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6DPHQYDWWLQJ�
 
De vij f  buit endij kse pr oj ect en waar , op basis van de Best uur sover eenkomst , oor spr onkelij k mee 
van st ar t  is gegaan bleken om ver schillende r edenen niet  alle kansr ij k. Slecht s de veer havens 
Kr uiningen en Per kpolder  zij n nog van bet ekenis, t er wij l ze onder  voor behoud zij n opgenomen 
met  het  oog op ander e gebr uiksmogelij kheden. I nmiddels is duidelij k gewor den dat  de veer haven 
Kr uiningen als nat uur compensat iegebied zal wor den inger icht . Het  bleek f inancieel niet  haalbaar  
hier aan het  veer plein t oe t e voegen.  
Aan de veer haven Per kpolder  zij n het  veer plein en de oost elij k gelegen polder  t oegevoegd als 
nieuw, kansr ij k pr oj ect . Het  t ot ale gebied is onder wer p van discussie t ussen Rij kswat er st aat , 
Pr ovincie Zeeland en gemeent e Hulst . Hier bij  zij n diver se belangen in het  spel.  
 
Aan het  oor spr onkelij ke pr ogr amma is in de loop der  t ij d een bescher ming van het  Schor  van 
Waar de t oegevoegd. De maat r egelen best aan uit  de aanleg van een t weet al kr ibben op het  slik, 
deze zij n begin 2003 ger eed gekomen. De eer st e r esult at en van monit or ing geven aan, dat  de 
er osie van het  slik is omgeslagen in sediment at ie. Daar mee is een bescher ming ger ealiseer d van 
de nat uur waar den en de r est en van het  ar cheologisch waar devolle ver dr onken dor p in het  slik.  
 
Met  het  oog op een ver st er king van het  pr ogr amma is in 2003 onder zocht  of  het  mogelij k is het  
binnendij kse pr oj ect  Her dij kt e Zwar t e Polder  met  een gecont r oleer d door laat middel in de 
zeedij k in ver binding t e st ellen met  de West er schelde. Het  duur zaam lat en f unct ioner en van dit  
door laat middel ver gde echt er  een t e gr ot e beheer sinspanning in het  aangr enzende, buit endij kse 
gelegen nat uur gebied Ver dr onken Zwar t e Polder . I n samenspr aak t ussen bet r okken wor dt  nu 
bekeken welke mogelij kheden er  buit endij ks zij n om de nat uur waar den t e ver hogen. 
 
De r ealisat ie van de binnendij kse pr oj ect en uit  de cat egor ie B ver loopt  over  het  algemeen naar  
wens. Aansluit end aan Rammekenshoek is buit endij ks een voor malig slibdepot  inger icht  als 
duingebied. I n 2003 is gest ar t  met  de voor ber eidingen voor  inr icht ing van de eer st e f ase van 
Rammekenshoek. De gr ondver wer ving in de Mar gar et hapolder  gaat  voor t var end. De ver wor ven 
gr onden liggen echt er  ver spr eid in de polder , zodat  nog geen in t e r icht en eenheid is ver kr egen. 
De inr icht ing van Den I nkel is in 2003 opgest ar t . Van de pr oj ect en die eind 2002 bij  de 
cat egor ie B zij n gevoegd is Galghoek (14 ha) in uit voer ing. Van het  Bat hse schor  zij n 64 hect ar es 
ver wor ven, de voor ber eidingen voor  de inr icht ing zullen begin 2004 opgepakt  wor den.  
 
De gr ondver wer ving voor  de cat egor ie C-pr oj ect en, kwalit eit simpuls van het  Nat uur beleidsplan 
en kr eekher st el, ver loopt  naar  wens. I nmiddels zij n 9 pr oj ect en uit gevoer d (230 ha) en zij n er  7 
in uit voer ing (140 ha). De ver wacht ing is dat  van de in uit voer ing zij nde pr oj ect en er  vij f  in 2004 
af ger ond zullen zij n. 
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���,QOHLGLQJ�
 
Neder land en Vlaander en hebben in 1995 een ver dr ag geslot en inzake de ver r uiming van de vaar -
weg in de West er schelde. Daar bij  is t evens een compensat ie af gespr oken van de nat uur waar den 
die ver lor en gaan t en gevolge van de ver r uiming. Neder land dr aagt  zor g voor  de uit voer ing 
hier van, hoewel Vlaander en een deel van de kost en voor  haar  r ekening neemt  1. De 
compensat iemaat r egelen zij n op advies van de Commissie West er schelde in dr ie cat egor ieën 
pr oj ect en onder ver deeld: A) buit endij ks, B) binnendij ks en C) kr eekher st el/  kwalit eit simpuls van 
het  Nat uur beleidsplan. De uit voer ing van deze pr oj ect en is ger egeld in de 
Best uur sover eenkomst  Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. Door  het  onder t ekenen 
hier van op 27 f ebr uar i 1998, hebben alle bet r okken par t ij en, met  uit zonder ing van de gemeent e 
Bor sele, zich hier aan geconf or meer d. De nat uur compensat ie zal wat  bet r ef t  de cat egor ieën A en 
B zoveel mogelij k binnen vij f  j aar  ger ealiseer d wor den. De loopt ij d bedr aagt  maximaal 10 j aar . 
 
Rij kswat er st aat  Zeeland is ver ant woor delij k voor  de r ealisat ie van de buit endij kse pr oj ect en. 
De ver ant woor delij kheid voor  de uit voer ing en inr icht ing van de binnendij kse pr oj ect en, inclusief  
het  kr eekher st el, ligt  bij  de Pr ovincie Zeeland.  
 
Voor t vloeiend uit  de bepalingen in de Best uur sover eenkomst  wor dt  j aar lij ks een 
voor t gangsr appor t age opgest eld. Deze voor t gangsr appor t age wor dt  naar  de St aat ssecr et ar is 
van Ver keer  en Wat er st aat  en de onder t ekenaar s van de Best uur sover eenkomst  gest uur d. 
Voor t gangsr appor t ages zij n inmiddels j aar lij ks ver schenen sinds 1998. Onder havige r appor t age 
bet r ef t  het  kalender j aar  2003. Ger appor t eer d zij n de ont wikkelingen t ot  31 december , lat er e 
ont wikkelingen zij n in pr incipe niet  ver wer kt . 
 
De voor t gang in de uit voer ing van het  Nat uur compensat iepr ogr amma is, naast  ander e aspect en  
met  bet r ekking t ot  de ver r uiming van de vaar geul, t evens beschr even in half j aar lij kse 
voor t gangsr appor t ages. Deze wor den ger edigeer d door  Rij kswat er st aat  Dir ect ie Zeeland en de 
Administ r at ie Wat er wegen en Zeewezen van het  Minist er ie van de Vlaamse Gemeenschap en 
wor den ver st r ekt  aan het  Neder landse en Vlaamse par lement . Nu de ver r uimingsbagger wer ken 
en de wr akkenber ging geheel zij n af ger ond, is er  geen behoef t e meer  aan deze half j aar lij kse 
r appor t ages. De laat st e r appor t age zal over igens geen half j aar lij kse r appor t age zij n, maar  zal 
de per iode 1 j uli 2003 t ot  en met  30 apr il 2004 beslaan.�

                                                   
1 Vlaander en heef t  een bedr ag van ƒ 44 milj oen (ca. 

��������� 	 
����������������������� ����� �! � ���!��"	 #�$�%'&�&��(&�&���#)�����
Neder land ƒ 22 milj oen (ca. 
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���9RRUWJDQJ�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ��FDWHJRULH�$��
 
Pr oj ect en in cat egor ie A beogen buit endij ks het  ecosyst eem van de West er schelde t e 
ver st er ken. Dit  kan door  nieuwe nat uur  aan het  syst eem t oe t e voegen of  de kwalit eit  van 
best aande nat uur gebieden t e ver hogen. De let t er -cij f er combinat ies acht er  de deelpr oj ect en 
ver wij zen naar  de kleur enkaar t  acht er  in dit  r appor t . 
 

���� %URHGJHELHG�7HUQHX]HQ��$���
Sinds 1979 is er  een kolonie Visdieven aanwezig op het  sluizencomplex van Ter neuzen. I n de 
nabij heid hier van best ond de mogelij kheid een ext r a br oedgebied t e cr eër en, dat  als 
deelpr oj ect  in de Best uur sover eenkomst  is opgenomen. 
 
De best aande kolonie blij kt  sinds 1994, t oen hoge aant allen br oedpar en wer den get eld, st er k af  
t e nemen. Maar  behalve de aant allen br oedpar en zij n voor al de waar genomen 
ziekt ever schij nselen opvallend, met  een laag br oedsucces t ot  gevolg. De af gelopen j ar en is hier  
veel onder zoek naar  ver r icht , met  als uit komst  een aant al ver dacht e st of f en in het  milieu. De 
oor zaak is echt er  nog niet  met  zeker heid vast gest eld. Zolang de gezondheid van de 
visdievenkolonie niet  blij vend goed is, wor dt  voor lopig af gezien van een beoogde uit br eiding van 
het  br oedgebied. 
 

���� %HVFKHUPLQJ�=XLGJRUV��$���
Dit  deelpr oj ect  is gest ar t  in 1999; de f inale besluit vor ming heef t  in het  begin van 2001 
plaat sgevonden. Nadat  diver se bescher mingsmaat r egelen zij n best udeer d en af gewogen, zowel 
bij  het  Zuidgor s als op de aangr enzende Plaat  van Baar land, heef t  Rij kswat er st aat  Zeeland 
onder  invloed van belangr ij ke act or en in de r egio beslot en af  t e zien van het  t r ef f en van 
maat r egelen. Er  bleek voor  de nat uur  geen over t uigende meer waar de t e r ealiser en. De 
planvor ming is ger appor t eer d in een zogenaamd af wegingsdocument , get it eld ‘Gewikt  en 
Gewogen’ (zie bij lage 1). 
 

���� %URHGJHELHG�+DQVZHHUW��$���
Aanvankelij k wer d beoogd om de nat uur waar den t er  plaat se van het  voor malige slibdepot  t e 
ver hogen. Gedacht  wer d daar bij  aan het zij  beper kt  gr ondver zet  om de ver schillen in 
hoogt eligging en vocht gehalt e t e accent uer en, het zij  een sluf t er  t e gr aven in open ver binding 
met  de West er schelde en de aanleg van duint j es. Door  de ongunst ige kost en-bat enver houding en 
het  beper kt e dr aagvlak voor  maat r egelen bij  de bevolking is het  accent  ver legd op een havent j e 
dir ect  t en west en van het  slibdepot . I n het  havent j e is buit endij ks een bedr ij vent er r ein 
aanwezig. Wanneer  de bedr ij f sact ivit eit en zouden wor den beëindigd, kan t er  plaat se 
nat uur compensat ie wor den uit gevoer d door  schor  en slik t e r ealiser en. 
 
Op het  bedr ij vent er r ein was oor spr onkelij k een dr iet al bedr ij ven gevest igd. Eén bedr ij f  
(RendacSon) is in 2001 gekocht  door  de gemeent e Reimer swaal. De opst allen zij n af gebr oken en 
het  t er r ein is geëgaliseer d. Het  t er r ein van een t weede bedr ij f , de voor malige scheepswer f  
Reimer swaal, is moment eel vr ij  van gebr uik. Dit  t er r ein is eigendom van het  der de (in wer king 
zij nde) bedr ij f . Met  dit  bedr ij f  is vanuit  de bet r okken over heden over legd over  de saner ing van 
het  t er r ein en een ver huizing naar  een binnendij kse locat ie.  
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Met  st eun vanuit  het  nat uur compensat iepr ogr amma zij n de (on)mogelij kheden van 
bedr ij f sver plaat sing ext er n onder zocht . De conclusie was dat  dit  in beginsel mogelij k zou zij n, 
mit s het  bedr ij f  en de over heden voldoende f inanciële middelen cq. subsidies beschikbaar  
zouden kunnen st ellen. Een alt er nat ieve locat ie voor  het  bedr ij f  was door  de gemeent e 
Reimer swaal r eeds beschikbaar  gest eld. Echt er , begin 2004 bleek de bedr ij f sver plaat sing niet  
op voldoende best uur lij k dr aagvlak t e kunnen r ekenen, waar door  naar  ver wacht ing de 
ver plaat sing niet  op kor t e t er mij n kan wor den ger ealiseer d. Daar mee ver viel de voor waar de voor  
de uit voer ing van nat uur compensat ie. Dit  was voor  de voor t gangscommissie van het  
nat uur compensat iepr ogr amma de aanleiding dit  nat uur compensat iepr oj ect  t e beëindigen. 
 

���� 9HHUKDYHQ��YHHUSOHLQ�.UXLQLQJHQ��$���$���
Met  het  oog op de bouw van de West er scheldet unnel en het  t engevolge hier van vr ij komen van de 
veer havens, zij n de veer havens Kr uiningen en Per kpolder  onder  voor behoud in het  
nat uur compensat iepr ogr amma opgenomen. Het  voor behoud bet r of  de uit komst  van nader e 
st udies naar  ander e gebr uiksmogelij kheden. I n de loop van het  pr ogr amma zij n de veer pleinen 
als mogelij ke nieuwe pr oj ect en t oegevoegd. 
Na een schr if t elij ke invent ar isat ie onder  over heden in 2001 bleek van ander e 
gebr uiksmogelij kheden voor  de veer haven Kr uiningen geen spr ake. Eer der  al meldde de gemeent e 
Reimer swaal dat  zij  niet  langer  st r eef de naar  een handelsf unct ie voor  de veer haven, wat  
aanvankelij k het  geval was. Hoewel in pr incipe een nat uur best emming van de veer haven en het  
veer plein wer d gest eund, uit t e de gemeent e de wens om in de dir ect e nabij heid van het  t e 
ont wikkelen nat uur gebied woningbouw t e plegen.  
 
Aanvankelij k was een plan opgest eld om schor  en slik t e ont wikkelen in zowel de veer haven, die in 
de best uur sover eenkomst  ‘onder  voor behoud’ is opgenomen, als t er  plaat se van het  veer plein, dat  
lat er  als mogelij k nieuw pr oj ect  is t oegevoegd. Uit  de voor ber eidingen op de r ealisat ie bleek 
echt er  dat  de aanpassingen hoge kost en met  zich meebr engen. Gr ot e kost enpost en war en het  
slopen van de best aande inf r ast r uct uur , af gr aven van het  t er r ein en aanpassingen aan de 
zeewer ing. Ondanks dat  uit  init iële cont act en met  mar kt par t ij en bleek dat  de daadwer kelij ke 
uit voer ingssom lager  kon, neigde de opinie st eeds meer  naar  het  niet  ver der  ont wikkelen van het  
veer plein. I n f ebr uar i 2004 nam de Voor t gangscommissie van het  Nat uur compensat iepr ogr amma 
het  besluit  om het  veer plein niet  meer  als nat uur compensat iegebied t e ont wikkelen. De kost en-
bat enver houding wer d als niet -accept abel beschouwd. Het  besluit  hield t evens in dat  de 
veer haven, zoals oor spr onkelij k opgenomen in de best uur sover eenkomst , wel als nat uur gebied zal 
wor den ont wikkeld. Het  plan omvat  het  slopen van de NATO-st eiger  en beëindigen van het  
bagger en. Beoogd wor dt  een gebied dat  zich op zo nat uur lij k mogelij ke wij ze zal ont wikkelen t ot  
slik, schor  en ondiep wat er . 
 

���� 9HHUKDYHQ��YHHUSOHLQ�3HUNSROGHU��$���$���%����
Ook de veer haven Per kpolder  is onder  voor behoud opgenomen als nat uur compensat iepr oj ect , 
t er wij l het  veer plein lat er  eveneens als nieuw pr oj ect  is t oegevoegd. Een invent ar isat ie van 
Rij kswat er st aat  in 2001 naar  ander e gebr uiksmogelij kheden lever de het  ver zoek van de 
(voor malige) gemeent e Hont enisse, om meer  t ij d t en behoeve van onder zoek naar  de 
haalbaar heid van Kloost er zande aan Zee. Dit  plan maakt  onder deel uit  van een r ecr eat ievisie en 
beoogt  een economische impuls aan de r egio t e geven.  
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I n 2002 heef t  Rij kswat er st aat  nogmaals t oenader ing gezocht  bij  de gemeent e Hulst . I n 2003 is 
dit  cont act  voor t gezet  aan de hand van een ver kenning naar  de mogelij kheden in het  gebied. Aan 
het  pr oj ect gebied, best aande uit  veer haven (A5) en veer plein (A7), was inmiddels de polder  aan 
de oost zij de t oegevoegd (B12). Deze polder  is in december  2002 f or meel door  Gedeput eer de 
St at en begr ensd als nieuw nat uur compensat iegebied. Voor  deze polder  zij n in de ver kenningen, 
in r elat ie t ot  de veer haven en het  veer plein, dr ie alt er nat ieven bepaald: ont wikkelen als inlaag, 
als gecont r oleer d get ij dengebied (met  behulp van een af sluit bar e duiker  in de zeedij k) en als 
buit endij ks get ij dengebied. Het  veer plein kan, gelet  op de hoge uit voer ingskost en, al dan niet  als 
nat uur gebied wor den t oegevoegd aan de veer haven en de polder . Hoewel de r ealisat iekost en 
voor  het  t r ansf or mer en van het  veer plein gelij k zij n aan het  veer plein Kr uiningen, is de kost en-
bat enver houding gunst iger  door  het  gr ot er e opper vlak en de combinat ie met  ander e f unct ies. 
 
I n combinat ie met  het  nat uur compensat ieplan wenst  de gemeent e Hulst  r ecr eat ieve 
voor zieningen t e ont wikkelen. Bovendien biedt  het  gebied de mogelij kheid er var ing op t e doen 
met  een ander e vor m van wat er ker en (Dij k met  ber eik). Deze uit eenlopende belangen zij n op 
best uur lij k niveau bespr oken. Het  r esult aat  van deze af st emming zal zo mogelij k in 2004 wor den 
vast gelegd in een int ent iever klar ing, waar na de planvor ming nader  kan wor den ingevuld. 
 

���� %HVFKHUPLQJ�6FKRU�YDQ�:DDUGH��$���
De bescher ming van het  schor  en slik van Waar de is in 2000 als kansr ij k nieuw pr oj ect  genoemd. 
Na een ver kenning naar  de sit uat ie en de mogelij ke maat r egelen is dit  deelpr oj ect  als posit ief  
beoor deeld. Aan de uit voer ing is wel de voor waar de gest eld dat  het  pr oj ect  een duidelij ke winst  
voor  de nat uur  moet  oplever en èn de cult uur hist or ische waar den van het  ver dr onken dor p 
Valkenisse behouden blij ven.  
 
Nadat  in 2001 diver se st udies zij n uit gevoer d, ger appor t eer d in een t echnisch-wet enschappelij k 
document  (zie bij lage 1), is beslot en een t weet al st r ekdammen op het  slik aan t e leggen. Het  doel 
hier van is een bescher ming van het  schor  en van de aanwezige cult uur hist or ische waar den. De 
aanleg van de kr ibben is begin 2003 af ger ond. Hoewel er  eer st  zor gen war en over  de kwalit eit  
van de gebr uikt e mij nst een, bleek lat er  uit  pr oeven dat  de onder zocht e st of f en onder  de 
wet t elij ke nor men vielen. De eer st e monit or ingr esult at en van het  slik geven aan, dat  de er osie is 
omgeslagen in sediment at ie. Plaat selij k is er  inmiddels cir ca 50 cm opgeslibt . Deze opslibbing is 
gunst ig voor  het  bodemleven en vogels. 
 
Om de kwalit eit  van het  bescher mde schor  t e ver hogen is bij  de keuze voor  de st r ekdammen 
geopper d het  schor  (exper iment eel) af  t e plaggen. Hier mee zouden de nat uur waar den van het  
schor  wor den ver hoogd. Uit  bemonst er ingen eind 2002 is echt er  gebleken dat  de schor bodem 
ver vuild is. Vanwege de noodzakelij ke saner ingskost en is, in r elat ie t ot  ander e 
nat uur compensat iepr oj ect en, in 2003 beslot en geen ver volg t e geven aan het  af plaggen.  
 
[ f ot o]  
Het  gunst ige ef f ect  van t wee kr ibben bij  het  Schor  van Waar de was dir ect  zicht baar : de er osie 
st opt e en nieuw slib wer d af gezet .  
 

���� 9HUGURQNHQ�=ZDUWH�3ROGHU��$����+HUGLMNWH�=ZDUWH�3ROGHU��&���
Voor t vloeiend uit  ver kenningen naar  het  ver hogen van de est uar iene kwalit eit en van binnendij kse 
pr oj ect en (par agr aaf  5.3), zij n in 2002 de mogelij kheden onder zocht  voor  de Her dij kt e Zwar t e 
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Polder . Dit  pr oj ect  is opgenomen in de cat egor ie C van het  nat uur compensat iepr ogr amma. Het  
uit gangspunt  daar bij  was het  inr icht ingsplan (2001) van de wer kgr oep nat uur ont wikkeling van de 
Pr ovincie Zeeland, dat  voor zag in deels dr oge, deels nat t e nat uur . Uit  het  onder zoek volgde dat  
het  kansr ij k is de Her dij kt e Zwar t e Polder  onder  gecont r oleer d get ij  t e br engen met  een 
door laat middel in de zeedij k. Hier mee wor den de est uar iene kwalit eit en ver hoogd. De st er kst e 
r elat ie t ot  de West er schelde wor dt  echt er  ber eikt  wanneer  een sluf t er acht ig landschap wor dt  
gecr eëer d, in aansluit ing op het  best aande nat uur gebied de Ver dr onken Zwar t e Polder . 
  
I n de t weede helf t  van 2003 is, op ver zoek van de Voor t gangscommissie, de opt ie van een 
door laat middel in de zeedij k nader  onder zocht . Uit  deze ver volgst udie bleek dat  het  
door laat middel de beoogde nat uur  kan oplever en. Hier voor  is echt er  een geul noodzakelij k in de 
Ver dr onken Zwar t e Polder . Dit  is een dr ast ische ingr eep in het  best aande nat uur gebied, t er wij l 
de st er ke aanzanding in het  gebied r egelmat ig bagger en ver eist . De r esult at en hebben de 
Voor t gangscommissie doen besluit en voor lopig af  t e zien van een door laat middel t er  plaat se. De 
Her dij kt e Zwar t e Polder  zal volgens het  oor spr onkelij ke plan wor den inger icht .  
 
Daar op is geopper d in het  best aande nat uur gebied de Ver dr onken Zwar t e Polder  de 
nat uur waar den t e ver hogen. Aanvankelij k wer d hier bij  gedacht  aan het  af gr aven van de hoogst e 
delen van het  gebied, ver gelij kbaar  met  het  Schor  van Waar de (par agr aaf  2.6). Gelet  op de 
huidige nat uur - en r ecr eat ief unct ie van het  gebied heef t  de Voor t gangscommissie van het  
nat uur compensat iepr ogr amma dit  als onwenselij k beschouwd. Begin 2004 is beslot en om op 
bescheiden schaal een geul in het  onbegr oeide deel t e gr aven. Ener zij ds zor gt  dit  t i j delij k voor  
ext r a over spoeling van de zout e veget at ies, ander zij ds komt  hier mee zand vr ij  dat  kan wor den 
aangewend bij  de inr icht ing van de Her dij kt e Zwar t e Polder . Deze opt ie zal in nauw over leg met  
de nat uur beheer der , de St icht ing Het  Zeeuwse Landschap, nader  wor den uit gewer kt . 
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���9RRUWJDQJ�ELQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ��FDWHJRULH�%��
 
Cat egor ie B bet r ef t  binnendij kse nat uur ont wikkeling, dir ect  gr enzend aan de West er schelde. 
Het  st r eef beeld van dit  t ype is ger icht  op zoveel mogelij k aan de West er schelde gebonden 
nat uur . I n de pr akt ij k bet ekent  dit , dat  zo mogelij k zout e nat t e nat uur  wor dt  ger ealiseer d, of  
ander s zoet e nat t e nat uur . De let t er -cij f er combinat ies acht er  de deelpr oj ect en ver wij zen naar  
de kleur enkaar t  acht er  in dit  r appor t . 
 

���� *URQGYHUZHUYLQJ�
Eind 2002 is de cat egor ie B uit gebr eid met  een t waalf t al gebieden (cir ca 300 ha). Hier mee is de 
t ot ale opper vlakt e van cat egor ie B gekomen op 470 ha. Ongeveer  de helf t  is r eeds ver wor ven. I n 
2003 zij n aankopen gedaan bij  onder  ander e de Baar zandse kr eek en Bat hse Schor  en is het  
pr oj ect  Per kpolder  in zij n geheel aangekocht . De t ot ale ver wor ven opper vlakt e in 2003 was 114 
ha.  
 

���� 8LWYRHULQJ�
Van de pr oj ect en Oost er zwakepolder  (B4), Scheldeoor d (B6), Kr uiningen/  Sluisweg (B7), I nkel-
west  (B8), Waar de/  Vr oondij k (B9), Bat h (B10), Plaskr eek (B13), Nummer  Een (B14), Kar r evelden 
Oud Br eskenspolder  (B15) wor dt  de st and van zaken niet  apar t  ver meld, omdat  ze alle nog in het  
st adium van gr ondver wer ving ver ker en. 
 
Voor  de pr oj ect en waar van de uit voer ing kan aanvangen, zij n pr oj ect dossier s opgest eld. I n deze 
pr oj ect dossier s is kor t  aangegeven wat  de aar d is van het  desbet r ef f ende pr oj ect  en welke 
inr icht ingsmaat r egelen (inclusief  kost enr aming) wor den voor zien. Met  het  vast st ellen van deze 
pr oj ect dossier s wor den t evens de af spr aken omt r ent  f inancier ing vanuit  het  nat uur compensat ie-
pr ogr amma en de ver ant woor delij kheid voor  de uit voer ing vast gelegd. De pr oj ect dossier s zij n 
vast gest eld door  de St uur gr oep Nat uur her st el, waar na ze in uit voer ing zij n genomen.  
 
� 5DPPHNHQVKRHN��%���

Van het  in t ot aal 38 ha gr ot e pr oj ect  moet  nog cir ca 28 ha ver wor ven wor den. De hect ar es 
zij n van één eigenaar . I n 2003 zij n de onder handelingen voor  de ver wer ving van deze 
hect ar es weer  opgepakt ; dit  heef t  t ot  op heden niet  t ot  r esult aat  geleid. Ruim 3 ha is r eeds 
in bezit  van St aat sbosbeheer . Na de akt epasser ing van de r uilver kaveling Walcher en is daar  
nog cir ca 7 ha bij gekomen (deelgebied “de Weit j es”). De wer kgr oep nat uur ont wikkeling van 
Pr ovincie Zeeland heef t  voor  het  gehele gebied een st r eef beeld opgest eld. Gebleken is dat  
gef aseer de inr icht ing mogelij k is. De voor ber eiding op de inr icht ing van “de Weit j es” (zoals 
best emmingswij ziging, ont gr ondingsver gunning, ont hef f ing Flor a- en Faunawet ) is eind 2003 
opgest ar t . De uit voer ing is gepland in het  naj aar  van 2004. Voor  “de Weit j es” heef t  de 
St uur gr oep Nat uur her st el een voor lopige bij dr age t oegezegd van ½���������1D�LQULFKWLQJ�]DO�
het  gebied best aan uit  bloemr ij k en zilt  gr asland. Er  wor den laagt es gecr eëer d, waar in ’s 
wint er s (br ak) wat er  st aat  en die in de loop van het  j aar  dr oogvallen. Deze gr onden kunnen 
als br oedgebied dienen voor  kust vogels. 
 
Het  voor malig slibdepot  en het  aansluit end gelegen duingebied, de zogenaamde 
Rammekensduinen, zij n r eeds in 2000 inger icht . De inr icht ing voor ziet  in een st r andvlakt e 
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met  loopduinen en duinvalleien. De t ot ale opper vlakt e van dit  gebied bedr aagt  cir ca 10 ha. De 
bij dr age vanuit  het  nat uur compensat iepr ogr amma bedr oeg ½��������� 

 
� *DOJKRHN�,��%�� 

De uit voer ing van Galghoek I  (14 ha) lif t  mee met  de inr icht ing van gr oenpr oj ect  ’t  Sloe. I n 
august us 2003 is gest ar t  met  de uit voer ing van het  best ek. Het  gebied zal na inr icht ing 
best aan uit  een kr eek met  een br ede oever zone, die geleidelij k over gaat  in hoger  gelegen 
gr aslanden. Het  open kar akt er  van het  gebied is van belang voor  kr it ische weidevogels en 
voor  kust vogels. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  dit  pr oj ect  een bij dr age 
t oegezegd van ½���0.000.  
 
 
[ f ot o] 
I n Galghoek I  is een eer st e st ar t  gemaakt  met  het  gr aaf wer k. 

 
� 'HQ�,QNHO��%���

De gr onden (cir ca 7 ha) zij n in eigendom bij  St aat sbosbeheer . De voor ber eidingen voor  de 
inr icht ing van het  nat uur gebied zij n in 2003 opgest ar t . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  
voor  dit  pr oj ect  een voor lopige bij dr age t oegezegd van ½���������'H�XLWYRHULQJ�LV�JHSODQG�LQ�
het  naj aar  van 2004. Vanwege de zandige onder gr ond en de aanwezigheid van br ak 
gr ondwat er  is het  gebied kansr ij k voor  de ont wikkeling van aan de West er schelde 
ger elat eer de zout -zoet  veget at ies. 

 
� %DWKVH�6FKRU��%��� 

Het  Bat hse Schor  is in t ot aal 73 ha gr oot . I n 2003 is hier van 64 ha ver wor ven. De over ige 9 
ha bet r ef t  een cr osst er r ein. Gemeent e Reimer swaal zor gt  voor  de ver plaat sing van dit  
t er r ein, waar na de r est er ende gr onden aangekocht  wor den. De inr icht ing best aat  uit  het  
uit br eiden van het  deels nog aanwezige kr ekenst elsel, maaiveldver laging en af plaggen van de 
zode, waar door  enig r eliëf  wor dt  aangebr acht . Begin 2004 wor dt  gest ar t  met  de 
voor ber eidingen van de inr icht ing. 
 

� 3HUNSROGHU��%����
I n 2003 is deze t en oost en van de oude veer haven gelegen polder  (18 ha) aangekocht . Voor  
inr icht ing van de polder  wor dt  gezocht  naar  een combinat ie met  de veer haven en het  
veer plein. De ont wikkelingen zij n ver meld in par agr aaf  2.5 (Veer haven/  veer plein Per kpolder )  
 

� 0DUJDUHWKDSROGHU��%���
Van de Mar gar et hapolder  is cir ca 50 ha in het  noor dwest en begr ensd, in 2000 is het  
zoekgebied uit gebr eid in de oost elij ke r icht ing met  cir ca 45 ha. I n j uli 2003 heef t  de 
St uur gr oep Nat uur her st el ingest emd met  het  ver zoek van de landinr icht ingscommissie 
Reuzenhoek-Zaamslag om in het  gebied in het  zuidwest en van de polder  gr onden t e 
ver wer ven dan wel uit  t e r uilen. Moment eel wor dt  in alledr ie de gebieden gr ond ver wor ven en 
uit ger uild. Af hankelij k van deze r esult at en wor dt  in 2004 beslot en met  welke gr onden de 
begr enzing van de Mar gar et hapolder  wor dt  uit gebr eid. 
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�� 9RRUWJDQJ�NZDOLWHLWVLPSXOV�1DWXXUEHOHLGVSODQ��NUHHNKHUVWHO��FDWHJRULH�&��
�

Met  de uit voer ing van de cat egor ie C-pr oj ect en wor dt  een ext r a kwalit eit simpuls beoogd voor  de 
uit voer ing van het  Nat uur beleidsplan en kr ekenher st el. De gebieden wor den ver sneld inger icht  
en het  aandeel nat t e nat uur  wor dt  f or s uit gebr eid.  
 

����� 3ULRULWHLWVWHOOLQJ�
I n 1998 zij n alle pot ent iële pr oj ect en in cat egor ie C beoor deeld aan de hand van een aant al 
cr it er ia. Deze beoor deling heef t  geleid t ot  een pr ior it er ing, die de basis was voor  het  j aar pr o-
gr amma 1999. I n het  naj aar  van 1999, 2000, 2001 en 2002 is deze pr ior it eit st elling 
geact ualiseer d, idem in 2003. De geact ualiseer de pr ior it eit st elling is de basis geweest  voor  het  
j aar pr ogr amma van 2004. I n bij lage 3 is de pr ior it eit st elling voor  2004 weer gegeven. 
 

����� *URQGYHUZHUYLQJ�
I n 2003 hebben de gr ondver wer vingsact ivit eit en voor  cat egor ie C-pr oj ect en zich 
geconcent r eer d op de klasse 1- en 2-pr oj ect en (de pr oj ect en met  hoge pr ior it eit ). I n deze 
pr oj ect en is in 2003 cir ca 19�ha ver wor ven (inclusief  r uilgr ond). Hier mee was een bedr ag 
gemoeid van r uim ½����������,Q������LV�EHGXLGHQG�PLQGHU�JURQG�LQ�FDWHJRULH�&�YHUZRUYHQ�GDQ�LQ�
voor gaande j ar en. Dit  komt  door dat  de ver wer ving van deze gr onden volledig gef inancier d wor dt  
door  het  minist er ie van LNV. En in ver band met  bezuinigingen bij  dit  minist er ie mocht en een hele 
per iode geen gr onden aangekocht  wor den. 
 

����� 8LWYRHULQJ�
Voor  de pr ior it air e pr oj ect en uit  het  j aar pr ogr amma 2003 waar van de uit voer ing kon aanvangen, 
zij n pr oj ect dossier s opgest eld. I n deze pr oj ect dossier s is kor t  aangegeven wat  de aar d is van 
het  desbet r ef f ende pr oj ect  en welke inr icht ingsmaat r egelen (inclusief  kost enr aming) wor den 
voor zien. Met  het  vast st ellen van deze pr oj ect dossier s wor den t evens de af spr aken omt r ent  
medef inancier ing vanuit  het  nat uur compensat iepr ogr amma en de ver ant woor delij kheid voor  de 
uit voer ing vast gelegd. De pr oj ect dossier s zij n vast gest eld door  de St uur gr oep Nat uur her st el, 
waar na ze in uit voer ing zij n genomen.  
 
De st and van zaken van de pr oj ect en waar voor  een bij dr age is aangevr aagd is als volgt , waar bij  
in de beschr ij ving de let t er -cij f er combinat ies acht er  de deelpr oj ect en ver wij zen naar  de 
kleur enkaar t  acht er  in dit  r appor t . 
 
� %DDU]DQGVHNUHHN��&����

De kr eek en de aanliggende oever landen (cir ca 32 ha) zij n in eigendom bij  de St icht ing Het  
Zeeuwse Landschap. De kr eek is, in het  gedeelt e van Het  Zeeuwse Landschap, af gekoppeld 
van het  landbouwkundig af wat er ingssyst eem en heef t  een eigen peilbeheer  gekr egen. 
Hier door  ont st aan in het  voor j aar  per iodiek kale slikveldj es, die ideaal voedselgebied vor men 
voor  bij zonder e br oedvogels als kluut  en misschien wel kleine plevier . Enkele gedeelt en 
opgehoogd oever land zij n ver laagd, zodat  moer assig gr asland t ot  ont wikkeling kan komen. 
Een geheel ver land gedeelt e van de kr eek is weer  uit gegr aven. Door  medef inancier ing van 
het  nat uur compensat iepr ogr amma kon dit  eindbeeld ber eikt  wor den. Het  pr oj ect  is 
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af ger ond, de eindaf r ekening heef t  plaat sgevonden. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  
dit  pr oj ect  een bij dr age ver leend van ½���������� 
 

Ten noor den van het  pr oj ect  is eind 2002 r uim 8 ha ext r a begr ensd, welke is opgenomen in 
de cat egor ie B van het  nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. De st and van zaken is 
in hoof dst uk 3 behandeld. 

 
� ,QODDJ�+RRIGSODDW��&����

Met  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma is gr ondwer k (maaiveldver laging t ot  
80 cm) in de I nlaag Hoof dplaat  (19 ha) uit gevoer d, zodat  een goede uit gangssit uat ie 
ont st aat  voor  de ont wikkeling van nat uur waar den. Tevens kan met  deze bij dr age een r ast er  
r ond het  gebied wor den geplaat st  en kan de wat er huishouding wor den geopt imaliseer d t en 
behoeve van ext r a nat t e nat uur . I n t ot aal hebben deze maat r egelen geleid t ot  cir ca 14 ha 
ext r a nat t e nat uur . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  dit  pr oj ect  een bij dr age 
ver leend van ½����������+HW�SURMHFW�LV af gr ond, de eindaf r ekening heef t  plaat sgevonden. 
 

� $[HOVH�NUHHN��&��� 
I n het  r eser vaat sgebied Axelsekr eek (14 ha) zij n de oever landen langs de zuidkant  van de 
Axelsekr eek her st eld. Door  medef inancier ing van het  nat uur compensat iepr ogamma kon de 
t oplaag wor den ver wij der d en af gevoer d en konden een nat uur vr iendelij ke oever  en 
veedr inkput t en wor den aangelegd. Dit  heef t  geleid t ot  cir ca 13 ha ext r a nat t e nat uur . De 
wer kzaamheden zij n in de loop van 2000 af ger ond. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  
dit  pr oj ect  een bij dr age ver leend van ½���������+HW�SURMHFW�LV�DIJHURQG��GH�HLQGDIUHNHQLQJ�
heef t  plaat sgevonden. 
 

� 3ODVNUHHN��&����
I n het  nat uur ont wikkelingsgebied Plaskr eek (8 ha) is met  een bij dr age van het  nat uur -
compensat iepr ogr amma gr ondwer k uit gevoer d voor  een goede uit gangssit uat ie voor  nat t e 
schr aallandveget at ies over gaand in bloemr ij k gr asland en r iet kr agen langs de kr eek. De 
St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  het  uit voer en van dit  gr ondwer k een bij dr age van ½�
31.476 ver leend. Het  pr oj ect  is af ger ond, de eindaf r ekening heef t  plaat sgevonden. 
 
Ten west en van het  pr oj ect  is eind 2002 r uim 21 ha ext r a begr ensd, welke is opgenomen in 
de cat egor ie B van het  nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. De st and van zaken is 
in hoof dst uk 3 behandeld. 

 
� :LOOHP�/HRSROGSROGHU��&����

Het  gebied (46 ha) is inger icht  als een r eliëf r ij k en deels schr aal gr asland met  plaat selij k 
dr inkput t en en opgaand st r uweel. Er  best aan gr adiënt en van nat  naar  dr oog, van schr aal naar  
voedselr ij k(er ), van zonnig naar  schaduwr ij k. De vocht gr adiënt  heef t  de vor m die r ef er eer t  
aan het  hist or isch kr ekenpat r oon t en t ij de van de inpolder ing. De inr icht ing is mede ber eikt  
door  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma. Er  is cir ca 16 ha ext r a nat t e nat uur  
ger ealiseer d. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  een bij dr age t oegezegd van ½����������'H�
uit voer ing is ger eed. De eindaf rekening wor dt  in het  t weede kwar t aal van 2004 ver wacht . 

 
[Fot o] 

De wer kzaamheden in de Willem Leopoldpolder  zij n af ger ond. Er  is een ideale 
uit gangssit uat ie gecr eëer d, waar in de nat uur  zich ver der  kan ont wikkelen. 
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� /LQLH�0LGGHQ��3\UDPLGH��&����
Van het  begr ensde nat uuront wikkelings- en r eser vaat sgebied Linie midden / Pyr amide is 66 
ha van de 100 ha ver wor ven en inger icht . Doel van het  pr oj ect  was de Passageule omr ingd 
door  plas-dr as gebieden, schr ale gr aslanden en nat t e schr aallanden. Om dit  t e ber eiken zij n 
de oever s van de Passageule ver f lauwd en zij n plaat selij ke maaiveldver lagingen aangebr acht . 
 
Mede door  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma is dit  gebied inger icht , wat  
heef t  geleid t ot  cir ca 21 ha ext r a nat t e nat uur . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  een 
bij dr age van ½���������WRHJH]HJG��'H�ZHUNHQ�]LMQ�QDJHQRHJ�DIJHURQG��GH�HLQGDIUHNHQLQJ�
wor dt  in het  t weede kwar t aal van 2004 ver wacht . 

 
� 6RSKLDSROGHU��&����

I n het  r eser vaat sgebied Sophiapolder  (25 ha) wor dt  een plas-dr asgebied aangelegd met  
schr aalgr aslanden. Met  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma zij n de 
ont gr ondingen ger ealiseer d en is het  Uit wat er ingskanaal omgelegd, zodat  er  geen voedselr ij k 
wat er  het  gebied meer  inst r oomt . Dit  leidt  t ot  cir ca 18 ha ext r a nat t e nat uur . De 
St uur gr oep heef t  voor  deze wer ken een bij dr age van ½���������WRHJH]HJG��'H�LQULFKWLQJ�LV�
nagenoeg ger eed, de eindaf r ekening wor dt  in het  t weede kwar t aal van 2004 ver wacht . 

 
� 9ODDPVFKH�NUHHN��&����

Het  Wat er schap Zeeuws-Vlaander en heef t  met  een bij dr age van het  nat uur compensat ie-
pr ogr amma de voedselr ij ke sliblaag uit  de Vlaamsche Kr eek (6 ha) weggebagger d en de 
nat uur waar den van de omliggende gr onden ver hoogd. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  
een bij dr age ver leend van ½���������+HW�SURMHFW�LV�DIJHURQG��GH�HLQGDIUHNHQLQJ�KHHIW�
plaat sgevonden. 
 

� 2WKHHQVH�NUHHN��&����GHHOJHELHG�(LODQG�YDQ�GH�0HLMHU��
Het  nat uur ont wikkelingsgebied Eiland van de Meij er  (24 ha) is inger icht  met  een bij dr age 
van het  nat uur compensat iepr ogr amma. Met  deze bij dr age kon een slenk wor den ver diept  en 
oever s wor den ver f lauwd. Dit  bet ekende een ver st er king van de component  nat t e nat uur  in 
dit  gebied met  cir ca 3 ha. De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  dit  pr oj ect  een bij dr age 
ver leend van ½���������+HW�SURMHFW�LV�DIJHURQG��GH�HLQGDIUHNHQLQJ�KHHIW�SODDWVJHYRQGHQ� 
�

� 2WKHHQVH�.UHHN��&����GHHOJHELHG�*DW�YDQ�3LQWH��
Het  gebied best aat  uit  t wee hoge opwassen t ussen de Ot heense Kr eek en haar  deels 
ver lande kr eekuit loper s. Het  st r eef beeld is een af wisselend open landschap, waar in de schaal 
wor dt  bepaald door  het  aanwezige r eliëf  en losse element en als meidoor nhagen, 
knot wilgenr ij t j es en dr inkput t en. Aan de zuidzij de van het  gebied wor dt  het  maaiveld 
ver laagd; hier  wor dt  de ont wikkeling van r iet veld nagest r eef d. Het  aanwezige r eliëf  zal 
wor den ver st er kt  en er  wor dt  een t ient al poelen gegr aven.  
De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  voor  de eer st e f ase (18 ha) een bij dr age ver leend van ½�
108.846 en voor  de t weede f ase (15 ha) een bij dr age t oegezegd van ½��������� 
De uit voer ing van de eer st e f ase is af ger ond en de eindaf rekening heef t  plaat sgevonden. De 
uit voer ing van de t weede f ase is ger eed, met  uit zonder ing van een over st eekmogelij kheid 
voor  wandelaar s over  de kr eek. 
�

� 2HYHUODQGHQ�*URRW�(LODQG��&����
I n het  r eser vaat sgebied Oever landen Gr oot  Eiland (42 ha) wor dt  een bloemr ij k en nat  
schr aal gr asland met  plaat selij k opgaand st r uweel, r iet veget at ie en dr inkpoelen nagest r eef d. 
Met  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma kan dit  st r eef beeld ont wikkeld 
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wor den, wat  leidt  t ot  cir ca 8 ha ext r a nat t e nat uur . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  
hier voor  een bij dr age van ½���������WRHJH]HJG��'H�JURQGZHUN]DDPKHGHQ�]LMQ�HLQG������
af ger ond. De in depot  gezet t e gr ond is af gezet  bij  agr ar iër s. Het  aanbr engen van de 
beplant ing zal plaat svinden middels een in het  naj aar  van 2004 uit  t e voer en gr oenbest ek. 
 

� %RVFKNUHHN�$[HO��&����
I n het  r eser vaat s- en nat uur ont wikkelingsgebied nabij  de Boschkr eek (13 ha) wor dt  een 
bloemr ij k gr asland met  plaat selij k opgaand st r uweel, r iet veget at ie en dr inkpoelen 
ont wikkeld. Met  een bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogr amma kan onder  ander e het  
ver wij der en van de bouwvoor  en de aanleg van dr inkpoelen ger ealiseer d wor den, waar door  
ext r a nat t e nat uur  ont st aat . De St uur gr oep Nat uurher st el heef t  hier voor  een bij dr age van  
½��������WRHJH]HJG��'H�JURQGZHUN]DDPKHGHQ�]LMQ�HLQd 2001 af ger ond. Het  aanbr engen van 
de beplant ing zal plaat svinden middels een in het  naj aar  van 2004 uit  t e voer en gr oenbest ek. 
 

� 'ULHVDUHQGVNUHHN��&����
I n het  nat uur ont wikkelingsgebied Dr iesar endskr eek (2 ha) wor dt  een bloemr ij k gr asland met  
plaat selij k opgaand st r uweel, r iet veldveget at ie en een dr inkpoel ger ealiseer d. Met  een 
bij dr age van het  nat uur compensat iepr ogramma kan het  ver wij der en van de bouwvoor  en de 
aanleg van dr inkpoelen ger ealiseer d wor den, waar door  ext r a nat t e nat uur  ont st aat . De 
St uur gr oep Nat uur her st el heef t  hier voor  een bij dr age van maximaal ½��������WRHJH]HJG��
De gr ondwer kzaamheden zij n eind 2001 af ger ond. Het  aanbr engen van de beplant ing zal 
plaat svinden middels een in het  naj aar  van 2004 uit  t e voer en gr oenbest ek. 
 

� *URHQSURMHFW�·W�6ORH��&����
Voor  de nat t e gedeelt en uit  gr oenpr oj ect  ’t  Sloe heef t  de St uur gr oep Nat uurher st el een 
bij dr age t oegezegd van ½����������+HW�EHWUHIW�GH�GHHOSURMHFWHQ�7HYL[KRHN��:HHOKRHN�HQ�
Galghoek (gedeelt elij k). Gezien de ligging van het  plangebied is gezocht  naar  aansluit ing bij  
de best aande kr ekensyst emen op Zuid-Beveland. Voor  het  plangebied heef t  dit  ger esult eer d 
in een st r eef beeld, waar in zowel nat t e nat uur  in de vor m van nat t er e gr aslanden, moer assen 
en open wat er  als dr oger e gr aslanden, r uigt es en bos en st r uweel een plaat s hebben 
gekr egen. De uit voer ing is in de loop van 2003 gest ar t . I n ver band met  plant wer kzaamheden 
is de ver wacht ing dat  het  pr oj ect  eind 2004 is af ger ond. 
 

� 6FKRUUHWMH�2VVHQLVVH�
De best aande begr enzing van 16 ha is aan de oost zij de uit gebr eid met  10 ha. Alle gr onden 
zij n ver wor ven. Het  st r eef beeld van de oor spr onkelij ke 16 ha is ger eed. Dit  gebied moet  zich 
na inr icht ing ont wikkelen t ot  een r eliëf r ij k, open gr aslandgebied, met  veel var iat ie in 
begr oeiing. I n de wint er  st aat  een gr oot  deel onder  wat er , in het  voor j aar  valt  het  gebied 
langzaam dr oog. Het  st r eef beeld voor  de uit br eiding wor dt  begin 2004 opgest eld. Dan 
wor den ook de voor ber eidingen van de inr icht ing opgest ar t . Door  de St uur gr oep is een 
subsidie t oegezegd van ½��������� 
 

� 9RJHO�]XLG�
Het  gebiedj e, dat  geheel ver wor ven is, is cir ca 16 ha gr oot . Het  st r eef beeld is een r eliëf r ij k, 
nat , mat ig voedselr ij k gr asland over gaand in bloemr ij k gr asland met  plaat selij k zoet  of  licht  
br ak wat er  en opgaand st r uweel. De voor ber eidingen van de inr icht ing wor den begin 2004 
opgest ar t . De St uur gr oep Nat uur her st el heef t  een subsidie t oegezegd van ½��������� 
 

� =ZDUWHQKRHNVHNUHHN�
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Ten noor den en zuiden van de Zwar t enhoeksekr eek is cir ca 12 ha ver wor ven. De 
voor ber eidingen voor  de inr icht ing zij n in 2003 opgest ar t . Het  st r even is om al in het  eer st e 
kwar t aal van 2004 t e st ar t en met  de uit voer ing. Na inr icht ing zal het  gebied best aan uit  
r eliëf r ij k gr asland met  dr inkpoelen en st r uweel, aansluit end op de r iet veget at ie en het  open 
wat er  in de kr eek. 
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���2QWZLNNHOLQJHQ�
 

���� (YDOXDWLH�����������
Conf or m de bepalingen in de Best uur sover eenkomst  (1998) is dr ie j aar  na onder t ekening hier van 
een (t ussent ij dse) evaluat ie van het  pr ogr amma uit gevoer d (zie bij lage 1). I n haar  t er ugblik 
const at eer de de Voor t gangscommissie dat  er  slecht s in beper kt e mat e uit voer ing kan wor den 
gegeven aan de r ealisat ie van buit endij kse pr oj ect en. Ander s is het  bij  de r ealisat ie van de 
binnendij kse pr oj ect en die dir ect  gr enzen aan de West er schelde, de zogenaamde inlagen 
(cat egor ie B). Hoewel ook daar  in beper kt e mat e inr icht ingsmaat r egelen hebben plaat sgevonden, 
zij n in deze cat egor ie door gaans met  een goede kans en t egen r edelij ke kost en West er schelde-
ger elat eer de nat uur waar den t e r ealiser en. De uit voer ing van het  kr ekenher st el en een 
kwalit eit simpuls van de uit voer ing van het  Nat uur beleidsplan (cat egor ie C) ver loopt  voor t var end.  
 
Naar  aanleiding van de er var ingen bij  de uit voer ing st elde de Voor t gangscommissie dat  het  
pr ogr amma er bij  gebaat  is om, waar  mogelij k, de inlagen via t echnische middelen in dir ect e 
ver binding t e br engen met  de West er schelde, zodat  het  est uar iene kar akt er  t oeneemt . 
Daar naast  wor den bij  voor keur  pr oj ect en gecombineer d, zodat  er  ecologisch st er ker e eenheden 
ont st aan. Gezien het  belang van deze binnendij kse pr oj ect en en de kansen op r ealisat ie heef t  de 
voor t gangscommissie beslot en t ot  een ver schuiving van een deel van het  budget  van cat egor ie C 
naar  B, in combinat ie met  (op t er mij n) aanvullende f inancier ing van het  Minist er ie van Ver keer  en 
Wat er st aat . I n hoof dst uk 6 wor dt  er  nader  ingegaan op de f inanciële aspect en van het  
pr ogr amma. 
 

���� ,QJHEUHNHVWHOOLQJ�
De Eur opese Commissie heef t  de Neder landse r eger ing bij  br ief  van 19 f ebr uar i 1998 in 
gebr eke gest eld voor  wat  bet r ef t  de t oer eikendheid, in het  kader  van de Eur opese Vogel- en 
Habit at r icht lij n, van het  in 1998 over eengekomen Nat uurcompensat iepr ogr amma 
West er schelde. Door  de Neder landse r eger ing is bij  br ief  van 23 apr il 1998 hier op ger eageer d. 
Ver volgens heef t  de Eur opese Commissie bij  br ief  van 7 mei 2001 op de br ief  van de 
Neder landse r eger ing ger eageer d met  een aanvullende ingebr ekest elling. I n deze aanvullende 
ingebr ekest elling st elt  de Eur opese Commissie dat  Neder land haar  ver plicht ingen uit  ar t ikel 4, 
vier de lid van de Vogelr icht lij n en uit  ar t ikel 6, der de en vier de lid van de Habit at r icht lij n niet  is 
nagekomen. Bij  br ief  van 22 okt ober  2001 heef t  de Neder landse r eger ing geant woor d op deze 
aanvullende ingebr ekest elling van de Eur opese Commissie. I n het  ant woor d st elt  de Neder landse 
r eger ing dat  de Eur opese Commissie niet  heef t  aanget oond dat  Neder land haar  ver plicht ingen 
uit  ar t ikel 4, vier de lid van de Vogelr icht lij n en uit  ar t ikel 6, der de en vier de lid van de 
Habit at r icht lij n niet  is nagekomen. De Neder landse r eger ing is van mening dat  het  in 1998 
over eengekomen Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde in voldoende mat e voldoet  aan de 
eisen die daar aan vanuit  de Vogelr icht lij n en vanuit  de Habit at r icht lij n wor den gest eld. Er  is in 
de visie van de Neder landse r eger ing dan ook geen noodzaak om vanwege Eur opese 
ver plicht ingen ext r a maat r egelen t e nemen. 
Naar  aanleiding van deze Neder landse r eact ie heef t  de Eur opese Commissie bij  br ief  van 11 j uli 
2003 een met  r edenen omkleed advies aan de Neder landse r eger ing uit gebr acht . I n dat  advies 
blij f t  de Eur opese Commissie bij  haar  st andpunt  dat  Neder land de ver plicht ingen uit  hoof de van 
de r icht li j nen niet  nakomt  en ver zoekt  der halve Neder land binnen t wee maanden de nodige 
maat r egelen t e t r ef f en om alsnog aan de r icht li j nen t e voldoen. Bij  br ief  van 21 okt ober  2003 
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heef t  de Neder landse r eger ing hier op ger eageer d. I n die r eact ie concludeer t  de Neder landse 
r eger ing dat  het  geheel van vast gest elde en aangepast e nat uur compensat iemaat r egelen 
voldoende is om aan de ver plicht ingen op gr ond van de Vogel-  en de Habit at r icht lij n t e voldoen. 
Het  is nu aan de Eur opese Commissie om t e beslissen of  deze Neder landse r eact ie aanleiding 
geef t  t ot  het  nemen van ver der e ver volgst appen. 
 

���� 1LHXZH�SURMHFWHQ�HQ�NZDOLWHLWVYHUEHWHULQJ�
I n 2000 is een gr oslij st  opgest eld van suggest ies uit  de r egio voor  een kwalit eit sver bet er ing en 
of  inr icht ing van de oever gebieden van de West er schelde.  
 
De suggest ies die voor  buit endij kse gebieden zij n gedaan ver eist en door gaans 
beheer st echnische danwel planologische maat r egelen, waar mee ze buit en de scope van het  
pr ogr amma vallen. Mede naar  aanleiding van de suggest ies zij n echt er  enkele nieuwe buit endij kse 
pr oj ect en aan het  pr ogr amma t oegevoegd. Het  bet r ef t  de veer pleinen van de veer havens 
Kr uiningen en Per kpolder ; vanwege de samenhang met  de veer havens zij n ze in de par agr af en 2.4 
en 2.5 beschr even. Daar naast  is een bescher ming van het  Schor  van Waar de als nieuw pr oj ect  
t oegevoegd. Dit  deelpr oj ect  heef t  in 2001 een r egulier e st at us gekr egen; als zodanig is de 
voor t gang beschr even in par agr aaf  2.6. 
 
De ideeën hebben bovendien geleid t ot  een elf t al nieuwe binnendij kse pr oj ect en, met  een t ot aal 
opper vlak van cir ca 300 ha. Met  de uit voer ing van deze pr oj ect en kan een aanzienlij ke winst  aan 
West er scheldegebonden nat uur  wor den ger ealiseer d. I n deze gebieden kunnen zout minnende 
plant en zich vest igen en ook zullen ze de r ust -  en f oer ageer mogelij kheden voor  wat er vogels 
ver gr ot en. De pr oj ect en zij n op 17 december  2002 door  Gedeput eer de St at en van Zeeland 
f or meel vast gest eld. Het  bet r ef t  acht er eenvolgens Scheldeoor d, Kr uiningen/  Sluisweg, I nkel-
west , Waar de/  Vr oondij k, Bat h, Bat hse Schor , Per kpolder , Plaskr eek, Nummer  Een, Baar zandse 
kr eek, Kar r evelden Oud-Br eskenspolder . De voor t gang is beschr even in hoof dst uk 3. 
 
Uit  een ver kenning bleek dat  bij  enkele van deze pr oj ect en het  in pr incipe mogelij k is de 
est uar iene kwalit eit en t e ver hogen, bij voor beeld door  kwelbuizen t e slaan of  een door laat middel 
in de zeedij k aan t e leggen. Acht er eenvolgens gaat  het  om de volgende pr oj ect en: Per kpolder  
(B12), Mar gar et hapolder  (B3), Waar de/  Vr oondij k (B9), Kr uiningen/  Sluisweg (B7) en Her dij kt e 
Zwar t e Polder  (C9). Het  laat st e pr oj ect  is vanwege de aar d van de ver volgst udie beschr even in 
hoof dst uk 2 (Voor t gang buit endij kse pr oj ect en), de ander e pr oj ect en zij n beschr even in 
hoof dst uk 3 (Voor t gang binnendij kse pr oj ect en). 
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��)LQDQFLsQ�1DWXXUFRPSHQVDWLHSURJUDPPD�:HVWHUVFKHOGH�
�

����� %HVFKLNEDUH�EXGJHWWHQ�
Voor  de dr ie cat egor ieën pr oj ect en zij n in de Best uur sover eenkomst  van f ebr uar i 1998 de 
volgende budget t en af gespr oken: 
� buit endij kse nat uur compensat iepr oj ect en (cat . A) ½�����PLOMRHQ��ƒ  17 milj oen); 
� binnendij kse nat uur compensat iepr oj ect en (cat . B) ½�����PLOMRHQ��ƒ  19 milj oen); 
� kwalit eit simpuls Nat uur beleidsplan/  kr eekher st el (cat . C) ½������PLOMRHQ��ƒ  30 milj oen). 
 
I n het  kader  van de t ussent ij dse evaluat ie (1998-2001) heef t  een her ziening van f inanciële 
middelen plaat sgevonden. Daar bij  is ½�����PLOMRHQ�XLW�FDWHJRULH�&�YHUSODDWVW�QDDU�FDWHJRULH�%��'H�
uit gaven en ver plicht ingen per  cat egor ie zij n weer gegeven in de par agr af en 6.4 en 6.5. 
 
I n 1996 en 1997 zij n in het  kader  van het  pr oj ect  nat uur her st el West er schelde ook al uit gaven 
gedaan door  het  Minist er ie van Ver keer  en Wat er st aat . Deze vallen buit en het  t ot aalbedr ag van 
½����PLOMRHQ� 
 

����� $DQYXOOHQGH�ILQDQFLHULQJ�
Reeds bij  het  opst ellen van de best uur sover eenkomst  heef t  de t oenmalige Minist er  van Ver keer  
en Wat er st aat , mevr ouw J or r it sma, bij  de behandeling van het  nat uur compensat iepr ogr amma 
West er schelde in de Tweede Kamer , meer  f inanciële mogelij kheden t oegezegd. Dit  wer d 
onder st r eept  bij  de onder t ekening, waar bij  is gezegd dat  nieuwe, gedr agen pr oj ect en die 
voldoen aan de voor waar den van de best uur sover eenkomst , ‘welwillend’ in over weging wor den 
genomen. De st aat ssecr et ar is van Ver keer  en Wat er st aat  heef t  deze t oezegging in de Tweede 
Kamer  her haald en bij  haar  bezoek aan de West er schelde in het  voor j aar  van 2001 nogmaals 
bevest igd. Naar  aanleiding van de evaluat ie 1998-2001 heef t  zij  in november  2001 schr if t elij k 
ver zocht  binnen één j aar  nader  t e ber icht en over  de r ealiseer baar heid van de nieuwe pr oj ect en 
om daar na t e kunnen besluit en in welke mat e en in welk j aar r it me ext r a middelen beschikbaar  
moet en wor den gest eld. Daar bij  dient  t e wor den uit gegaan van een maximale ext r a bij dr age van 
t ot aal ½�����PLOMRHQ��'H�VWDDWVVHFUHWDULV�KHHIW�KDDU�VWDQGSXQW�QRJPDDOV�WRHJHOLFKW�LQ�GH�7ZHHGH�
Kamer  (13-9-2002), naar  aanleiding van vr agen van de vast e commissie voor  Ver keer  en 
Wat er st aat . 
 
Het  ver zoek is door  Gedeput eer de St at en schr if t elij k beant woor d op 20 j anuar i 2003. I n de 
br ief  is aangegeven dat  er  300 ha ext r a nat t e nat uur  in nieuwe inlagen kan wor den ont wikkeld. 
De bet r ef f ende gebieden zij n in december  2002 of f icieel begr ensd, zoals beschr even in 
par agr aaf  5.4. Voor  de r ealisat ie is een ext r a bij dr age ver eist  van ½�����PLOMRHQ��,Q�KDDU�UHDFWLH�
van 3 f ebr uar i 2004 geef t  de st aat ssecr et ar is aan dat  ½�����PLOMRHQ�JHUHVHUYHHUG�ZRUGW�RS�GH�
begr ot ing van het  Minist er ie van Ver keer  en Wat er st aat . Dit  geld is bedoeld voor  de inlagen 
maar  kan, indien gewenst , ook deels wor den gebr uikt  voor  een aangepast  en uit gebr eid 
nat uur compensat iepr oj ect  Per kpolder . 
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����� *URHQIRQGV�RYHUHHQNRPVWHQ�
Speciaal voor  de f inancier ing van de binnendij kse pr oj ect en (cat egor ieën B en C) is op 10 
november  1999 een zogenaamde Gr oenf ondsconst r uct ie over een gekomen. Hier voor  is een 
dr iet al over eenkomst en geslot en: 
 
1. Een over eenkomst  t ussen Rij kswat er st aat  Zeeland en Pr ovincie Zeeland. Hier in is vast gelegd 

dat  Rij kswat er st aat  de ver ant woor delij kheid voor  de uit voer ing van de binnendij kse 
pr oj ect en over dr aagt  aan de Pr ovincie Zeeland. 

2. Een over eenkomst  t ussen Rij kswat er st aat , Pr ovincie Zeeland en Nat ionaal Gr oenf onds. 
Hier in is vast gelegd dat  Rij kswat er st aat  Zeeland ½������PLOMRHQ��ƒ  49 milj oen) voor  de 
binnendij kse pr oj ect en van de Rij ksbegr ot ing over boekt  naar  een r ekening cour ant  bij  het  
Gr oenf onds, waar over  de Pr ovincie Zeeland beschikkingsbevoegdheid kr ij gt . 

3. Een over eenkomst  t ussen Pr ovincie Zeeland en Dienst  Landelij k Gebied. Hier in is vast gelegd 
onder  welke voor waar den DLG de uit voer ingst aken voor  de binnendij kse pr oj ect en op zich 
neemt . 

 
Volgens de over eenkomst en zal eenmaal per  kwar t aal de Dienst  Landelij k Gebied inhoudelij ke en 
f inanciële inf or mat ie inzake de uit voer ing ver st r ekken aan de Pr ovincie Zeeland. Gedeput eer de 
St at en van Zeeland zullen j aar lij ks r appor t er en aan de Voor t gangscommissie. De 
st aat ssecr et ar is van Ver keer  en Wat er st aat  houdt  de eindver ant woor delij kheid voor  het  t ot ale 
nat uur compensat iepr ogr amma.  
 

���� 8LWJDYHQ�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
I n 2002 zij n voor  het  eer st  uit gaven voor  daadwer kelij ke r ealisat ie van pr oj ect en gedaan, in 
2003 is dit  bedr ag t oegenomen (zie het  hier na opgenomen over zicht ). De kost en bet r of f en met  
name de aanleg van de kr ibben bij  het  Schor  van Waar de. I n beper kt e mat e zij n ook uit gaven 
gedaan voor  de veer haven Kr uiningen (2002) en Hansweer t  (2003).  
De ver melde capacit eit skost en voor  Rij kswat er st aat  Zeeland bet r ef f en zowel de planvor ming als 
de (voor ber eiding op de) r ealisat ie. I n 2003 lag het  accent  op de laat st e cat egor ie. De over ige 
uit gaven hebben bet r ekking op uit best edingen en inhuur  van specialist en t en behoeve van 
planvor ming en r ealisat ie.  
 
2YHU]LFKW�XLWJDYHQ�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ��LQ�HXUR·V��
 1'2�243�5,3�3!6(7(849�7:6<;�= >�?�?�@�ACB ?�? D�E�E�E D!E�E"> D!E�E)D D!E�E)F G"9�6(3�3�H
Pr oduct uit gaven 0 0 0  225.381 1.347.739 1.573.120 

Capacit eit  Rij kswat erst aat  direct ie 
Zeeland 

139.578 215.546 190.134 339.095 412.757 1.297.110 

Over ige uit gaven, waar onder  
adviser ing specialist ische dienst en 
Rij kswat erst aat  

31.765  60.807 97.563 50.756 19.630 260.521 
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Uit gaven voor  de binnendij kse pr oj ect en in 2003 bet r of f en: 
� De kost en van de gr ondaankoop cat egor ie B; 
� De kost en van de aankoop van r uilgr ond t .b.v. cat egor ie C; 
� De kost en van inr icht ing cat egor ie C (Sophiapolder , Eiland van de Meij er , Axelse kr eek, Gat  

van Pint e, I nlaag Hoof dplaat ); 
� De appar aat skost en van DLG; 
� De appar aat skost en van Pr ovincie Zeeland (nat uur ont wikkelingsplannen). 
 
Onder st aand een over zicht  van de wer kelij ke uit gaven in 2003. Voor  de volledigheid zij n t evens 
de uit gaven in de voor gaande j ar en opgenomen, zodat  het  t ot aal van de uit gaven t ot  en met  
31/ 12/ 2003 zicht baar  is (½������PLOMRHQ��� 
 
2YHU]LFKW�XLWJDYHQ�ELQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ��
 >�?�?�?�AND�E�E�E D!E�E"> D�E�E�D D�E�E�F G�94643!3�H�O!P 6<Q!3!R(;�=S6<A!T

F�>�A�>�D�A�D�E�E�F
Gr ondver weving 
Cat egor ie B 

2.119.759 - 440.629 172.890 2.733.278 

Ruilgr ond  
Cat egor ie B 

- 2.163.117 - - 2.163.117 

I nr icht ing  
Cat egor ie B 

87.859 21.965 - - 109.824 

Ruilgr ond  
Cat egor ie C  

-  1.840.433 687.676 5.824 2.533.933 

Flanker end beleid  
Cat egor ie C 

- -  23.792 - 23.792 

I nr icht ing 
Cat egor ie C 

- 196.494 542.368  925.244 1.664.106 

Appar aat skost en 
DLG 

485.135  254.936 260.771   336.479 1.337.321 

Appar aat skost en  
Pr ovincie Zeeland 

61.052 75.369 66.044 22.951 225.416  

Quickscan  
Gr ondbalans 

5.672 - - - 5.672 

Kadast er kost en 1.468 - - - 1.468 G"9�6(3!3�H D
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Naast  de hier voor  genoemde uit gaven is er  spr ake van ver plicht ingen. Voor  een deel zij n deze 
af komst ig uit  1999, 2000, 2001 en 2002 daar naast  zij n in 2003 nieuwe ver plicht ingen aangegaan. 
Deze bet r ef f en een bij dr age voor  de cat egor ie B-pr oj ect en: Rammekenshoek 1e f ase, Den I nkel 
en Galghoek I  en zuid en een bij dr age voor  de cat egor ie C-pr oj ect en: Zwar t enhoeksekr eek, 
Schor r et j e Ossenisse en Vogel-zuid. Daar naast  zal nog een af r ekening plaat s moet en vinden over  
de appar aat skost en van de t weede helf t  van 2003 van de Pr ovincie. 
 
Onder st aand een over zicht  van de ver plicht ingen die in 2003 zij n aangegaan. Voor  de 
volledigheid zij n t evens de r est ant  ver plicht ingen uit  1999, 2000, 2001 en 2002 opgenomen, 
zodat  het  t ot aal van de ver plicht ingenst and per  31/ 12/ 2003 zicht baar  is. 
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I nr icht ing Cat egor ie B - - - 424.858 424.858 
I nr icht ing 
Cat egor ie C 

175.863 208.966 215.915 622.309 1.223.053  

Appar aat skost en  
DLG  

-  - - - - 

Appar aat skost en  
Pr ovincie Zeeland 

- - - ^  25.000  ^  25.000  
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Op 31 december  2003 bedr oeg het  t ot aal van uit gaven en openst aande ver plicht ingen voor  de 
binnendij kse pr oj ect en ½��������������½����������� �½�������������,Q�RQGHUVWDDQGH�WDEHO�LV�KHW�
t ot aal van uit gaven en openst aande ver plicht ingen weer gegeven. 
 
 a

P 6<Q!3!R(;�=�6<A�TbD�E�E)F c�;�5(2!H P V!W!6�P =(Q�;�= G"9�6(3�3�H
Cat egor ie B 5.006.219  424.858  5.431.077  
Cat egor ie C 4.221.831 1.223.053  5.444.884  
Appar aat skost en  1.569.877  ^  25.000 1.594.877 G"9�6(3!3�H >4E
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����� 9HUVQHOOLQJ�JURQGYHUZHUYLQJ�FDWHJRULH�&�SURMHFWHQ�
I n 2003 was ½�����PLOMRHQ�EHVFKLNEDDU�DDQ�UHJXOLHUe middelen voor  de ver wer ving van 
r eser vaat s-  en nat uur ont wikkelingsgebieden in Zeeland. Cir ca één der de hier van, of wel zo’n ½�
40.000, kan wor den t oeger ekend aan pr ior it air e pr oj ect en van cat egor ie C van het  
nat uur compensat iepr ogr amma.  
 
I n 2003 is in deze pr ior it air e pr oj ect en (klasse 1 en 2) uit  cat egor ie C slecht s 20 ha ver wor ven, 
voor  een bedr ag van ½���������9HUJHOHNHQ�PHW�YRRUJDDQGH�MDUHQ�]LMQ�HU�LQ������ZHLQLJ�JURQGHQ�
in de cat egor ie C ver wor ven. Dit  komt  door  de aankoopst op vanuit  het  Minist er ie van LNV.  
 
De r egulier e middelen bleken eind 2002 onvoldoende om het  ver snelde t empo van de 
gr ondaankoop t en behoeve van cat egor ie C-pr oj ect en t e kunnen f inancier en. De St uur gr oep 
Nat uur her st el heef t  daar om ingest emd met  voor f inancier ing van 23 ha. Het  bedr ag dat  hier mee 
gemoeid was, is eind 2003 t er ugbet aald aan het  nat uur compensat iepr ogr amma. 
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���2UJDQLVDWLH�HQ�EHVOXLWYRUPLQJ�
�

���� 2UJDQLVDWLH�XLWYRHULQJ�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
De hoof dingenieur -dir ect eur  van Rij kswat er st aat  Zeeland heef t  als eindver ant woor delij ke voor  
de buit endij kse pr oj ect en een algemeen pr oj ect leider  aangest eld voor  de r ealisat ie. Deze legt  
ver ant woor ding af  aan het  lij nmanagement , is ver ant woor delij k voor  de voor t gang in de 
deelpr oj ect gr oepen en voor  de int er ne communicat ie en zor gt  voor  een goede af st emming t ot  de 
uit voer ing van de pr oj ect en uit  de cat egor ieën B en C. Deze algemene pr oj ect leider  vor mt  samen 
met  de deelpr oj ect leider s, een f inancieel specialist , een best uur lij k- j ur idisch adviseur  en een 
communicat ieadviseur  de pr oj ect gr oep Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde.  
De deelpr oj ect leider s st ellen pr oj ect gr oepen in om de planvor ming en r ealisat ie t er  hand t e 
nemen. De pr oj ect gr oepen best aan uit  ver t egenwoor diger s van Rij kswat er st aat sonder delen en 
belanghebbende par t ij en, zoals Pr ovincie, wat er schap, gemeent e, en de (beoogde) 
t er r einbeheer der . Af hankelij k van het  deelpr oj ect  kunnen der den wor den geïnf or meer d danwel 
bet r okken, zoals de Rij ksdienst  voor  het  Oudheidkundig Bodemonder zoek bij  het  Schor  van 
Waar de. De samenst elling van de pr oj ect gr oepen is t e lezen in bij lage 2b. 
 

����� 2UJDQLVDWLH�XLWYRHULQJ�ELQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ�HQ�NZDOLWHLWVLPSXOV�
1DWXXUEHOHLGVSODQ��NUHHNKHUVWHO�

I n j uni 1998 hebben Gedeput eer de St at en de Wer kgr oep Nat uur her st el West er schelde en de 
St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde ingest eld. De samenst elling van de wer kgr oep is in 
2003 gewij zigd t en opzicht e van 2002 door  ver vanging van mevr ouw W. Dekker , de heer  J . Dees, 
en mevr ouw M. De Lange door  r espect ievelij k de heer  E.J . van der  Meer , de heer  J .A. van 
Wer kum en mevr ouw G. Naeij e. De samenst elling van de st uur gr oep is in 2003 gewij zigd door  
ver vanging van de her en G. de Kok, W. de Gr aaf , K. van der  Hoof d, L. Har pe, W. van Zandbr ink en 
mevr ouw W. Dekker  door  r espect ievelij k de her en M. Kr amer , A. Paauwe, L. Wille, R. Ter maat , B. 
Holt slag en E.J . van der  Meer . I n bij lage 2c is de samenst elling van Wer kgr oep en St uur gr oep 
opgenomen. 
Besluit en over  de uit voer ing van de binnendij kse nat uur compensat iepr oj ect en wor den genomen 
door  de St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde. Deze besluit en wor den voor ber eid door  de 
Wer kgr oep Nat uur her st el. Gedeput eer de St at en van Zeeland zij n eindver ant woor delij ke voor  
het  vast st ellen van beslisdocument en aangaande het  nat uur compensat iepr ogramma. 
De Wer kgr oep en de St uur gr oep Nat uur her st el West er schelde hebben in 2003 elk dr iemaal 
ver gader d. 
 

����� %HVOXLWYRUPLQJ�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
I n de pr oj ect gr oepen wor dt  op ambt elij k niveau de besluit vor ming inhoudelij k voor ber eid. Op of  
par allel aan het  inhoudelij ke t r aj ect  volgt  een best uur lij k besluit vor mingspr oces, waar voor  de 
Voor t gangscommissie namens de st aat ssecr et ar is van Ver keer  en Wat er st aat  ver ant woor delij k 
is. 
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���� %HVOXLWYRUPLQJ�ELQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ�HQ�NZDOLWHLWVLPSXOV�1DWXXUEHOHLGVSODQ��
NUHHNKHUVWHO�

I n 2003 zij n door  de Wer kgr oep Nat uur her st el aan de St uur gr oep Nat uur her st el t er  
goedkeur ing voor gelegd: 
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Rammekenshoek, f ase 1; 
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Den I nkel; 
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Galghoek zuid; 
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Zwar t enhoeksekr eek; 
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Schor r et j e Ossenisse;  
� Pr oj ect voor st el, inclusief  subsidiever zoek voor  het  pr oj ect  Vogel-zuid;  
� J aar pr ogr amma binnendij kse nat uur compensat ie 2003. Dit  j aar pr ogr amma is op 10 f ebr uar i 

2004 vast gest eld door  GS. 
 
Daar naast  zij n de Wer kgr oep en de St uur gr oep r egelmat ig geïnf or meer d over  de voor t gang van 
de over ige pr oj ect en. 
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���&RQFOXVLHV�
�

���� %XLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
De vij f  buit endij kse pr oj ect en waar , op basis van de Best uur sover eenkomst , oor spr onkelij k mee 
van st ar t  is gegaan bleken om ver schillende r edenen niet  alle kansr ij k. Een beoogde uit br eiding 
van een best aande br oedlokat ie st r andde op milieut oxische st of f en in het  wat er milieu. Een 
bescher ming van het  af kalvende Zuidgor s spoor de niet  met  het  beleid van nat uur lij kheid, mede 
in combinat ie met  best aande nat uur waar den. Een br oedgebied bij  Hansweer t  kon niet  op 
voldoende maat schappelij ke st eun r ekenen, t er wij l het  alt er nat ief  vast liep in de complexit eit  
r ond noodzakelij ke bedr ij f sver plaat sing. Alleen de veer havens Kr uiningen en Per kpolder , die 
onder  voor behoud war en opgenomen, zij n nog van bet ekenis. Voor  de eer st e wor den inmiddels 
voor ber eidingen get r of f en om schor  en slik t e ont wikkelen. De veer haven Per kpolder  is nog 
onder wer p van discussie t ussen Rij kswat er st aat , Pr ovincie Zeeland en gemeent e Hulst . 
 
I n deze discussie wor den t evens het  veer plein en de oost elij k gelegen polder  bet r okken, zowel 
op best uur lij k als inhoudelij k niveau. Het  t ot ale gebied biedt  mogelij kheden voor  een ambit ieuze 
inr icht ing, waar mee het  oor spr onkelij ke pr ogr amma kan wor den ver st er kt . 
 
Dit  is ook het  geval met  een buit endij ks pr oj ect  dat  in de loop der  t ij d is t oegevoegd, namelij k 
een bescher ming van het  Schor  van Waar de. De maat r egelen zij n inmiddels uit gevoer d. De 
eer st e r esult at en van monit or ing geven aan, dat  de er osie van het  slik is omgeslagen in 
sediment at ie. Daar mee is een bescher ming ger ealiseer d van de nat uur waar den en de r est en van 
het  ar cheologisch waar devolle ver dr onken dor p in het  slik.  
 
Met  het  oog op een ver st er king van het  pr ogr amma is in 2003 onder zocht  of  het  mogelij k is het  
binnendij kse pr oj ect  Her dij kt e Zwar t e Polder  met  een gecont r oleer d door laat middel in de 
zeedij k in ver binding t e st ellen met  de West er schelde. Het  duur zaam lat en f unct ioner en van dit  
door laat middel ver gde echt er  een t e gr ot e beheer sinspanning in het  aangr enzende, buit endij kse 
gelegen nat uur gebied Ver dr onken Zwar t e Polder . I n samenspr aak t ussen bet r okken wor dt  nu 
bekeken welke mogelij kheden er  buit endij ks zij n om de nat uur waar den t e ver hogen. 
 

���� %LQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
Geconcludeer d kan wor den dat  de r ealisat ie van de cat egor ie B-pr oj ect en in het  algemeen naar  
wens ver loopt . Aansluit end aan Rammekenshoek is buit endij ks een voor malig slibdepot  inger icht  
als duingebied. Voor  de pr oj ect en Rammekenshoek f ase 1 en Den I nkel zij n de voor ber eidingen 
voor  inr icht ing opgest ar t . I n de Mar gar et hapolder  is een behoor lij ke opper vlakt e ver wor ven. Er  
is echt er  nog geen af ger onde, in t e r icht en eenheid ont st aan. Eind 2002 zij n 12 pr oj ect en aan de 
cat egor ie B t oegevoegd. De inr icht ing van één er van (Galghoek) is eind 2003 opgest ar t . Voor  het  
pr oj ect  Bat hse Schor  wor den in 2004 de voor ber eidingen voor  de inr icht ing opgest ar t . De 
over ige pr oj ect en zit t en nog in het  st adium van gr ondver wer ving. 
 
I n de cat egor ie C-pr oj ect en is, door  de aankoopst op van het  Minist er ie van LNV, beduidend 
minder  gr ond ver wor ven dan in voor gaande j ar en. Per  1 j anuar i 2004 is deze aankoopst op 
opgeheven, zodat  de gr ondver wer ving in deze cat egor ie weer  aan kan t r ekken. I nmiddels zij n 9 
pr oj ect en uit gevoer d en zij n er  7 in uit voer ing. De ver wacht ing is dat  van de in uit voer ing zij nde 
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pr oj ect en er  in 2004 vier  af ger ond zullen zij n. Daar naast  wor den naar  ver wacht ing voor  vij f  
pr oj ect en de voor ber eidingen in 2004 opgest ar t . 
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Anonymus, 1998 
Best uur sover eenkomst  Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. 27 f ebr uar i 1998. 
 
Anonymus, 1999 
Uit voer ingsover eenkomst  Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde. 3-delig: over eenkomst  
t ussen 1. Rij kswat er st aat  Dir ect ie Zeeland/  Pr ovincie Zeeland/  St icht ing Nat ionaal Gr oenf onds, 
2. Rij kswat er st aat  Dir ect ie Zeeland/  Pr ovincie Zeeland en 3. Pr ovincie Zeeland/  Dienst  Landelij k 
Gebied. Vast gest eld op 10 november  1999 t e Middelbur g. 
 
Voor t gangscommissie Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde, 1999 
Voor t gangsr appor t age 1998. Vast gest eld door  Gedeput eer de St at en van Zeeland. 
 
Voor t gangscommissie Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde, 2000 
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Voor t gangscommissie Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde, 2002 
Voor t gangsr appor t age 2001. Vast gest eld door  Gedeput eer de St at en van Zeeland op 11 j uni 2002 
 
Voor t gangscommissie Nat uur compensat iepr ogr amma West er schelde, 2003 
Voor t gangsr appor t age 2002. Vast gest eld door  Gedeput eer de St at en van Zeeland op 3 j uni 2003 
 
Commissie West er schelde, 1997 
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%LMODJH��D� 6DPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�9RRUWJDQJVFRPPLVVLH�
 
Namens Pr ovincie Zeeland: de heer  M. Kr amer  (voor zit t er ) 
Namens Rij kswat er st aat  Zeeland: de heer  P. Donk 
 de heer  R. Ter maat  (secr et ar is) 
Namens Minist er ie van LNV: de heer  R. Woudst r a 
Namens de Zeeuwse wat er schappen: de heer  W. Gosselaar  
Namens de West er schelde gemeent en: mevr ouw L. Poppe- De Loof f  
�
�
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%LMODJH��E� 6DPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�SURMHFWJURHSHQ�YDQ�GH�EXLWHQGLMNVH�SURMHFWHQ�
 
3URMHFWJURHS�EXLWHQGLMNVH�QDWXXUFRPSHQVDWLHSURMHFWHQ��LQWHUQ�5LMNVZDWHUVWDDW��
De heer  R. Ter maat  (algemeen pr oj ect leider ) 
De heer  A. van Ber chum (pr oj ect leider ) 
Mevr ouw A. Er kman (pr oj ect leider ) 
De heer  D. de Kr amer  (Realisat ie Wer ken en I nf r ast r uct uur ) 
De heer  L. Har pe (pr oj ect leider  en lid Best uur lij ke en J ur idische Zaken) 
De heer  C. J anse (Bedr ij f sbur eau; agendalid) 
De heer  E. de Feij t er  (Communicat ie en Voor licht ing; agendalid) 
�
3URMHFWJURHS�%URHGJHELHG�+DQVZHHUW�
De heer  L. Har pe (pr oj ect leider  RWS) 
Mevr ouw M. van Aken (secr et ar esse) 
De heer  D. Visser  (gemeent e Reimer swaal) 
De heer  A. Beauf or t  (wat er schap Zeeuwse Eilanden) 
De heer  G. St ooker  (St aat sbosbeheer ) 
De heer  J . Beij er sber gen (Pr ovincie Zeeland) 
 
3URMHFWJURHS�9HHUKDYHQ�.UXLQLQJHQ 
De heer  A. van Ber chum (pr oj ect leider  RWS) 
Mevr ouw M. van Aken (secr et ar esse) 
De heer  D. de Kr amer  (RWS, Realisat ie Wer ken en I nf r ast r uct uur ) 
De heer  J . Pouwer  (RWS, Over dr acht  Veer havens) 
De heer  M. Klop (RWS, wat er ker ingen) 
Mevr ouw N. Mer r elaar  (RWS, dienst kr ing Noor d- en Midden Zeeland) 
De heer  D. Visser  (gemeent e Reimer swaal) 
De heer  J . Beij er sber gen (Pr ovincie Zeeland) 
De heer  H. Sluit er  (St aat sbosbeheer ) 
De heer  A. Beauf or t  (wat er schap Zeeuwse Eilanden) 
 
3URMHFWJURHS�%HVFKHUPLQJ�6FKRU�YDQ�:DDUGH 
Mevr ouw A. Er kman (pr oj ect leider  RWS) 
Mevr ouw M. van Aken (secr et ar esse) 
De heer  J . Beij er sber gen (Pr ovincie Zeeland) 
De heer  J . Consemulder  (RWS, Rij ksinst it uut  voor  Kust  en Zee) 
De heer  R. Ter maat  (RWS, Mor f ologie wat er syst emen) 
De heer  E. Buij inck, b.a. de heer  C. Mollenber g (St aat sbosbeheer ) 
De heer  C. van Rooij en (Rij ksdienst  voor  het  Oudheidkundig Bodemonder zoek) 
De heer  A. Beauf or t  (wat er schap Zeeuwse Eilanden) 
De heer  D. de J ong (RWS, Rij ksinst it uut  voor  Kust  en Zee; agendalid) 
De heer  M. Kocken (Rij ksdienst  voor  het  Oudheidkundig Bodemonder zoek; agendalid) 
De heer  B. van Lier e (wat er schap Zeeuwse Eilanden; agendalid) 
De heer  R. van Dier endonck (Pr ovincie Zeeland/  pr ovinciaal ar cheoloog; agendalid) 
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%LMODJH��F��6DPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�:HUNJURHS�HQ�GH�6WXXUJURHS�1DWXXUKHUVWHO�YRRU�
GH�ELQQHQGLMNVH�SURMHFWHQ�HQ�NZDOLWHLWVLPSXOV�QDWXXUEHOHLGVSODQ��NUHHNKHUVWHO�
�
6WXXUJURHS�1DWXXUKHUVWHO�:HVWHUVFKHOGH�
Namens de pr ovincie Zeeland: de heer  M. Kr amer  (voor zit t er ) 
 de heer  G. van Over loop 
 (secr et ar is) 
Namens het  wat er schap Zeeuwse Eilanden: de heer  W. Gosselaar  
Namens het  wat er schap Zeeuws-Vlaander en: de heer  A. Paauwe  
Namens de gemeent en noor delij k West er schelde: de heer  A. Ver br ee 
Namens de gemeent en zuidelij k West er schelde: de heer  L. Wille 
Als adviseur /  pr oj ect leider  RWS Zeeland: de heer  R. Ter maat  
Als adviseur  namens de Pr ovincie Zeeland: de heer  R. Mooij  
Als adviseur  namens de Dienst  Landelij k Gebied: de heer  B. Holt slag 
Als adviseur /  pr oj ect leider  DLG: de heer  E.J . v.d. Meer  /   
 mevr ouw M. Adr iaensen 
 
 
$PEWHOLMNH�ZHUNJURHS�1DWXXUKHUVWHO�:HVWHUVFKHOGH�
�
Namens de pr ovincie Zeeland: de heer  G. van Over loop (voor zit t er ) 
 de heer  R. Mooij  (secr et ar is) 
Namens het  wat er schap Zeeuwse Eilanden: de heer  J .A. v. Wer kum 
Namens het  wat er schap Zeeuws-Vlaander en: de heer  A. Mout on 
Namens de gemeent en noor delij k West er schelde: de heer  D. Visser  
Namens de gemeent en zuidelij k West er schelde: mevr ouw G. Naeij e 
Als adviseur  namens Rij kswat er st aat : de heer  A. van Ber chum 
Als adviseur /  pr oj ect leider  DLG: de heer . E.J . v.d. Meer  
Als adviseur /  t echnisch medewer ker  DLG: mevr ouw M. Adr iaensen 
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%LMODJH���3ULRULWHLWVWHOOLQJ�SURMHFWHQ�FDWHJRULH�&��NZDOLWHLWVLPSXOV�
1DWXXUEHOHLGVSODQ��NUHHNKHUVWHO��

 
Op ver zoek van de Wer kgr oep Nat uur her st el hebben ver t egenwoor diger s van de wat er schappen, 
de Pr ovincie, de t er r einbeher ende inst ant ies en de Dienst  Landelij k Gebied in sept ember  1998 
de pr ior it eit  van alle pot ent iële cat egor ie C-pr oj ect en beoor deeld. Ten behoeve van deze 
beoor deling zij n cr it er ia gef or muleer d waar aan de pr oj ect en moet en voldoen. Deze cr it er ia 
bet r ef f en de mat e waar in de nat uur doelst ellingen wor den ber eikt  (uit gedr ukt  in winst  voor  de 
aan de West er schelde gebonden nat uur  en duur zaamheid van de t e nemen maat r egelen), een 
bij dr age aan r ecr eat ie, de geschat t e ext r a bij dr age door  het  nat uur compensat iepr ogr amma en 
de gr ondver wer vingskansen. De mogelij ke pr oj ect en zij n op een r ij  gezet  en ver volgens 
indicat ief  beoor deeld aan de hand van deze cr it er ia. I n sept ember  2003 is deze 
pr ior it eit st elling geact ualiseer d t en behoeve van het  j aar pr ogr amma 2004. 
 
De pr ior it eit st elling is t hans als volgt : 
 
� Klasse 1: Pr oj ect en met  een hoge pr ior it eit , waar van de uit voer ing naar  ver wacht ing op kor t e 

t er mij n kan st ar t en: 
Zwaakse Weel, Boonepolder , Hoedekensker ke, Br aakman noor d (ged.), Sophiapolder  (midden), 
Aar denbur gse Havenpolder  (zuid), Her dij kt e Zwar t epolder , Zwar t egat sekr eek (noor d), 
St r ij der sgat polder  west , De Blikken.  

 
� Klasse 2: Pr oj ect en met  een hoge pr ior it eit  die naar  ver wacht ing op middellange t er mij n 

(t ussen 2 en 4 j aar ) kunnen wor den uit gevoer d: 
Schor  van Ossendr echt , Polsvliet kr eek, Reuzenhoeksekr eek, r eser vaat sgebied 
Ot heensekr eek (oost ), Plaskr eek (noor d), Sophiapolder  (oost ). 

 
� Klasse 3: Pr oj ect en met  een hoge pr ior it eit  die naar  ver wacht ing op lange t er mij n (t ussen 4 

en 5 j aar ) kunnen wor den uit gevoer d: 
Ossendr echt se Kil, Hengst dij kse Put t ing, De Vogel/  Vogelkr eek, Canisvliet  Zuid, 
Riemenskr eek Br aakman zuid, Koninginnehaven, Pyr amide, Linie (west ), St . Kr uiskr eek,  
Aar denbur gse havenpolder  (noor d), Wallen Sluis (ged.), Zwinpolder , Tienhonder dpolder ,  
St r ij der sgat polder  (midden & oost ). 

 
� Klasse 4: Pr oj ect en met  een lage pr ior it eit :  

Kieldr echt polder /  Zest igvoet kr eek, Koegat kr eek, Wallen Aar denbur g, St ier skr eek, 
Nollekr eken. 
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