in de Westerschelde massaal
(tienduizenden) om te ruien tussen juni en augustus/september (Arts et al. 2014; Strucker et al. 2013).
De bergeend gebruikt de luwten in de Westerschelde tijdens de ruiperiode tussen juni en het najaar, waarbij
in de maanden juli en augustus de grootste aantallen ruiende bergeenden worden waargenomen
(Arts et al., 2017, 2016). Figuur 13 laat de verspreiding in de Westerschelde gedurende de ruimaanden zien
(met name de linker figuur).

Figuur 13 Verspreiding bergeend tijdens de zomer (juni, juli en augustus) en najaar (september, oktober en november).
(Arts et al, 2017). De ruiperiode loopt van juli-augustus/september.
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5

PASSENDE BEOORDELING

In paragraaf 3.3.2 is voor de betrokken Natura 2000-gebieden in beeld gebracht welke kwalificerende
waarden mogelijk een effect kunnen ondervinden (zie ook Tabel 5 t/m Tabel 7). In deze Passende
Beoordeling wordt nader beoordeeld of daadwerkelijk sprake is van effecten op instandhoudingsdoelstellingen.

5.1

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

5.1.1

Habitataantasting

Baggeren
Het baggeren van de geul veroorzaakt habitataantasting. Op de plek waar wordt gebaggerd zal het habitat
aangetast worden. Het gaat hierbij om het habitattype H1130 Estuaria (zie Figuur 5). De baggerlocatie wordt
gekenmerkt door hoogdynamische omstandigheden. Onderwater heeft het bodemleven in hoogdynamische
gebieden een relatief lage diversiteit en is sprake van een lage biomassa in vergelijking met het bodemleven
in laagdynamische gebieden (Craymeersch, 1999).
Het effect is tijdelijk, hoewel de herstelperiode afhankelijk is van o.a. hoe snel de bodem consolideert, de
samenstelling en opbouw van de bodem, en hoe snel bodemdieren en bodemgebonden vissen het gebied
herkoloniseren. Bekend is dat bodemdiergemeenschappen in zandige sedimenten zich binnen enkele jaren
kunnen herstellen (Baptist et al. 2009, Van den Heuvel-Greve et al., 2016). Vanwege het dynamische
karakter van het plangebied, in combinatie met de zandige bodem, wordt er een aan hoge dynamiek
geadapteerd bodemleven verwacht. Mobiele soorten kunnen het plangebied snel weer herkoloniseren.
Het totaal weg te baggeren areaal is minder dan 1,2 ha. Het hele Westerschelde estuarium heeft een
2
oppervlak van 310 km (31.000 ha, profieldocument H1130).
Gezien het beperkte areaal en het feit dat na verloop van tijd herstel zal optreden wordt een significant
negatief effect uitgesloten. Desondanks is sprake van een tijdelijke afname van de kwaliteit door verlies aan
bodemgemeenschappen. In paragraaf 5.5 wordt beoordeeld of in cumulatie met andere projecten een
significant effect kan optreden.

Verspreiden
Het verspreiden gebeurt op aangewezen verspreidingslocaties. Hier wordt ook het materiaal voor
onderhoudsbaggerwerkzaamheden van de hoofdvaargeul verspreid. Verondersteld mag worden dat het
habitat in deze gebieden door eerdere, reguliere verspreidingswerkzaamheden (zie ook Tabel 1) al is
aangetast en weinig tot geen bodemleven aanwezig is. Er zal geen effect optreden door het verspreiden van
3
maximaal 10.000 m zand vanuit dit project. Effecten zijn daarom op voorhand uit te sluiten.

5.1.2

Onderwater verstoring

De duur van de verstoring door (continu) onderwatergeluid hangt af van de werksnelheid, die wordt bepaald
door de lengte binnen het gebied waarover gebaggerd wordt. Uitgangspunt is dat er een vijftal scheepsreizen
nodig zijn om het werk uit te voeren met een worst case vaartijd van 3 uur. Totaal zal er dan 15 uur verstoring
optreden door het baggerschip.
Het onderwatergeluid tijdens de werkzaamheden zal hooguit op individuele zeehonden een effect hebben,
waarbij aanwezige individuen mogelijk wegzwemmen en elders gaan foerageren. Uitwisseling tussen
Westerschelde en andere gebieden blijft eveneens mogelijk.
De trekvissen zeeprik, rivierprik en fint, gebruiken de Westerschelde als doortrekgebied, op weg naar
paaiplaatsen stroomopwaarts in België. Effecten van verstoring door onderwatergeluid zijn dan ook vooral
aan de orde, indien de doortrekroute wordt belemmerd tijdens de trekperiode. De verstoring treedt echter
niet overal gelijktijdig op. In de praktijk zal een toename van onderwatergeluid vooral lokaal en kortstondig
optreden en niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van het achtergrondgeluid dat reeds aanwezig is van
het scheepvaarverkeer. Het huidige onderwatergeluid afkomstig van scheepvaartverkeer vormt geen
knelpunt met betrekking tot de functie van de Westerschelde als doortrekroute.
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Een beperkte, lokale toename van geluid nabij de baggerschepen tijdens het baggeren zal deze situatie niet
doen veranderen. Daarnaast is geen sprake van vertroebeling (zie ook de afbakening in hoofdstuk 3).
Effecten van (continu) onderwatergeluid op zeezoogdieren en trekvissen kunnen dan ook worden
uitgesloten.

5.1.3

Bovenwater verstoring

De duur van de verstoring door bovenwatergeluid hangt af van de werksnelheid, die wordt bepaald door de
lengte binnen het gebied waarover gebaggerd wordt. Uitgangspunt is dat er een vijftal scheepsreizen nodig
zijn om het werk uit te voeren met een worst case vaartijd van 3 uur. Totaal zal er dan 15 uur verstoring
optreden door het baggerschip. De aanwezigheid van het baggerschip tijdens deze periode kan mogelijk tot
verstoring van niet-broedvogels, broedvogels en zeehonden leiden.

5.1.3.1

Niet-broedvogels

Effecten op vogels kunnen vooral optreden door visuele verstoring van foeragerende (op open water en op
droogvallende platen en slikken), rustende (op open water of op hvp‟s), ruiende (op droogvallende platen of
open water) of broedende vogels. De kans hiertoe is het grootst wanneer schepen tijdens
verspreidingsactiviteiten te dicht naderen. Door Jongbloed et al. (Jongbloed et al., 2011) is afgeleid dat voor
de meeste vogelsoorten op groot open water een verstoringsafstand van 500 meter voldoende zekerheid
biedt tegen verstoring door diverse varende objecten op het water. Deze afstand is representatief voor
foeragerende en rustende steltlopers als ook broedvogels, waarvan de verstoringsafstand minder ver reikt.
Voor ruiende bergeenden (en duikers) wordt een verstoringsafstand gehanteerd van 1500 meter.

Foeragerende vogels
Er wordt van uitgegaan dat er geen verstoring tijdens de vaarbewegingen van de baggerlocatie naar de
verspreidingslocaties optreedt, aangezien het baggerschip dan gebruik maakt van bestaande
scheepvaartroutes, daarnaast gaat het om hooguit enkele vaarbewegingen.
Tijdens het baggeren in de Schaar van de Noord is eveneens geen sprake van verstoring. De baggerlocatie
ligt op meer dan 500 meter afstand van geschikt foerageergebied in de vorm van laagdynamische litorale
gebieden in de Westerschelde. Dit zijn de gebieden die bij laagwater droogvallen en waar kustvogels (met
name steltlopers) foerageren.
De verstoringscontour rondom beide verspreidingslocaties overlapt wel met enkele laagdynamische litorale
gebieden in de Westerschelde (zie Figuur 14). Het gaat hier om buitendijks foerageergebied ten westen van
Bath bij SH61 en ter hoogte van het Sieperdaschor en Verdronken land van Saeftinghe (gasdam en
hondegat) bij SH71. Het areaal dat overlapt met de verstoringscontour is bijna 200 ha. Ten opzichte van het
totale areaal aan laagdynamische litorale gebieden in de Westerschelde (ruim 4000 ha) is dit areaal beperkt.
Het areaal waar daadwerkelijk verstoring optreedt zal echter vele malen kleiner zijn. Er wordt namelijk
slechts van één verspreidingsvak gebruik gemaakt (welke is nog niet bekend), daarnaast wordt het
betreffende verspreidingsvak tijdens het verspreiden van bagger niet in zijn geheel gebruikt waardoor de
verstoringscontour ook minder omvangrijk is. Beide verspreidingsgebieden liggen in de hoofdvaargeul en
verstoring van de baggerschepen zal in de praktijk niet te onderscheiden zijn van het overige
scheepvaartverkeer. Voorts wordt door RWS uit voorzorg tijdens het verspreiden met baggerschepen in de
Westerschelde te allen tijde een afstand van tenminste 500 meter aangehouden tot de foerageergebieden
van steltlopers, of er wordt verspreid tijdens hoogwater als de vogels op de hoogwatervluchtplaatsen
verblijven. Effecten van verstoring op foeragerende vogels zullen derhalve niet optreden.
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Figuur 14 Weergave verspreidingsvakken en baggerlocatie met verstoringscontour voor foeragerende niet-broedvogels
(500 meter) ten opzichte van de laagdynamische gebieden.

Visetende vogels foerageren in de gehele Westerschelde, afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel
(vis). Meeste visetende vogels hebben een groot foerageergebied. In geval van verstoring kunnen zij
gemakkelijk uitwijken naar andere foerageerlocaties. Het oppervlak aan foerageergebied van deze soorten
dat wordt verstoord is te verwaarlozen ten opzichte van het totale oppervlak aan foerageergebied dat
voorhanden is. De verstoring is telkens van korte duur en niet permanent. Effecten van verstoring op
visetende vogels en foeragerende roofvogels zijn uitgesloten.

Ruiende bergeenden
In Figuur 15 zijn de verstoringscontouren ten opzichte van de ruiplaatsen van bergeend weergegeven.
Het voornemen is om de baggerwerkzaamheden z.s.m. te laten plaatsvinden, maar in ieder geval in de
eerste helft van 2018 en bij voorkeur nog voor de ruiperiode.
De ruiperiode van bergeenden in de Westerschelde vindt plaats tussen juni en augustus/september en
waarschijnlijk buiten de uitvoeringsperiode van de voorgenomen activiteit. Mocht de uitvoeringsperiode
onverhoopt toch (deels) samenvallen met de ruiperiode dan kan bij het gebruik van verspreidingsvak SH71
verstoring van een ruiplaats optreden. Het gaat hier om een ruiplaats van maximaal enkele tientallen
bergeenden op de grens met het Natura 2000-gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse
grens tot Gent (België). Voornaamste ruiplaats van de bergeend in de Westerschelde betreft de Hooge
Platen/Hoge Springer, deze locatie ligt op grote afstand van het plangebied en buiten het invloedsgebied.
De ruiplaats is gelegen in een gebied waar veel scheepvaartverkeer is. Het is dan ook de vraag of
daadwerkelijk verstoring zal optreden. Om met zekerheid verstoring van ruiende bergeenden te voorkomen,
wordt tijdens het verspreiden in de ruiperiode door RWS te allen tijde een afstand van 1500 meter tot
ruiplaatsen aangehouden. Dit zou kunnen betekenen (bij aanwezigheid van ruiende bergeenden) dat
verspreidingsvak SH71 tijdens de ruiperiode niet gebruikt kan worden.
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Incidenteel kunnen ruiende bergeenden zwemmend worden aangetroffen op afstand van de platen waar ze
bij laagwater verblijven/ruien. Als een varend of stilliggend schip al een dreiging is, zullen de bergeenden
zwemmend vluchten. Dit kan leiden tot (tijdelijke en beperkte) stress op individueel niveau.
Significante effecten van de werkzaamheden op ruiende bergeenden zijn dan ook uitgesloten.

Figuur 15 Weergave verspreidingsvakken en baggerlocatie met verstoringscontour voor ruiende bergeenden
(1.500 meter). Met rode sterren zijn de ruiplaatsen van bergeenden weergegeven (bron: Rijkswaterstaat Waterdienst).

Op hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) rustende vogels
Veel verschillende niet broedvogels gebruiken de kustzone (dijken, dammen en andere constructies) om als
hoogwatervluchtplaats te dienen. Gezien de zone van 500 meter voor een klein deel overlapt met eventueel
aanwezige hoogwatervluchtplaatsen zijn effecten op niet broedvogels die hiervan gebruik maken niet
uitgesloten. De vaarbewegingen vinden echter plaats in een gebied waar veel scheepvaartverkeer is.
De vogels die binnen de 500 meter verstoringscontour rusten zullen gewend zijn aan scheepvaartverkeer.
De extra bewegingen zullen nauwelijks tot effect leiden en in geval van verstoring zijn er voldoende
uitwijkmogelijkheden. Significante effecten kunnen worden uitgesloten.

5.1.3.2

Broedvogels

In Figuur 16 zijn de broedlocaties van kustbroedvogels nabij de baggerlocatie en verspreidingsvakken
weergegeven. In de omgeving van het plangebied zijn in de afgelopen jaren broedgevallen bekend van
bontbekplevier, strandplevier en kluut. Visdief en zwartkopmeeuw worden uitsluitend op enige afstand van
het plangebied verwacht, buiten het invloedsgebied.
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De verstoringscontour van 500 meter overlapt alleen met enkele broedlocaties van strandplevier in het
Verdronken van Saeftinghe. Broedlocaties kunnen echter van jaar tot jaar verschillen. Daarom wordt er
(worstcase) vanuit gegaan dat er naast de strandplevier, ook broedgevallen van bontbekplevier en kluut
binnen de verstoringscontour van 500 meter kunnen bevinden.
Bij het bepalen van de maximale reikwijdte van effecten van verstoring op vogels is in eerste instantie
gebruik gemaakt van een verstoringsafstand van 500 meter (Jongbloed et al., 2011). Deze afstand biedt
voldoende zekerheid tegen verstoring door diverse varende objecten op het water en wordt gehanteerd om
het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden te bepalen. Voor het beoordelen van effecten worden ook
soort-specifieke verstoringsafstanden toegepast. Voor veel soorten in de Westerschelde is namelijk een
minder grote verstoringsafstand van toepassing, dan de hiervoor benoemde 500 meter. Voor broedende
plevieren en kluten geldt een verstoringsafstand van 175 meter (Krijgsveld et al., 2008). Alleen ter hoogte
van SH71 overlapt deze verstoringscontour, afhankelijk van de wijze van verspreiden, met hogere gelegen
schorren (potentiele broedlocaties voor strandplevier, bontbekplevier en kluut). Om met zekerheid verstoring
van broedvogels (strandplevier, bontbekplevier en kluut) te voorkomen wordt in stortvak SH71 in het
broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) te allen tijde een afstand van ten minste 175 meter tot de hoogwaterlijn
aangehouden.

Figuur 16 Weergave verspreidingsvakken en baggerlocatie met verstoringscontour voor broedvogels (500 meter) en
verstoringscontour voor broedende plevieren en kluten (175 meter) ten opzichte van bekende broedlocaties
(bron: Rijkswaterstaat Waterdienst en Castelijns et al., 2014) en potentiele broedlocaties in de vorm hoger gelegen
schorren en kwelders. Nummers telgebieden corresponderen met de tekst.
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5.1.3.3

Zeehonden

Voor zeehonden is bovenwater verstoring vooral van belang als zij gebruik maken van ligplaatsen.
Uit Figuur 17 blijkt dat de verstoringscontouren niet overlappen met de belangrijke ligplaats van zeehonden
langs de Zimmermangeul ten westen van de verspreidingsvakken en baggerlocatie. Ter hoogte van het
Verdronken land van Saeftinghe zijn twee waarnemingen (uit 2010 en 2011) bekend van rustende
zeehonden. Ook deze ligplaatsen vallen buiten de verstoringscontour. Ter hoogte van het Verdronken land
van Saeftinghe zijn in recente jaren geen waarnemingen meer gedaan van rustende zeehonden. Verstoring
van rustende zeehonden is dan ook uitgesloten.
Tijdens de uitvoering kunnen mogelijk wel foeragerende individuen aanwezig zijn in de omgeving van de
verspreidingsvakken en baggerlocatie. Tijdens het verblijf in het water is verstoring bovenwater minder van
belang dan verstoring door onderwatergeluid. Zeehonden foerageren immers een groot deel van hun tijd in
het water en moeten allen bovenwater komen om adem te halen. In het water bevinden het baggerschip zich
in een gebied waar al veel scheepvaart plaatsvindt. De zeehonden zijn eraan gewend dat hier
scheepvaartbewegingen plaatsvinden. Het baggerwerk zal zodoende niet tot extra verstoring van
foeragerende zeehonden leiden.

Figuur 17 Weergave verspreidingsvakken en baggerlocatie met verstoringscontour voor zeehonden (1200 meter).
Ligplaatsen van zeehonden zijn met rode stippen weergegeven (Bron waarnemingen: Rijkswaterstaat Waterdienst).
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5.2

Natura 2000-gebied Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse grens tot Gent (België)

5.2.1

Habitataantasting

Verspreiden
Het verspreiden gebeurt op aangewezen verspreidingslocaties. SH71 grenst aan het Natura 2000-gebied
Schelde- en Durme-estuarium. Als gevolg van het verspreiden binnen SH71 kan enige sedimentatie in de
directe omgeving optreden en dus ook van invloed op H1130 Estuaria. Verondersteld mag worden dat het
habitat in de omgeving van SH71 door eerdere, reguliere verspreidingswerkzaamheden (zie ook Tabel 1) al
is aangetast en weinig tot geen bodemleven aanwezig is. Er zal geen effect optreden door het verspreiden
van maximaal 10.000 m3 zand vanuit dit project. Effecten zijn daarom op voorhand uit te sluiten.

5.3

Natura 2000-gebied Schorren en Polders van de Beneden-Schelde
(België)

5.3.1

Bovenwater verstoring

5.3.1.1

Niet-broedvogels

Foeragerende vogels
Er is sprake van overlap met de verstoringscontour van 500 meter en het Natura 2000-gebied Schorren en
Polders van de Beneden Schelde. Het betreft hierbij uitsluitend open water en geen foerageergebied (voor
steltlopers) in de vorm van laagdynamische litorale gebieden (zie ook Figuur 14). Op open water
foeragerende visetende vogels hebben een groot foerageergebied. In geval van verstoring kunnen zij
gemakkelijk uitwijken naar andere foerageerlocaties. Effecten op foeragerende vogels zijn dan ook
uitgesloten.

Ruiende bergeenden
Op de grens met het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe ligt een ruiplaats van de bergeend
(zie Figuur 15). Het gaat hier om een ruiplaats van maximaal enkele tientallen bergeenden.
Om verstoring van ruiende bergeenden te voorkomen, wordt tijdens het verspreiden in de ruiperiode door
RWS binnen de Westerschelde te allen tijde een afstand van 1500 meter tot ruiplaatsen aangehouden.
Dit zou kunnen betekenen (bij aanwezigheid van ruiende bergeenden) dat verspreidingsvak SH71 tijdens de
ruiperiode niet gebruikt kan worden. Effecten zijn hierdoor uitgesloten.
Incidenteel kunnen ruiende bergeenden zwemmend worden aangetroffen op afstand van de platen waar ze
bij laagwater verblijven/ruien. Als een varend of stilliggend schip al een dreiging is, zullen de bergeenden
zwemmend vluchten. Dit kan leiden tot (tijdelijke en beperkte) stress op individueel niveau. Significante
effecten van de werkzaamheden op ruiende bergeenden zijn dan ook uitgesloten.

5.4

Cumulatie

Uitgangspunten cumulatietoets
Omdat de Wet natuurbescherming nadrukkelijk spreekt van cumulatie met andere plannen en projecten,
wordt dit alleen uitgevoerd voor projecten die bestendig zijn, dat wil zeggen projecten waarvan zeker is dat
ze uitgevoerd gaan worden. Hieronder vallen ook projecten waarvoor een vergunning is aangevraagd.
Van onbestendige projecten zijn de effecten nog niet bekend en deze kunnen ook daarom niet beoordeeld
worden.
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Betrokken projecten
Van onderstaande projecten en plannen is bekend dat hier een vergunning voor is verleend of dat de
vergunningaanvraag in behandeling is.
Deze projecten kunnen mogelijk cumuleren met de bagger- en verspreidingswerkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud en aanleg van kabels TOZ Borssele.
Verspreiding onderhoudsspecie uit havens Westerschelde.
Onderhoud vaargeul Westerschelde.
Proefstortlocaties vaargeulonderhoud Westerschelde.
Zandruilproef Westerschelde.
Aanleg strekdammen in het kader van het Natuurpakket Westerschelde.
Vooroeverbestortingen RWS cluster III.
Maatwerkgeul Wielingen.

Reikwijdte van de cumulatietoets
Uit voorliggende rapportage is gebleken dat de baggerwerkzaamheden in de Schaar van de Noord en het
verspreiden van baggerspecie in verspreidingsvak SH61 of verspreidingsvak SH71 geen significant
negatieve gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe en omliggende Natura 2000-gebieden.
Voor het habitattype H1130 kan wel een (zeer) beperkt negatief effect optreden onder de
significantiedrempel:
•

Vergraving van het habitattype H1130 Estuaria waardoor sprake is van een tijdelijke afname van de
kwaliteit door verlies aan bodemgemeenschappen. Het baggeren vindt lokaal (1,2 ha) in hoogdynamische
delen van het estuarium plaats, waar soortenrijkdom en biomassa relatief gering is. In de
hoogdynamische delen van het estuarium kan herstel snel plaatsvinden.

Effecten van permanent oppervlakteverlies en overige effecten van kwaliteitsverandering op het habitattype
H1130 Estuaria en andere habitattypen in de Westerschelde kunnen geheel worden uitgesloten.
Ook effecten van verstoring op habitatrichtlijnsoorten, broedvogels en niet-broedvogels zijn geheel
uitgesloten, mede als gevolg van het houden van voldoende afstand tot leefgebieden van deze soorten in
gevoelige perioden en op momenten dat verspreid zou worden bij laagwater.

Beoordeling cumulatieve effecten
Effecten van afzonderlijke projecten
Voor een overzicht van de effecten van de bovengenoemde betrokken projecten is gebruik gemaakt van de
Passende Beoordeling voor de zandruilproef Westerschelde 2015 (Grontmij, 2015), de Passende
Beoordeling gebruik proefstortlocaties vaargeulonderhoud Westerschelde (Arcadis, 2015), de Passende
Beoordeling TOZ Borssele (Arcadis, 2016a), de Passende Beoordeling Maatwerkgeul Wielingen (Arcadis,
2016ben een onderzoek naar kolonisatie van bodemgemeenschappen in het kader van de voorgenomen
vooroeverbestortingen in de Westerschelde door RWS (Van den Heuvel-Greve et al., 2016).
Daarvan zijn de volgende effecten relevant in het kader van deze cumulatietoets:
•
•
•

De aanleg van de kabelverbinding TOZ Borssele zal een tijdelijke verstoring van de bodem en het
bodemleven in het habitattype H1130 opleveren in hoogdynamisch areaal als gevolg van
baggeren/trenchen. Op korte termijn zal herstel optreden.
Het verplaatsen van stortvakken en het voortzetten van bestaande stortactiviteiten heeft geen negatief
effect op het habitattype H1130.
Op korte termijn leiden de plaatrandstortingen in het kader van het onderhoud van de vaargeul in de
Westerschelde tot een tijdelijke afname van de kwaliteit door verlies aan bodemgemeenschappen. Na het
storten kan het bodemleven zich snel herstellen. Bij de plaatrandstorting zal zich in de nabijheid van de
stortlocaties hoogdynamisch gebied kunnen ontwikkelen tot laagdynamisch sublitoraal met potentieel een
grotere betekenis voor bodemfauna. De kwaliteit neemt daarmee toe, evenals de betekenis van deze
gebieden voor benthosetende fauna (vogels, vissen).
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•

•

•
•

•

Het onderhoud van de vaargeul in Westerschelde heeft daardoor per saldo een positief effect op het
habitattype H1130 door een toename van het areaal laagdynamisch ecotoop.
Als gevolg van de proefstortlocaties voor het vaargeulonderhoud Westerschelde kan een tijdelijke afname
van de kwaliteit van het habitattype H1130 optreden door bedekking van substraat. Deze bedekking vindt
lokaal plaats in hoogdynamische delen van het estuarium, waar soortenrijkdom en biomassa relatief
gering is. In de hoogdynamische delen van het estuarium kan herstel snel plaatsvinden. Als gevolg van
het storten van specie zal het areaal laagdynamisch ecotoop lokaal (ter hoogte van de Suikerplaat)
toenemen. Deze toename levert per saldo een positieve bijdrage aan het instandhoudingsdoel voor het
habitattype.
Het storten van zand in het kader van de zandruilproef Westerschelde heeft een positief effect op het
habitattype H1130, omdat de oppervlakte laagdynamisch sublitoraal toeneemt. Er is op korte termijn een
afname van de dichtheid en biomassa van bodemleven, maar op langere termijn nemen deze toe door
het minder dynamisch worden van het systeem.
De aanleg van strekdammen in het kader van het Natuurpakket Westerschelde leiden tot een klein
oppervlakteverlies van habitattype H1130 Estuaria, maar tegelijkertijd wordt de kwaliteit van H1130 ter
plaatse verhoogd.
De vooroeverbestortingen in de Westerschelde (Cluster III) leiden tot een tijdelijke verstoring van zacht
substraat habitat (H1130 Estuaria) onder water. Na verloop van enkele jaren zal zich een nieuwe laag
sediment vormen op de harde ondergrond, die door bodemsoorten zal worden gekoloniseerd en
waardoor herstel zal optreden.
Baggeren en verspreiden ten behoeve van de realisatie van de Maatwerkgeul Wielingen heeft geen
negatief effect op het habitattype H1130.

Cumulatieve effecten
Verschillende projecten hebben (beperkte) permanente of tijdelijke effecten op de omvang en/of de kwaliteit
van het habitattype H1130 Estuaria. Daarbij treden zowel positieve als negatieve effecten op. De meeste
van deze effecten zijn tijdelijk en hebben een beperkte duur, waarna het systeem zich snel herstelt.
Positieve effecten van de proefstortzones, de zandruilproef, de aanleg van strekdammen en
plaatrandstortingen in het kader van vaargeulonderhoud zijn permanent of voor de langere termijn
(laagdynamisch sublitoraal ontstaan door storten aan de plaatranden kan op termijn ook weer afnemen door
de natuurlijke dynamiek van het systeem). Per saldo wegen de beperkte en tijdelijke effecten niet op tegen
de kwaliteitsverbetering op langere termijn, waardoor in cumulatief opzicht behoud of mogelijk zelfs een
verbetering van de kwaliteit van het habitattype verwacht kan worden.
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6

SOORTENBESCHERMINGSTOETS

In Tabel 10 is een overzicht gegeven van de mogelijke effecten op aanwezige beschermde soorten.
Onderwatergeluid kan zeezoogdieren en trekvissen beïnvloeden. De werkzaamheden kunnen daarnaast
voor bovenwater verstoring van zeehonden en vogels leiden. Dat betreft zowel broedvogels langs de oever
en op de hoger gelegen platen als niet-broedvogels op slikken, platen en open water. Het verbod tot
opzettelijk storen van vogels 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).

6.1

Onderwater verstoring

Gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis
De duur van de verstoring door (continu) onderwatergeluid hangt af van de werksnelheid, die wordt bepaald
door de lengte binnen het gebied waarover gebaggerd wordt. Uitgangspunt is dat er een vijftal
scheepsreizen nodig zijn om het werk uit te voeren met een worst case vaartijd van 3 uur. Totaal zal er dan
15 uur verstoring optreden door het baggerschip.
Het onderwatergeluid tijdens de werkzaamheden zal hooguit op individuele zeehonden en bruinvissen een
effect hebben, waarbij aanwezige individuen mogelijk wegzwemmen en elders gaan foerageren. Er is geen
sprake van opzettelijk verstoren en/of gevolgen voor de lokale instandhouding van de populaties in de zoute
delta. Uitwisseling tussen Westerschelde en andere gebieden blijft eveneens mogelijk.

Atlantische steur en houting
In paragraaf 5.1.2 (Passende Beoordeling) is voor de trekvissen van de Westerschelde beoordeeld dat geen
sprake is van effecten als gevolg van een tijdelijke, lokale toename van geluid. De Atlantische steur en
houting behoren eveneens tot de groep van trekvissen die de Westerschelde als doortrekgebied gebruiken,
op weg naar paaiplaatsen stroomopwaarts in België. Deze conclusie geldt daarom ook ten aanzien van de
Atlantische steur en houting. Effecten van (continu) onderwatergeluid op Atlantische steur en houting kunnen
worden uitgesloten.

6.2

Bovenwater verstoring

Gewone zeehond, grijze zeehond
In paragraaf 5.1.3.3 (Passende Beoordeling) is voor de gewone zeehond reeds beoordeeld dat geen sprake
is van effecten als gevolg van verstoring bovenwater. Dichtstbijzijnde ligplaats van de grijze zeehond is ter
hoogte van de Platen van Valkenisse, op ruime afstand van het invloedsgebied van de werkzaamheden.
Effecten van verstoring zijn dan ook uitgesloten.

Broedvogels
In Figuur 16 is de verstoringscontour voor broedvogels (500 meter) weergegeven. Uit de figuur kan worden
opgemaakt dat er sprake is van overlap met hoger gelegen schorren en kwelders die actueel of potentieel
broedgelegenheid aan vogels bieden. Naast de aanwezige broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe een doelstelling heeft, kunnen hier diverse algemene broedvogels voorkomen.
Dit blijkt ook uit broedvogelgegevens van RWS Waterdienst en Castelijns et al., 2014. De aanwezige soorten
zijn reeds gewend aan scheepverkeer in de Westerschelde. De extra aanwezigheid en werkzaamheden van
de baggerschepen (gedurende maximaal 15 uur) zal niet leiden tot extra verstoring voor aanwezige
(broed)vogels. Daarnaast worden in het kader van de Passende Beoordeling reeds maatregelen getroffen
om met zekerheid verstoring van broedvogels te voorkomen (zie ook paragraaf 5.1.3.2). Effecten van
verstoring op broedvogels is dan ook uitgesloten.
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Foeragerende en rustende niet-broedvogels
Tijdens de werkzaamheden worden foeragerende vogels wel verstoord, tot op een afstand van maximaal
500 meter (Jongbloed et al., 2011) rondom de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (zie ook
Figuur 14 en Figuur 15). Deze verstoring is in de Passende Beoordeling al beoordeeld. Daar is
geconcludeerd dat de verstoring geen significante gevolgen heeft. In het kader van de soortenbescherming
is er dus wel sprake van opzettelijke verstoring (art 3.1 lid 4), maar geldt het verbod niet omdat er geen
sprake is van een gevolg voor de staat van instandhouding (art 3.1 lid 5).
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7

CONCLUSIE

7.1

Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming

Uit de Passende Beoordeling blijkt dat, na het nemen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 7.3), het
project niet leidt tot significant negatieve effecten als gevolg van het baggeren van de Schaar van de Noord
en het verspreiden van baggerspecie op de verspreidingsvakken SH61 en/of SH71.

7.2

Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming

Uit de Soortenbeschermingstoets blijkt dat, na het nemen van mitigerende maatregelen, het project niet leidt
tot het overtreden van verbodsbepalingen als gevolg van het baggeren van de Schaar van de Noord en het
verspreiden van baggerspecie op de verspreidingsvakken SH61 en/of SH71. Het aanvragen van een
ontheffing is daarom niet noodzakelijk.

7.3

Mitigerende maatregelen

Bij de voorgenomen activiteit dienen de volgende mitigerende maatregelen in acht te worden genomen:
•
•
•

Bij laagwater wordt een afstand van 500 meter van de op de droogvallende platen foeragerende vogels
gehanteerd. Hierdoor leidt het verspreiden van de baggerspecie en de hiervoor benodigde
vaarbewegingen niet tot verstoring van op droogvallende platen foeragerende vogels.
Om verstoring van ruiende bergeenden te voorkomen, wordt tijdens het verspreiden in de ruiperiode een
afstand van 1500 meter tot ruiplaatsen aangehouden.
Tijdens het verspreiden in verspreidingsvak SH71 wordt in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) een
afstand van ten minste 175 meter tot de hoogwaterlijn aangehouden.
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BIJLAGE A RELEVANTE WETSARTIKELEN
HOOFDSTUK 1
Artikel 1.5
6. Onze Minister stelt een nationale natuurvisie vast.
7. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid gericht op het behoud en het
zo mogelijk versterken van de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan
en de bescherming van waardevolle landschappen, in nationaal en internationaal verband, en het behoud
en het zo mogelijk versterken van de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde van natuur en
landschap, in samenhang met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie.
8. De nationale natuurvisie besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan:
e. het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in
Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en planten en de in Nederland voorkomende typen
natuurlijke habitats en habitats van soorten;
f. de borging van een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling en de integratie van het beleid
gericht op het behoud van de biologische diversiteit met het algemene economisch beleid, de
handelspolitiek, het landbouw- en visserijbeleid en het innovatiebeleid;
g. een goed functioneren van de ecosystemen in de onderscheiden natuurgebieden in onderlinge
samenhang;
h. het behoud, beheer en zo nodig herstel van landschappen van nationaal of internationaal belang, met
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken;
i. het duurzame beheer van houtopstanden;
j. de gevolgen van klimaatveranderingen;
k. de samenhang met het ruimtelijke beleid, het milieubeleid en het waterbeleid;
l. de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein;
m. onderzoek op het terrein van de biologische diversiteit.
9. De nationale natuurvisie biedt, in de vorm van rode lijsten, inzicht in de met uitroeiing bedreigde of
speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen.
10. De nationale natuurvisie bevat voor zover mogelijk een kwantificering van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden
te beschermen habitats en soorten en verschaft in samenhang daarmee en in samenhang met de staat
van instandhouding van deze habitats en soorten inzicht in voorgenomen wijzigingen van de besluiten tot
aanwijzing van die Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden.
11. Onderdelen van het rijksbeleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden opgenomen in een andere
rijksvisie.
Artikel 1.7
12. Provinciale staten stellen een provinciale natuurvisie vast.
13. Een provinciale natuurvisie bevat de hoofdlijnen van:
a. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van de
biologische diversiteit en het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan, waartoe in elk geval
behoort het beleid gericht op de uitvoering van de verplichtingen, genoemd in artikel 1.12, eerste en
tweede lid;
b. ingeval de provincie dat van belang acht:
1°. het te voeren provinciale beleid gericht op de uitvoering van de bevoegdheid, genoemd in artikel
1.12, derde lid;
2°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud, beheer en zo nodig herstel van waardevolle
landschappen, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken, of
3°. het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van de
recreatieve, educatieve en belevingswaarde van natuur en landschap.
14. Een provinciale natuurvisie besteedt in het bijzonder aandacht aan de integratie van het in het tweede lid
bedoelde provinciale beleid met het provinciale algemene economisch beleid, ruimtelijke beleid,
milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid, en aan de samenhang tussen het in het tweede lid bedoelde
beleid en het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein.
15. Onderdelen van het provinciale beleid, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden opgenomen in een
andere provinciale visie.
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16. Artikel 1.6, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de provinciale natuurvisie, met
dien verstande dat waar in dat eerste lid sprake is van Onze Minister, in plaats daarvan wordt gelezen:
provinciale staten.
17. Provinciale staten dragen zorg voor publicatie van de provinciale natuurvisie.
Artikel 1.11
18. Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden
en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
19. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een
Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
c. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
d. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft
om die gevolgen te voorkomen, of
e. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan
maakt.
20. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens
deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.
Artikel 1.12
21. Gedeputeerde staten van de provincies dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het nemen van
de nodige maatregelen voor:
f. de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende
gevarieerdheid voor alle in Nederland natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder de
vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld in
Nederland voorkomende trekvogelsoorten;
g. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland
in het wild voorkomende soorten dieren en planten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de
Habitatrichtlijn, en van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, genoemd in bijlage I
bij de Habitatrichtlijn en habitats van soorten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn,
en
h. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde
of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten,
bedoeld in artikel 1.5, vierde lid.
22. Met het oog op het eerste lid dragen gedeputeerde staten in hun provincie in elk geval zorg voor de
totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd
«natuurnetwerk Nederland». Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.
23. Gedeputeerde staten kunnen gebieden gelegen buiten het natuurnetwerk Nederland aanwijzen die van
provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van
hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als «bijzondere provinciale
natuurgebieden», onderscheidenlijk «bijzondere provinciale landschappen».
HOOFDSTUK 2
Artikel 2.7
24. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met
uitzondering van het negende lid.
25. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
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26. Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is voldaan
aan:
i. artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid, wanneer de vergunning betrekking heeft op een
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben
voor een Natura 2000-gebied, of
j. artikel 2.8, negende lid, wanneer zij betrekking heeft op andere handelingen dan projecten als bedoeld
in onderdeel a.
27. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten en andere handelingen ten
aanzien waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens
die wet is bepaald dat dat besluit uitsluitend wordt vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8.
28. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten en andere handelingen waarop
het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdeel j, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing is.
Artikel 2.8
29. Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid,
onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de vergunning, een
passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
30. In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, ingeval het plan of
het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan, onderscheidenlijk project, of deel uitmaakt
van een ander plan, voor zover voor dat andere plan of project een passende beoordeling is gemaakt en
een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over
de significante gevolgen van dat plan of project.
31. Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten verlenen voor het project,
bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is
verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal
aantasten.
32. In afwijking van het derde lid kan, ondanks het feit dat uit de passende beoordeling de vereiste zekerheid
niet is verkregen, het plan worden vastgesteld, onderscheidenlijk de vergunning worden verleend, indien
is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
k. er zijn geen alternatieve oplossingen;
l. het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, is nodig om dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en
m. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.
33. Ingeval het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, significante gevolgen kan
hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied,
geldt, in afwijking van het vierde lid, onderdeel b, de voorwaarde dat het plan, onderscheidenlijk het
project nodig is vanwege:
n. argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor
het milieu wezenlijk gunstige effecten, of
o. andere dwingende redenen van openbaar belang, na advies van de Europese Commissie.
34. Een advies van de Europese Commissie als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, wordt door Onze
Minister gevraagd. Het bestuursorgaan, onderscheidenlijk gedeputeerde staten doen daartoe een
verzoek aan Onze Minister.
35. Compenserende maatregelen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, maken onderdeel uit van het
plan, onderscheidenlijk de verplichting om deze maatregelen te treffen maakt onderdeel uit van de
vergunning voor het project, bedoeld in het eerste lid. Het bestuursorgaan dat het plan vaststelt meldt,
onderscheidenlijk gedeputeerde staten melden de compenserende maatregelen aan Onze Minister, die
de Europese Commissie van de maatregelen op de hoogte stelt.
36. Ingeval een compenserende maatregel voorziet in de ontwikkeling of verbetering van leefgebieden voor
vogels, natuurlijke habitats of habitats voor soorten buiten een Natura 2000-gebied, draagt Onze Minister
ervoor zorg dat deze leefgebieden of habitats een Natura 2000-gebied, of een onderdeel van een
Natura 2000-gebied worden.
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37. Voor een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel b, houden gedeputeerde staten
bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die de handeling kan hebben voor een
Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
HOOFDSTUK 3
Artikel 3.1
38. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
39. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
40. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
41. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
42. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed
is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Artikel 3.3
43. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2,
zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten,
rustplaatsen of eieren.
44. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of
artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van
hun nesten, rustplaatsen of eieren.
45. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van:
p. a. de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, ten aanzien van vogels, dood of levend, of
gemakkelijk herkenbare delen daarvan, of ten aanzien van uit deze vogels verkregen producten van
daarbij aangewezen soorten, of
q. b. regels, gesteld krachtens artikel 3.2, vierde lid.
46. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende
voorwaarden:
r. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
s. zij is nodig:
1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4°. ter bescherming van flora of fauna;
5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde
vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;
t. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende
soort.
Artikel 3.5
47. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
48. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
49. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te
rapen.
50. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
beschadigen of te vernielen.
51. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I
bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
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Artikel 3.8
52. 1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de
artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan
wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen
soorten.
53. 2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden,
bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen
soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij
aangewezen soorten.
54. 3. Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, of van regels gesteld krachtens artikel 3.7, ten aanzien van dieren of planten van
daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren
van dieren van daarbij aangewezen soorten.
55. 4. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, kan worden bepaald dat
gedeputeerde staten ontheffing kunnen verlenen, of dat provinciale staten bij verordening vrijstelling
kunnen verlenen, van bij de maatregel aangewezen regels.
56. 5. Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende
voorwaarden:
u. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
v. zij is nodig:
1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde
dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij
de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te
plukken of onder zich te hebben;
w. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
Artikel 3.10
57. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
x. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
y. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te
beschadigen of te vernielen, of
z. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
58. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het
vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met
handelingen:
aa. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
bb. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
cc. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
dd. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
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ee. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
ff. 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;
gg. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
hh. in het algemeen belang.
Artikel 3.31
59. De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid, of 3.10, en de krachtens
artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding, zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde
gedragscode en die plaatsvinden in het kader van:
ii. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
jj. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
kk. een bestendig gebruik, of
ll. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
HOOFDSTUK 4
Artikel 4.1
Het bepaalde bij en krachtens deze paragraaf, met uitzondering van artikel 4.6, heeft geen betrekking op:
mm. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde
kom;
nn. houtopstanden op erven of in tuinen;
oo. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
pp. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
qq. kweekgoed;
rr. uit populieren of wilgen bestaande:
1°. wegbeplantingen;
2°. beplantingen langs waterwegen, en
3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
ss. het dunnen van een houtopstand;
tt. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de
productie van houtige biomassa, indien zij:
1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een
aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
meter, en
3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.
Artikel 4.2
60. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van
het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde
staten.
61. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid.
Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op:
uu. de gegevens die bij de melding worden verstrekt,
vv. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en
ww. de wijze waarop de melding wordt gedaan.
62. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden
ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.
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Artikel 4.3
63. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van
griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op
bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of
tenietgaan van de houtopstand.
64. De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting
die niet is aangeslagen.
65. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de bosbouwkundig verantwoorde wijze van
herbeplanting, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4.4
66. De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:
xx. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende
maatregel als bedoeld in artikel 2.2;
yy. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een verplichting als bedoeld in artikel 2.4, eerste of
derde lid, een voorschrift verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, regels
als bedoeld in artikel 2.9, derde lid, of een voorschrift verbonden aan een ontheffing of een vrijstelling
als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, 3.8, eerste, onderscheidenlijk
tweede lid, of derde lid, of 3.10, tweede lid, in samenhang met 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede
lid, een besluit, vastgesteld onder toepassing van artikel 2.7, vierde lid, 3.3, zesde lid, 3.8, zesde lid, of
3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, zesde lid, een wegaanpassingsbesluit, vastgesteld
onder toepassing van artikel 9, vijfde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een tracébesluit,
vastgesteld onder toepassing van artikel 13, achtste lid, van de Tracéwet of een
omgevingsvergunning, vastgesteld onder toepassing van de artikelen 2.17a, 2.17b, 2.17c en 2.17d
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
zz. het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen,
of
aaa. het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar
wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.
Artikel 4.5
67. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van
herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde
regels.
68. De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op de kwaliteit, oppervlakte
en locatie van de andere grond en de natuurwaarde van de gevelde houtopstand.
69. Onverminderd het eerste lid, kunnen gedeputeerde staten van artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste,
tweede of vijfde lid, ontheffing verlenen.
70. Provinciale staten kunnen bij verordening geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van artikel 4.2, eerste
lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid.
Artikel 4.6
Provincies en gemeenten zijn ten aanzien van de onderwerpen waarin deze paragraaf voorziet niet bevoegd
om op grond van andere aan hen toekomende wettelijke bevoegdheden regels te stellen ter bescherming
van buiten de grenzen van de bebouwde kom, vastgesteld krachtens artikel 4.1, onderdeel a, gelegen:
bbb. houtopstanden die deel uitmaken van bosbouwondernemingen die bij het Bosschap zijn
geregistreerd;
ccc. houtopstanden bestaande uit bomen als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c tot en met f, met
uitzondering van hoogstamfruitbomen en van geknotte populieren of wilgen als bedoeld in artikel 4.1,
onderdeel f.
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BIJLAGE B OVERZICHT BESCHERMDE SOORTEN

Bever

x

Hamster

x

Hazelmuis

x

Lynx

x

Noordse woelmuis

x

Otter

x

Wilde kat

x

x

Zoogdieren (vleermuizen)
Baardvleermuis

x

x

Bechstein's vleermuis

x

x

Bosvleermuis

x

x

Brandt's vleermuis

x

x

Dwergvleermuis

x

Franjestaart

x

x

Grijze grootoorvleermuis

x

x

Grootoorvleermuis

x

x

Grote hoefijzerneus

x

x

Grote Rosse vleermuis

x

x

Ingekorven vleermuis

x

x

Kleine dwergvleermuis

x

x
x

Dwergpotvis

x

Gestreepte dolfijn

x
x

x

Gewone vinvis

x

Griend

x

Grijze dolfijn

x

Kleine zwaardwalvis

x

Narwal

x

Noordse vinvis

x

x

Orka

x

Potvis

x
x

Walrus

x
x

Witflankdolfijn

x

x

Witsnuitdolfijn

x

x

Boomkikker

x

x

Geelbuikvuurpad

x

x

Heikikker

x

x

Kamsalamander

x

x

Knoflookpad

x

x

Poelkikker

x

Rugstreeppad

x

x

Vroedmeesterpad

x

x

Vuursalamander

x

Amfibieën

Kleine hoefijzerneus

x

x

Laatvlieger

x

x

Meervleermuis

x

x

Mopsvleermuis

x

x

Noordse vleermuis

x

x

Rosse vleermuis

x

x

Ruige dwergvleermuis

x

x

Tweekleurige vleermuis

x

x

Vale vleermuis

x

x

Gladde slang

x

x

Watervleermuis

x

x

Muurhagedis

x

x

Zandhagedis

x

x

Zoogdieren (marien)

x

x

Gewone spitsdolfijn

Tuimelaar

Conventie van Bonn, Annex I

x

Bultrug

Gewone dolfijn

x

Conventie van Bern, Annex I, II

Bruinvis

Habitatrichtlijn, Bijlage IV

Zoogdieren (overig)

Conventie van Bonn, Annex I

Conventie van Bern, Annex I, II

Habitatrichtlijn, Bijlage IV

Europees beschermde soorten

Reptielen

72

x

x

x

Kemp's zeeschildpad

x

x

x

Lederschildpad

x

x

x

Soepschildpad

x

x

x

x

Houting

x

Steur

x

x

Vlinders

x

x

Oostelijke witsnuitlibel

x

x

Rivierrombout

x

x

Sierlijke witsnuitlibel

x

x

Brede geelrandwaterroofkever

x

x

Gestreepte waterroofkever

x

x

Heldenbok

x

Juchtleerkever

x

x

Vermiljoenkever

x

x

Conventie van Bonn, Annex I

Conventie van Bern, Annex I, II

Dikkopschildpad

Elrits

Habitatrichtlijn, Bijlage IV

Reptielen (schildpadden)

Vissen

Noordse winterjuffer

Conventie van Bonn, Annex I

Conventie van Bern, Annex I, II

Habitatrichtlijn, Bijlage IV
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Kevers

Insecten (overig)
Apollovlinder

x

Boszandoog

x

Oeveraas

x

Mollusken

Donker pimpernelblauwtje

x

x

Grote vuurvlinder

x

x

Bataafse stroommossel

x

x

Platte schijfhoren

x

Moerasparelmoervlinder
Pimpernelblauwtje

Planten

x

Teunisbloempijlstaart

x

Tijmblauwtje

x

x

Zilverstreephooibeestje

x

x

Libellen en waterjuffers
Bronslibel

Drijvende waterweegbree
Geel schorpioenmos
Groenknolorchis

x

x
x

x

Kleine vlotvaren

Gaffellibel

x
x

x

Kruipend moerasscherm

x

Liggende raket

x
x

Gevlekte witsnuitlibel

x

x

Tonghaarmuts

Groene glazenmaker

x

x

Zomerschroeforchis

Mercuurwaterjuffer

x

x

x

x

x

x
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Nationaal beschermde soorten
Art. 3.10 Wnb
Zoogdieren (overig)
Aardmuis

Vinpootsalamander

Gevlekte glanslibel

Vuursalamander

Gewone bronlibel
Hoogveenglanslibel

Boommarter

Reptielen
Adder

Bosmuis

Hazelworm

Bunzing

Levendbarende hagedis

Damhert

Ringslang

Kevers
Vliegend hert

Vissen
Beekdonderpad

Planten
Akkerboterbloem

Beekprik

Akkerdoornzaad

Elrits

Akkerogentroost

Europese rivierkreeft

Beklierde ogentroost

Gestippelde alver

Berggamander

Grote modderkruiper

Bergnachtorchis

Kwabaal

Blaasvaren

Das
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Edelhert
Eekhoorn
Egel
Eikelmuis
Gewone bosspitsmuis
Grote bosmuis
Hermelijn

Vlinders
Aardbeivlinder

Huisspitsmuis

Bosparelmoervlinder

Konijn

Bruin dikkopje

Molmuis

Bruine eikenpage

Haas

Ree

Duinparelmoervlinder

Rosse woelmuis

Gentiaanblauwtje

Steenmarter

Grote parelmoervlinder

Tweekleurige bosspitsmuis

Grote vos

Veldspitsmuis

Grote weerschijnvlinder

Vos

Iepenpage

Waterspitsmuis

Kleine heivlinder

Wezel

Kleine ijsvogelvlinder

Wild zwijn

Kommavlinder
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Veenbesblauwtje
Veenbesparelmoervlinder

Amfibieën
Alpenwatersalamander

Veenhooibeestje

Bruine kikker

Zilveren maan

Kleine watersalamander
Meerkikker
Middelste groene kikker

Bokkenorchis
Bosboterbloem
Bosdravik
Brave hendrik
Breed wollegras
Bruinrode wespenorchis
Dennenorchis
Dreps
Franjegentiaan
Geelgroene wespenorchis
Geplooide vrouwenmantel
Getande veldsla
Gevlekt zonneroosje
Glad biggenkruid

Woelrat

Gewone pad

Blauw guichelheil

Echte gamander

Veldmuis

Grijze zeehond

Speerwaterjuffer

Brede wolfsmelk

Ondergrondse woelmuis

Zoogdieren (marien)
Gewone zeehond

Kempense heidelibel

Veldparelmoervlinder

Gladde zegge
Groene nachtorchis
Groensteel
Groot spiegelklokje
Grote bosaardbei
Grote leeuwenklauw
Honingorchis
Kalkboterbloem

Libellen en waterjuffers
Beekrombout
Bosbeekjuffer

Kalketrip
Karthuizeranjer
Karwijselie

Donkere waterjuffer
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Kleine ereprijs

Naaldenkervel

Tengere distel

Kleine schorseneer

Pijlscheefkalk

Tengere veldmuur

Kleine wolfsmelk

Roggelelie

Trosgamander

Kluwenklokje

Rood peperboompje

Veenbloembies

Knollathyrus

Rozenkransje

Vliegenorchis

Knolspirea

Ruw parelzaad

Vroege ereprijs

Korensla

Scherpkruid

Wilde averuit

Kranskarwij

Schubvaren

Wilde ridderspoor

Kruiptijm

Schubzegge

Wilde weit

Lange zonnedauw

Smalle raai

Wolfskers

Liggende ereprijs

Spits havikskruid

Zandwolfsmelk

Moerasgamander

Steenbraam

Zinkviooltje

Muurbloem

Stijve wolfsmelk

Zweedse kornoelje

Naakte lathyrus

Stofzaad
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BIJLAGE C RAPPORTAGE WATERBODEMONDERZOEK
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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
In opdracht van Baggerbedrijf de Boer bv is door Aquifer Advies B.V. (hierna Aquifer genoemd) een
verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een verondieping in de Westerschelde ter hoogte van de Schaar van de Noord.
De aanleiding voor het verkennend waterbodemonderzoek zijn voorgenomen baggerwerkzaamheden om de verondieping te verwijderen.
1.2 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie in
het kader van de voorgenomen baggerwerkzaamheden.
1.3 Gehanteerde normen
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720:2009 (november 2009; Strategie voor
het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van
waterbodem en baggerspecie). Voorafgaande is een vooronderzoek uitgevoerd volgens de NEN
5717:2009 (november 2009; Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en
nader onderzoek). Het veldwerk is uitgevoerd door Soil Select uit Den Haag overeenkomstig de
beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 met onderliggend VKB-protocol 2003 met Kwalibo-erkenning.
1.4 Betrouwbaarheid
Aquifer streeft naar een optimale nauwkeurigheid bij ieder onderzoek. Op basis van het vooronderzoek wordt een onderzoeksstrategie vastgesteld waarvan aangenomen wordt dat deze representatief is voor de locatie. Hierdoor blijft het mogelijk dat er in de praktijk afwijkingen voorkomen.
Aquifer acht zich niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
Tussen de opdrachtgever en/of Aquifer en de eigenaar van het onderzoeksgebied is geen sprake van
een relatie, die de onafhankelijkheid en integriteit van beiden zou kunnen beïnvloeden en/of haar
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. Aquifer is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens
NEN-EN-ISO 9001:2008.
1.5 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatie- en historische gegevens (hoofdstuk 2) en
de opzet en uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 3). Hierna volgt in hoofdstuk 4 de verrichte
veld- en laboratoriumwerkzaamheden. Hoofdstuk 5 gaat in op de toetsing en interpretatie van de
resultaten. Hoofdstuk 6 geeft tenslotte conclusies en aanbevelingen.
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2 VOORONDERZOEK
2.1 Locatiegegevens
De locatie is gelegen in de Schaar van de Noord. Dit is een korte vaarroute voor binnenvaartschepen
in de Westerschelde ter hoogte van het “Verdronken land van Saefthinge”. Er is geen locatie-inspectie uitgevoerd aangezien de locatie een kleine wateroppervlakte betreft in de Westerschelde.
Een omgevingskaart is hieronder opgenomen in figuur 1. De kadastrale begrenzing is opgenomen in
bijlage 1
Figuur 1: Omgevingskaart

2.2 Historische gegevens locatie
De Westerschelde is een relatief jonge zeearm. Door stormvloeden in de vroege 12e eeuw is de
uiteindelijk Westerschelde gevormd. In de eeuwen daarop is de Westerschelde steeds breder
geworden als gevolg van talloze overstromingen. Pas tegen het einde van de 15e eeuw kon
Antwerpen bereikt worden via de Westerschelde. De Westerschelde en dus ook de Schaar van de
Noord is derhalve natuurlijk gevormd.
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Figuur 2: Historische informatie 1850-1864

Bron: www.watwaswaar.nl

2.3 Baggerwerkzaamheden
Er worden in dit deel van de Westerschelde (Schaar van de Noord) nauwelijks baggerwerkzaamheden
uitgevoerd. Onderhavig onderzoek heeft tot doel het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem in
het kader van voorgenomen baggerwerkzaamheden.
2.4 Verontreinigingen
Aangezien de locatie deel uitmaakt van een grote wateroppervlakte, waar lozingen onwaarschijnlijk
zijn en dat alleen gebruik wordt door de binnenscheepvaart wordt aangenomen dat de locatie
schoon is.
2.5 Voorgaande onderzoeken
Er zijn geen voorgaande onderzoeken bekend in de Schaar van de Noord.
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -OPZET
Op basis van het vooronderzoek is een normale onderzoeksinspanning aangehouden voor niet lintvormig water. De begrenzing van de monstervakken is gekozen aan de hand van de bestaande verondieping en voldoet aan de afmetingen gesteld in de NEN 5720. De onderzoekshypothese die op basis
van het vooronderzoek gehanteerd kan worden is “niet verdacht”.
In tabel 2 is de onderzoeksopzet weergegeven.
Tabel 2: Opzet milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
Vak / traject
Oppervlakte in Opmerking / te bemonsteren
2
m
laag
Vak 1

circa 3.400

Vak 2

circa 4.500

Vak 3

circa 4.500

Te baggeren laag,
maximaal 50 cm
Te baggeren laag,
maximaal 50 cm
Te baggeren laag,
maximaal 50 cm

Boringen
(BRL SIKB 2000)

Analyses
(AS3000)

6

C3 pakket

6

C3 pakket

6

C3 pakket

Het analysepakket is het zogenaamde C3-pakket: Waterbodem uit zout rijksoppervlaktewater,
blijvend binnen zout rijksoppervlaktewater. De te analyseren parameters zijn:
- droge stof
- lutum
- organische stof
- zware metalen (arseen, cadmium, chroom,
koper, kwik, nikkel, lood en zink))
- som PAK’s

- hexachloorbenzeen
- som-PCB’s, DDT, DDE, DDD,
- som-DDT/DDD/DDE
- tributyltin
- minerale olie
- fractie < 63 µm

Er wordt vanuit gegaan dat het materiaal is homogeen opgebouwd. De boringen zijn gelijkmatig
verdeeld over de monstervakken. De verondieping is gering, maar het veroorzaakt toch hinder voor
de binnenscheepvaart die van deze route gebruik maakt.
De bemonstering wordt handmatig verricht met behulp van een zuigerboor. De keuze voor dit
bemonsteringsapparaat is gelegen in het feit dat het hier om een homogene dunne zandlaag gaat en
dat vanwege de stroming de verwachting is dat dit het meest geschikte bemonsteringsapparaat is.
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld en beschreven in boorbeschrijvingen.
Tevens wordt het materiaal visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbest. Er wordt per
onderscheiden bodemlaag (slib, zand, klei, veen) een monster met een maximale dikte van 0,5 meter
genomen.
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4 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK
4.1 Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2015 en is uitgevoerd door de heer M. (Michel)
Bouwhuis van Soil Select (certificaat 2003 EC-SIKB-K85363/01, zie bijlage 6). De werkzaamheden zijn
niet conform de onderzoeksstrategie uitgevoerd met behulp van de zuigerboor, maar met behulp
van de Van Veenhapper. Tijdens de veldwerkzaamheden is gebleken dat het gebruik van de
zuigerboor niet mogelijk was vanwege de sterke stroming. Het vaartuig lag wel stil, maar er stond
teveel druk op de zuigerboor waardoor boren niet mogelijk was. Als alternatief is de Van Veenhapper
toegepast. Over het algemeen is dit apparaat minder geschikt voor het bemonsteren van
waterbodems, maar voor homogene bodems waar een de bemonsteringslaag beperkt is zoals hier
het geval is, is de Van Veenhapper geschikt.
De bemonstering is uitgevoerd vanaf het egalisatiewerktuig “Elco”.
In bijlage 2 is een locatietekening opgenomen waarop de plaats van de steekmonsters is aangegeven.
De boorbeschrijvingen zijn volgens de NEN 5104 opgesteld. De X, Y en Z coördinaten zijn met behulp
van GPS vastgelegd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de onderzoeksopzet.

4.2 Laboratoriumonderzoek
Volgens de NEN 5720:2009 is in het laboratorium een mengmonster samengesteld van de bemonsterde bodemlaag. In de tabel 3 zijn de verrichte analyses op de mengmonsters weergegeven. De
analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico (RvA geaccrediteerd voor AS3000 geaccrediteerde
analyses, zie http://www.eurofins.nl) te Barneveld.
Tabel 3: Analyses waterbodemonderzoek

Code

Vak 1

Vak 2

Vak 3

Deelmonsters
(m-waterpeil)

Bodem-type

Analysepakket
(AS3000)

Opmerkingen/
motivatie

Zand

C3-pakket

Matig grindhoudend

Zand

C3-pakket

Matig grindhoudend

Zand

C3- pakket

Matig grindhoudend

1.1 (305-330), 1.2 (320-345),
1.3 (300-325), 1.4 (330-345),
1.5 (350-375), 1.6 (300-325).
2.1 (310-335), 2.2 (350-375),
2.3 (280-305), 2.4 (350-375),
2.5 (230-255), 2.6 (330-355).
3.1 (340-365), 3.2 (320-345),
3.3 (320-345), 3.4 (315-340),
3.5 (340-365), 3.6 (350-375).

De certificaten met analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn weergegeven in bijlage 4.
Naar aanleiding van de resultaten is voor vak 3 een heranalyse ingezet. Ook dit certificaat is in
bijlage 4 opgenomen. De interpretatie van de resultaten wordt behandeld in hoofdstuk 5.
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5 TOETSING EN INTERPRETATIE
5.1 Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normen zoals vastgelegd in het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit (hierna Bbk). Voor de waterbodem wordt hierin onderscheidt gemaakt in het
toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in
oppervlaktewater en aangrenzend perceel.
Toepassen in oppervlaktewater
Voor het toepassen van de baggerspecie op de waterbodem dient de kwaliteit van de vrijkomende
baggerspecie te worden getoetst aan de bodemkwaliteitsklasse van de bodem waarop de baggerspecie wordt toegepast, de zogenaamde ontvangende bodem. In tegenstelling tot het toepassen op
landbodem wordt hierbij niet getoetst aan de bodemfunctieklasse. De normwaarden die hierbij
gehanteerd worden, zijn:
- De achtergrondwaarde (AW);
- De maximale waarde voor klasse A;
- De maximale waarde voor klasse B.
De maximale waarde voor de klasse A is afgeleid van het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken. De maximale waarde voor klasse B is afhankelijk van het toe te passen materiaal. Bij grond geldt
hiervoor de maximale waarde voor de klasse Industrie en bij de toepassing van baggerspecie geldt
hierbij de interventiewaarde voor waterbodems.
Verspreiden in oppervlaktewater
Voor het verspreiden in oppervlaktewater wordt onderscheidt gemaakt in zoet en zout oppervlaktewater. De maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater zijn
afgeleid van het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken. De maximale waarden voor het
verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater zijn gebaseerd op de zoute baggertoets.
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in de Noordzee en de Waddenzee/Zeeuwse Delta.
Verspreiden aangrenzend perceel
Voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel geldt een apart toetsingskader
en een ontvangstplicht. De bovengrens is gebaseerd op de msPAF-toets, een toets waarbij ook
ecologische risico’s worden bepaald en rekening gehouden wordt met het effect van meerdere
stoffen tegelijkertijd. Daarnaast mag van de te verspreiden baggerspecie de interventiewaarde voor
landbodems niet overschreden worden. Er hoeft hierbij niet getoetst te worden aan de ontvangende
bodem. Onder dit toetsingskader kan tevens een weiland depot ingericht worden.
5.2 Toetsing
Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest belangrijke schakels
in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen. Vanaf 1
november 2013 zijn er wijzigingen opgetreden in de toetsing aan de bodemnormen. De Bodem Toets
en Validatieservice (BoToVa) zorgt vanaf 1 november 2013 voor meer uniformiteit in het toetsen aan
bodemnormen.
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De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa, versie 1.0.0, beschikbaar
gesteld door Eurofins Analytico. BoToVa corrigeert het 'gemeten gehalte' aan de hand van het lutum
en organische stofpercentage naar een standaardbodem. De gehalten worden vervolgens getoetst
aan de normwaarden opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit. Er is getoetst aan de meest
relevante afzetmogelijkheden en dat toepassen in oppervlaktewater (T3) en aan verspreiden in een
zout oppervlaktewaterlichaam Waddenzee, Zeeuwse wateren (T7).
Een overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in tabel 4. De tabel geeft een overzicht van
de (meng)monsters, de grondsoort en het eindoordeel van de toetsing aan de normen van het Bbk.
Alle uitgebreide toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.
Tabel 4: Toetsingsresultaten Besluit bodemkwaliteit
Monster
Toepassen in oppervlaktewater
Vak 1
Vak 2
Vak 3
Vak 3 heranalyse

Klasse B
Klasse B
Klasse B
Klasse B

Verspreiden in zout oppervlaktewater (Zeeuwse
Delta/Waddenzee)

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Niet verspreidbaar
Verspreidbaar

5.3 Interpretatie
In tabel 5 zijn de overschrijdingsparameter weergegeven. Hier blijkt dat arseen de parameter is, die
licht verhoogd aanwezig waardoor voor een toepassing het materiaal in klasse B valt. Voor het
verspreiden in zout oppervlaktewater Waddenzee, Zeeuwse wateren geldt dat in vak 3 het gehalte
arseen net te hoog bleek waardoor verspreiding niet mogelijk bleek. Na een heranalyse blijkt dat ook
het materiaal in dit vak verspreidbaar is.
Tabel 5: Overschrijdingsparameters
Code

Grondsoort

Afwijkingen/opmerkingen

Vak 1
Vak 2
Vak 3
Vak 3 heranalyse

Zand
Zand
Zand
Zand

Grind- en schelphoudend
Grind- en schelphoudend
Grind- en schelphoudend
Grind- en schelphoudend

Toepassen in
oppervlaktewater T3
Klasse B
Klasse B
Klasse B
Klasse B

Klasse bepalende
parameters
Arseen
Arseen
Arseen
Arseen

Toetsing aan de hypothese leidt niet tot de bevestiging van de hypothese “niet verdacht”. De
verwachting was dat het materiaal schoner was. Na overleg met Rijkswaterstaat is echter
geconcludeerd dat licht verhoogde arseengehaltes vaker voorkomen in dit gebied.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In het onderzoeksgebied is grind- en schelphoudend zand aanwezig. Uit het laboratoriumonderzoek
en de toetsing blijkt dat het materiaal in klasse B valt wat betreft toepassen, maar dat (na een heranalyse in vak 3) het materiaal wel verspreidbaar is in zout oppervlakte water Waddenzee, Zeeuwse
wateren. Gezien de hoeveelheid en de locatie is verspreiden meest voor de hand liggende
afzetmogelijkheid.
De resultaten van dit onderzoek geven derhalve geen aanleiding tot nader onderzoek.
Meldingsplicht
Voor het verspreiden van baggerspecie bestaat een meldingsplicht in het kader van:
- Besluit Bodemkwaliteit
Melding moet ingediend worden via meldpunt bodemkwaliteit minimaal 5 dagen voor aanvang van
werkzaamheden
- Besluit Lozen Buiten Inrichtingen
Melding moet ingediend worden via omgevingsloket online minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden
Bevoegd gezag voor dit werk is de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T)
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BIJLAGE 1 Kadastrale kaart
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Kadastraal bericht object
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

REIMERSWAAL N 312
WESTERSCHELDE RILLAND
Schaar Noord
20-8-2015

21-8-2015
15:37:25

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:
Ontstaan op:

REIMERSWAAL N 312
1110 ha 50 a
73701-378274
WATER
WESTERSCHELDE
RILLAND
21-7-2000

Ontstaan uit:

KRUININGEN O 1409

Aantekening kadastraal object
ONDERGRONDS BOUWWERK
OB GASUNIE
Betrokken persoon:
Ontleend aan:

N.V. Nederlandse Gasunie
POS 457
d.d. 28-12-2005

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan:
De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan:
HYP4 57922/28
d.d. 18-2-2010
Brondocumenten mogelijk van
HYP4 62065/154
d.d. 16-10-2012
belang:

Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Rijksvastgoedbedrijf)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE
Postadres:
Zetel:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
'S-GRAVENHAGE
84 KNG00/5982
d.d. 17-5-1984
KRUININGEN O 1111
HYP4 65061/152
d.d. 22-10-2014
REIMERSWAAL N 312

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

BIJLAGE 2 Kaart met boorpunten
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BIJLAGE 3 Bodemprofielen
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BIJLAGE 4 Analyseresultaten
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Aquifer Advies
T.a.v. Ben Den Toom
Dr. Langeveldplein 6
3361 HE SLIEDRECHT

Analysecertificaat
Datum: 13-08-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015087423/1
15040
Schaar v d Noord
15040
06-08-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15040
Schaar v d Noord
15040

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Waterbodem (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

2015087423/1
07-08-2015
13-08-2015/16:10
A,B,C
1/3

Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

80.2

76.9

79.9

S

Organische stof

% (m/m) ds

1.5

3.3

2.4

S

Gloeirest

% (m/m) ds

98.4

96.6

97.5

S

Korrelgrootte < 2 µm

% (m/m) ds

<1.0

1.0

<1.0

Metalen

S

Arseen (As)

mg/kg ds

28

21

44

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

S

Chroom (Cr)

mg/kg ds

<10

<10

<10

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

4.1

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

<10

45

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

47

41

53

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

10

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S

alfa-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

beta-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

gamma-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

delta-HCH

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Hexachloorbenzeen

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Heptachloor

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Heptachloorepoxide(cis- of A)

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

Vak 1

06-Aug-2015

8674445

2

Vak 2

06-Aug-2015

8674446

3

Vak 3

06-Aug-2015

8674447

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15040
Schaar v d Noord
15040

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Waterbodem (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

S

Heptachloorepoxide(trans- of B)

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Hexachloorbutadieen

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Aldrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Dieldrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Endrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Isodrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Telodrin

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

alfa-Endosulfan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Q

beta-Endosulfan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

Endosulfansulfaat

mg/kg ds

<0.0020

<0.0020

<0.0020

S

alfa-Chloordaan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

gamma-Chloordaan

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

o,p'-DDT

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDT

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

o,p'-DDE

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDE

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

o,p'-DDD

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

p,p'-DDD

mg/kg ds

<0.0010

S

HCH (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0028

1)

0.0028

1)

0.0028

1)

S

Drins (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0021

1)

0.0021

1)

0.0021

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

<0.0010

<0.0010

S

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

1)

S

DDD (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

S

DDE (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

1)

S

DDT (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0042

1)

0.0042

1)

S

DDX (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0042

1)

S

Chloordaan (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0014

1)

0.0014

1)

0.0014

1)

0.015

1)

0.015

1)

0.017

1)

0.017

1)

S

OCB (som) LB (factor 0,7)

mg/kg ds

0.015

1)

S

OCB (som) WB (factor 0,7)

mg/kg ds

0.017

1)

2015087423/1
07-08-2015
13-08-2015/16:10
A,B,C
2/3

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

Vak 1

06-Aug-2015

8674445

2

Vak 2

06-Aug-2015

8674446

3

Vak 3

06-Aug-2015

8674447

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15040
Schaar v d Noord
15040

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Waterbodem (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 101

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

0.0049

2015087423/1
07-08-2015
13-08-2015/16:10
A,B,C
3/3

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

<0.050
1)

0.35

1)

Overige org.-verontreinigingen

S

Tributyltin (TBT)

mg/kg ds

<0.0098

<0.0098

<0.0098

S

Triphenyltin (TPhT)

mg/kg ds

<0.012

<0.012

<0.012

S

Tributyltin (TBT) Sn

mg Sn/kg ds

<0.0040

<0.0040

<0.0040

S

Triphenyltin (TPhT) Sn

mg Sn/kg ds

<0.0040

<0.0040

S
S

Organotin som Sn factor 0,7
Organotin som (factor 0,7)

mg Sn/kg ds
mg/kg ds

0.0056

1)

0.015

1)

<0.0040

0.0056

1)

0.0056

1)

0.015

1)

0.015

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

Vak 1

06-Aug-2015

8674445

2

Vak 2

06-Aug-2015

8674446

3

Vak 3

06-Aug-2015

8674447

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

GW
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015087423/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8674445

1.1

zand

305

330

0532427681

8674445

1.2

zand

320

345

0532427683

8674445

1.3

zand

300

325

0532427701

8674445

1.4

zand

330

345

0532427697

8674445

1.5

zand

350

375

0532427699

8674445

1.6

zand

300

325

0532427695

8674446

2.1

zand

310

335

0532427689

8674446

2.2

zand

350

375

0532427684

8674446

2.3

zand

280

305

0532427693

8674446

2.4

zand

350

375

0532427702

8674446

2.5

zand

230

255

0532427704

8674446

2.6

zand

8674447

3.1

zand

340

365

0532427698

8674447

3.2

zand

320

345

0532427703

8674447

3.3

zand

320

345

0532427686

8674447

3.4

zand

315

340

0532543185

8674447

3.5

zand

340

365

0532543188

8674447

3.6

zand

350

375

0532543187

Monsteromschrijving

Vak 1

Vak 2

0532427700
Vak 3
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015087423/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015087423/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880

Organische stof (gloeirest)

W0109

ICP-AES

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879

Lutum (fractie < 2 μm)

W0173

Sedimentatie

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753

Metalen (As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703

OCB (25)

W0262

GC-MS

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980

OCB som AP04/AS3X

W0262

GC-MS

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980

PCB (7)

W0262

GC-MS

Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287

Tributyltin (TBT + TPhT)

W0268

GC-MS

Cf. pb 3260-2 en cf. NEN-EN-ISO 23161

(sedimentatie)
17294-2
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BIJLAGE 5 Toetsingsresultaten

rap15040/01, Waterbodemonderzoek Schaar van de Noord

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15040
Schaar v d Noord

Analyse

Eenheid

06-08-2015
Michel Bouwhuis
2015090361
18-08-2015
21-08-2015
1 (Vak 3 her)

Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

2,6
1,5

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

80,8
2,6
97,3
1,5

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

33
<0,20
<10
<5,0
<0,050
<4,0
<10
57

B
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

<=AW

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15040
Schaar v d Noord
15040
06-08-2015

Analyse

Eenheid

2015087423
07-08-2015
13-08-2015
1 (Vak 1)

Oordeel

2 (Vak 2)

Oordeel

3 (Vak 3)

Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

1,5
1

3,3
1

2,4
1

80,2
1,5
98,4
<1,0

76,9
3,3
96,6
1

79,9
2,4
97,5
<1,0

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

28
<0,20
<10
<5,0
<0,050
<4,0
<10
47

B
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

21
<0,20
<10
<5,0
<0,050
<4,0
<10
41

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

<=AW

10
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

<=AW
<=AW
<=AW

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010

B
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

44
<0,20
<10
<5,0
<0,050
4,1
45
53

B
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
A
<=AW

<=AW

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

<=AW

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

<=AW
<=AW
<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010

<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

<=AW
<=AW
<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW

<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

<=AW
<=AW
<=AW

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

<=AW

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

<=AW

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

<=AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

Overige org.-verontreinigingen

Tributyltin (TBT)
Triphenyltin (TPhT)
Tributyltin (TBT) Sn
Triphenyltin (TPhT) Sn
Organotin som Sn factor 0,7
Organotin som (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1
2
3

Monster
Vak 1
Vak 2
Vak 3

<= achtergrondwaarde

<= AW

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

<=AW
<=AW

Analytico-nr
8674445
8674446
8674447

Klasse B
Klasse B
Klasse B

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd,
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

<=AW
<=AW

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

<=AW
<=AW

BoToVa T7 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam Waddenzee, Zeeuwse wateren

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15040
Schaar v d Noord

Analyse

Eenheid

06-08-2015
Michel Bouwhuis
2015090361
18-08-2015
21-08-2015
1 (Vak 3 her)

Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

2,6
1,5

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

80,8
2,6
97,3
1,5

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

33Niet verspreidbaar
<0,20 Verspreidbaar
<10 Verspreidbaar
<5,0 Verspreidbaar
<0,050 Verspreidbaar
<4,0 Verspreidbaar
<10 Verspreidbaar
57 Verspreidbaar

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

Verspreidbaar

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD

Verspreidbaar

p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

Verspreidbaar

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Overige org.-verontreinigingen

Tributyltin (TBT)
Triphenyltin (TPhT)
Tributyltin (TBT) Sn
Triphenyltin (TPhT) Sn
Organotin som Sn factor 0,7
Organotin som (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1

Monster
Vak 3 her

<= achtergrondwaarde

<= AW

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

Verspreidbaar

Analytico-nr
8683170

Oordeel
Verspreidbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
PAIS kan op dit moment niet alle gegevens komend van BoToVa tonen.
Het oordeel op monsterniveau is echter correct.

BoToVa T7 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam Waddenzee, Zeeuwse wateren

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15040
Schaar v d Noord
15040
06-08-2015

Analyse

Eenheid

2015087423
07-08-2015
13-08-2015
1 (Vak 1)

Oordeel

2 (Vak 2)

Oordeel

3 (Vak 3)

Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm

1,5
1

3,3
1

2,4
1

80,2
1,5
98,4
<1,0

76,9
3,3
96,6
1

79,9
2,4
97,5
<1,0

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

28
<0,20
<10
<5,0
<0,050
<4,0
<10
47

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

21
<0,20
<10
<5,0
<0,050
<4,0
<10
41

Verspreidbaar

10
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Verspreidbaar

44 Niet verspreidbaar
<0,20 Verspreidbaar
<10 Verspreidbaar
<5,0 Verspreidbaar
<0,050 Verspreidbaar
4,1 Verspreidbaar
45 Verspreidbaar
53 Verspreidbaar

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Verspreidbaar

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

Verspreidbaar

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)

Verspreidbaar

Verspreidbaar

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

Verspreidbaar

Verspreidbaar

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0028
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,0014
0,015
0,017

Verspreidbaar

Verspreidbaar

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Verspreidbaar

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

Verspreidbaar

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

mg/kg ds

<0,050

<0,050

<0,050

Verspreidbaar

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

Verspreidbaar

Verspreidbaar

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

Verspreidbaar

Overige org.-verontreinigingen

Tributyltin (TBT)
Triphenyltin (TPhT)
Tributyltin (TBT) Sn
Triphenyltin (TPhT) Sn
Organotin som Sn factor 0,7
Organotin som (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg Sn/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1
2
3

Monster
Vak 1
Vak 2
Vak 3

<= achtergrondwaarde

<= AW

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

Verspreidbaar

Analytico-nr
8674445
8674446
8674447

Oordeel
Verspreidbaar
Verspreidbaar
Niet verspreidbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
PAIS kan op dit moment niet alle gegevens komend van BoToVa tonen.
Het oordeel op monsterniveau is echter correct.

Verspreidbaar

<0,0098
<0,012
<0,0040
<0,0040
0,0056
0,015

Verspreidbaar

BIJLAGE 6 Certificaat Soil Select

rap15040/01, Waterbodemonderzoek Schaar van de Noord

Nummer

K85363/01

Uitgegeven

2015-04-01

Geldig tot

2017-12-15

Vervangt

EC-SIK-20265

procescertificaat

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles,
worden de door

Soil Select B.V.
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de
beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 versie 5.0 “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” voor het toepassingsgebied:





Protocol 2001: Plaatsen van peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
nemen van grondmonsters en waterpassen
Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoek
Protocol 2018: Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu
erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende
bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl

Bouke Meekma
Kiwa
Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.
Dit certificaat bestaat uit 3 pagina’s.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Onderneming

Sir Winston Churchilllaan 273

Soil Select B.V.
Schietlood 14d
2495 AN 'S-GRAVENHAGE
Tel. 070-3316363
Fax 070-3316124
info@soilselect.nl
www.soilselect.nl

Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl

383/150126

www.kiwa.nl
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Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
PROCESSPECIFICATIE
Het proces is van toepassing op:

Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde
certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat door Soil Select B.V. verrichte veldwerk bij milieuhygiënisch
bodem- en waterbodemonderzoek, voor zover dat valt binnen de
op dit certificaat vermelde protocol(len) en binnen par. 1.2 van de
BRL SIKB 2000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor
benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de
opdracht van veldgegevens, eventuele monsters en
veldwerkverslag, bij voortduring voldoen aan de in dit
procescertificaat vastgestelde processpecificaties;

Het veldwerk bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een
verkennend bodemonderzoek opgezet volgens de NEN 5740, een
oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, een
monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek en hydrografisch
onderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de
bodem volgens NEN 5707, onderzoek naar asbest in de
waterbodem en baggerspecie volgens NTA 5727 en andere
vergelijkbare milieuhygiënische onderzoeken; het proces, inclusief
Buiten het proces vallen in het bijzonder de volgende activiteiten:

de processen voorafgaand aan het veldwerk, zoals vraagstelling,
gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;

de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses,
interpretatie van analyse- en veldwerkresultaten en advies;
veldwerk anders dan middels de technieken van handmatige
boringen en steken en graven van sleuven












alle secundaire processen dat begint bij de acceptatie van het
veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en
monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de
opdrachtgever;
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen
controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van
de gebruiker aan het bevoegd gezag;
Het certificaat voor de BRL SIKB 2000 van Soil Select B.V. wordt
ondersteund door een audit van het managementsysteem
(systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC Guide 67;
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat met in achtneming van het
nevenstaande uitgevoerde certificatie-onderzoek het
procescertificaat voor de BRL SIKB 2000 van Soil Select B.V. in
zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het
Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen.

mechanisch boren;
veldwerk voor geotechnisch onderzoek;
veldwerk voor funderingen;
veldwerk voor kabels en leidingen;
de monsterneming in het kader van partijkeuringen (Besluit
bodemkwaliteit).

TOEPASSING EN GEBRUIK
Indien afgeweken wordt van deze beoordelingsrichtlijn, wordt duidelijk in
de betreffende onderzoeksrapportage vermeld:

de onderdelen die niet volgens het procescertificaat zijn uitgevoerd
en de motivatie daarbij;

de inschatting van de consequentie met betrekking tot de invloed
die het afwijken van de proceseisen heeft op de interpretatie van
de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van het
bodemonderzoek;

de inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt.

Indien bij de uitvoering van het veldwerk op enig punt is afgeweken van
de eisen uit dit certificatieschema mag de organisatie het beeldmerk niet
opnemen in de rapportage.
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GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK
Indien de organisatie (opdrachtnemer) in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van
deze BRL worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan worden. Op de aanbieding van de organisatie kan dan het keurmerk
‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’ worden opgenomen, zoals op de voorzijde van dit certificaat is te zien.
In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van het
veldwerk op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat veldwerk voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. Op de rapportage van de organisatie kan dan het keurmerk worden opgenomen.
WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of:
1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en gebruik)
geen afwijkingen vertoont

2.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring van de
dienstverlening overgaat, neem dan contact op met:
2.1 Soil Select B.V.
en zo nodig met:
2.2 Kiwa Nederland B.V.
2.3 Schemabeheerder SIKB

BAGGERWERKZAAMHEDEN SCHAAR VAN DE NOORD

BIJLAGE D AERIUS BEREKENINGEN

77

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening variant_SH61
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

RT9CGrz6L5mY (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

RWS

Westerschelde, xxxx xxxxx

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Schaar van de Noord

RT9CGrz6L5mY

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

26 januari 2018, 07:11

2017

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2017

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

NOx

192,31 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Tijdelijk project, baggerproject in Westschelde (Variant SH61)

variant_SH61

RT9CGrz6L5mY (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
variant_SH61

Emissie
variant_SH61

Benodigde ontwikkelingsruimte

Bron
Sector

variant_SH61

Emissie NH3

Emissie NOx

baggerschip varen
Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

-

25,31 kg/j

bagger storten vak SH61
Anders... | Anders...

-

22,00 kg/j

scheep baggeren
Anders... | Anders...

-

145,00 kg/j

RT9CGrz6L5mY (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

variant_SH61

NOx

Scheepstype

Omschrijving

Sleepboten,
werkschepen en
overige GT: 30004999

baggerschip

Aantal bezoeken (/j) Stof

10 NOx

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie

22,00 kg/j

Naam

scheep baggeren
72014, 378533
16,0 m
0,100 MW
Continue emissie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

variant_SH61

Emissie

25,31 kg/j

bagger storten vak SH61
70972, 379156
16,0 m
54,0 ha
0,0 m
0,100 MW
Continue emissie

NOx

Locatie (X,Y)

Benodigde ontwikkelingsruimte

baggerschip varen
72206, 379575
25,31 kg/j

145,00 kg/j

RT9CGrz6L5mY (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

variant_SH61

RT9CGrz6L5mY (26 januari 2018)
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening variant SH71
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

RhAHGxwmx76n (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

RWS

Westerschelde, xxxx xxxxx

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Schaar van de Noord

RhAHGxwmx76n

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

26 januari 2018, 07:16

2017

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2017

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

NOx

213,94 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Tijdelijk project, baggerproject in Westschelde (Variant SH71)

variant SH71

RhAHGxwmx76n (26 januari 2018)
pagina 2/5

Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
variant SH71

Emissie
variant SH71

Benodigde ontwikkelingsruimte

Bron
Sector

variant SH71

Emissie NH3

Emissie NOx

baggerschip varen
Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

-

46,94 kg/j

bagger storten vak SH71
Anders... | Anders...

-

22,00 kg/j

scheep baggeren
Anders... | Anders...

-

145,00 kg/j

RhAHGxwmx76n (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

variant SH71

NOx

Scheepstype

Omschrijving

Sleepboten,
werkschepen en
overige GT: 30004999

baggerschip

Aantal bezoeken (/j) Stof

10 NOx

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele
variatie

22,00 kg/j

Naam

scheep baggeren
72014, 378533
16,0 m
0,100 MW
Continue emissie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

variant SH71

Emissie

46,94 kg/j

bagger storten vak SH71
74155, 375106
16,0 m
51,0 ha
0,0 m
0,100 MW
Continue emissie

NOx

Locatie (X,Y)

Benodigde ontwikkelingsruimte

baggerschip varen
73504, 377467
46,94 kg/j

145,00 kg/j

RhAHGxwmx76n (26 januari 2018)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

variant SH71

RhAHGxwmx76n (26 januari 2018)
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ONDERWERP

PROJECTNUMMER

Uitgangspunten emissies ten behoeve van
depositieberekeningen Schaar van de Noord

C05062.000328.0100

DATUM

079777662 A

ONZE REFERENTIE

7 maart 2018
VAN

ing. A. (Abdu) Boukich
AAN

Wouter Stempher

Inleiding
3

In de Schaar van de Noord in Westerschelde wordt circa 10.000 m zand gebaggerd. Er zijn twee potentiële
stortlocaties (SH61 en SH71) voorzien. Derhalve zijn de stikstofdepositie voor beide stortlocaties uitgevoerd.
Bij het berekenen van het brandstofverbruik en de bijhorende emissies van stikstofoxiden (NOx) is onderscheid
gemaakt tussen:
• baggeren;
• storten;
• optie 1: stortlocatie SH61;
• optie 2: stortlocatie SH71;
• varen.

Afbeelding 1: Ligging bagger- en stortvakken

Arcadis Nederland B.V., Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

www.arcadis.com

Brandstofverbruik en emissies
Baggeren
Op basis van te baggeren hoeveelheden, brandstofverbruik en emissiefactoren is de totale emissievracht van
NOx berekend. Het brandstofverbruik is afgeleid uit het Rijkswaterstaatrapport „Verruiming Vaargeul EemshavenNoordzee‟ van mei 2009.
De emissiefactoren zijn afkomstig van CBS database “Statline” voor het referentiejaar 2014 met peildatum
9 november 2016.
Een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en de berekende emissievracht ten gevolge van baggeren is
opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Overzicht uitgangspunten baggeren

Techniek

Hoeveelheid
zand
(bagger)

Totaal
brandstofverbruik

Emissiefactor NOx

Emissievracht
NOx

[m ]

[l/m zand]

[kg]

[g/kg
[kg]
brandstofverbruik]

10.000

0,34

3.060

47,5

3

Hopperzuiger

Kental
brandstofverbruik
3

145

Storten
Ook de emissievrachten van NOx ten gevolge van het storten is berekend op basis van te storten hoeveelheden,
brandstofverbruik en emissiefactoren. Het brandstofverbruik is mede afhankelijk van de wijze van het storten van
bagger. De bagger wordt door middel van dumpen (onderlosser) gestort. Deze wijze kost het minste energie en
dus ook minimale emissie. Er zijn twee mogelijke stortlocaties voor storten van bagger, zie afbeelding 1. Het is
nog niet bekend op welk van de twee locaties de bagger wordt gestort. Derhalve zijn de depositieberekeningen
voor beide stortlocaties uitgevoerd.
Een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en de berekende emissievracht ten gevolge van storten is
opgenomen in tabel 2.
Tabel 2: Overzicht uitgangspunten storten

Techniek/
stortvak

Hoeveelheid
zand
(bagger)

Kental
brandstofverbruik

Totaal
brandstofverbruik

Emissiefactor NOx

Emissievracht
NOx

[m ]

[l/m zand]

[kg]

[g/kg
[kg]
brandstofverbruik]

Stortvak SH61

10.000

0,052

468

47,5

22

Stortvak SH71

10.000

0,052

468

47,5

22

3

3

Varen
Op basis van de grootte van het schip, het aantal vaarbewegingen, de afstand en de emissiefactoren is de totale
NOx-emissie berekend. De emissie van varende schepen is in Aerius-Calculator bepaald op basis van genoemde
parameters. Aerius-Calculator berekent de emissie van onder andere varende werkschepen op basis van het
TNO-rapport „Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in Aerius‟ van
13 augustus 2013.
De gehanteerde invoerparameters voor het berekenen van de emissie van varende werkschepen en berekende
emissievracht is opgenomen in tabel 3.

Onze referentie: 079777662 A - Datum: 7 maart 2018
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Tabel 3: Uitgangspunten varende baggerschepen

Omschrijving Laadcapaciteit GT-klasse

Aantal
bewegingen
(heen en
terug)

[ton]

Afstand

Ref. jaar
emissiefactoren

[km]

Emissievracht NOx
[kg]

Baggerschip
naar vak SH61

4.800

3000 - 4999

10

2,8

2017

25,3

Baggerschip
naar vak SH71

4.800

3000 - 4999

10

5,8

2017

46,9

Rekenmodel
De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van een
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de online-applicatie Aerius,
Aerius-Calculator welke hoort bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Aerius-Calculator is een
rekenprogramma om de verspreiding van stoffen in de lucht te simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel
van die stoffen per hectare terechtkomt (depositie). Aerius-Calculator is eigendom van het Ministerie van EZ en
wordt beheerd door het RIVM.

Onze referentie: 079777662 A - Datum: 7 maart 2018
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BAGGERWERKZAAMHEDEN SCHAAR VAN DE NOORD

BIJLAGE E NATURA 2000 INSTANDHOUDINGSDOELEN
Westerschelde & Saeftinghe
SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Habitattypen

H1110B

Permanent overstroomde zandbanken
(Noordzee-kustzone)

-

=

=

H1130

Estuaria

--

>

>

H1310A

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

>

=

H1310B

Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

+

=

=

H1320

Slijkgrasvelden

--

=

=

H1330A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

>

>

H1330B

Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

=

=

H2110

Embryonale duinen

+

=

=

H2120

Witte duinen

-

=

=

H2160

Duindoornstruwelen

+

=

=

H2190B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-

=

=

Habitatsoorten
H1014

Nauwe korfslak

-

=

=

=

H1095

Zeeprik

-

=

=

>

H1099

Rivierprik

-

=

=

>

H1103

Fint

--

=

=

>

H1365

Gewone zeehond

+

=

>

>

H1903

Groenknolorchis

--

=

=

=

Broedvogels

78

BAGGERWERKZAAMHEDEN SCHAAR VAN DE NOORD

SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

A081

Bruine Kiekendief

+

=

=

20

A132

Kluut

-

=

=

2000*

A137

Bontbekplevier

-

=

=

100*

A138

Strandplevier

--

=

=

220*

A176

Zwartkopmeeuw

+

=

=

400*

A191

Grote stern

--

=

=

6200*

A193

Visdief

-

=

=

6500*

A195

Dwergstern

--

=

=

300*

A272

Blauwborst

+

=

=

450

Niet-broedvogels
A005

Fuut

-

=

=

100

A026

Kleine Zilverreiger

+

=

=

40

A034

Lepelaar

+

=

=

30

A041

Kolgans

+

=

=

380

A043

Grauwe Gans

+

=

=

16600

A048

Bergeend

+

=

=

4500

A050

Smient

+

=

=

16600

A051

Krakeend

+

=

=

40

A052

Wintertaling

-

=

=

1100

A053

Wilde eend

+

=

=

11700

A054

Pijlstaart

-

=

=

1400

A056

Slobeend

+

=

=

70
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SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

A069

Middelste Zaagbek

+

=

=

30

A075

Zeearend

+

=

=

2

A103

Slechtvalk

+

=

=

8

A130

Scholekster

--

=

=

7500

A132

Kluut

-

=

=

540

A137

Bontbekplevier

+

=

=

430

A138

Strandplevier

--

=

=

80

A140

Goudplevier

--

=

=

1600

A141

Zilverplevier

+

=

=

1500

A142

Kievit

-

=

=

4100

A143

Kanoet

-

=

=

600

A144

Drieteenstrandloper

-

=

=

1000

A149

Bonte strandloper

+

=

=

15100

A157

Rosse grutto

+

=

=

1200

A160

Wulp

+

=

=

2500

A161

Zwarte ruiter

+

=

=

270

A162

Tureluur

-

=

=

1100

A164

Groenpootruiter

+

=

=

90

A169

Steenloper

--

=

=

230
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Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent (België)
Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

>

>

Habitattypen
H1130

Estuaria

H1310

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten

>

>

H1320

Schorren met slijkgrasvegetatie

>

>

H1330

Atlantische schorren

>

>

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

Bossen op alluviale grond met Alnus
glutinosa en Fraxinus excelsior, subtype
zachthoutooibos

>

>

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

>

>

Schorren en polders van de Beneden-Schelde
Doelst.
Pop.

Habitattypen
H1130

Estuaria

H1310

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en
zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten

>

>

H1320

Schorren met slijkgrasvegetatie

>

>

H1330

Atlantische schorren

>

>
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Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Bruine kiekendief

>

>

30 - 35

Blauwborst

>

>

339 - 390

IJsvogel

=

>

2-7

Roerdomp

>

>

3-4

Lepelaar

>

>

40

Porseleinhoen

>

>

1-2

Kluut

>

>

336 - 483

Visdief

>

>

208

Strandplevier

>

>

30 – 40

Zwartkopmeeuw

>

>

30 – 40

Steltkluut

>

>

4

Wintertaling

>

>

Bergeend

>

>

Kleine zwaan

>

>

Lepelaar

>

>

Slobeend

>

>

Pijlstaart

>

>

Krakeend

>

>

Kemphaan

>

>

Kluut

>

>

Goudplevier

>

>

Grauwe gans

>

>

Broedvogels

Niet-broedvogels*
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Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Smient

>

>

Kolgans

>

>

Blauwe kiekendief

>

>

Kokmeeuw

>

>

Waterrietzanger

>

>

Doelst.
Pop.

*Voor alle niet-broedvogelsoorten is een uitbreidings- en verbeterdoelstelling geformuleerd. In het aanwijzingsbesluit wordt echter
vervolgens een behoudsdoelstelling voor actuele aantallen beschreven. Er worden hier zowel seizoensgemiddelde als maximale
aantallen benoemd. Voor een nadere toelichting van de doelstelling met betrekking tot populatie wordt daarom verwezen naar het
aanwijzingsbesluit3.

3

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicatie/s-ihd-besluit-41-beneden-schelde.
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