
Mogelijkheden 
voor estuariene 
natuurontwikkeling 
en integrale 
gebiedsontwikkeling in 
Waterdunen

Versterking van de estuariene kwaliteit

T.J.Boudewijn
W. Lengkeek
M. Japink



 



 

Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling en integrale 
gebiedsontwikkeling in Waterdunen 
 
 
Versterking van de estuariene kwaliteit 
 
 
 
 
T.J. Boudewijn 
W. Lengkeek 
M. Japink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
opdrachtgever: Provincie Zeeland  
 
1 april 2008  
rapport nr. 08-002 



2 

 
 
 
 
Status uitgave: eindrapport 

Rapport nr.:  08-002  

Datum uitgave:  1 april 2008  

Titel: Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling en integrale gebiedsontwikkeling 
in Waterdunen 

Subtitel: Versterking van de estuariene kwaliteit  

Samenstellers: drs. T.J. Boudewijn 
 dr. W. Lengkeek 
 M. Japink 

Foto voorkant: drs. J.M. Reitsma 

Aantal pagina’s inclusief bijlagen: 83 

Project nr.: 07-532 

Projectleider: drs. T.J. Boudewijn 

Naam en adres opdrachtgever: Provincie Zeeland 
 Postbus 165, 4330 AD Middelburg 

Referentie opdrachtgever: Orderbon nr. RMW0713540 / 30 november 2007 

Akkoord voor uitgave: Directeur Bureau Waardenburg bv 
 drs. A.J.M. Meijer 

Paraaf: 

   

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van 
de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart 
Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

© Bureau Waardenburg bv / Provincie Zeeland  

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
zonder vooraf-gaande schrif-telijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd  
overeenkomstig ISO 9001:2000.  

 

 



3 

Inhoud 
 
Voorwoord.........................................................................................................................................5 

Samenvatting.....................................................................................................................................7 

1 Inleiding.....................................................................................................................................11 

2 Aanpak, gebiedsomschrijving en gegevens............................................................................13 

2.1 Uitgangspunten voor het onderzoek..........................................................................13 

2.2 Gevarieerd Waterdunen ..............................................................................................15 

2.3 Plan van aanpak ...........................................................................................................16 

2.4 Gebruikte gegevens .....................................................................................................16 

3 Ecologische kenmerken Westerschelde...................................................................................19 

3.1 Inleiding.........................................................................................................................19 

3.2 Vogels............................................................................................................................19 

3.3 Schorvegetaties.............................................................................................................21 

3.4 Andere relevante aspecten...........................................................................................22 

3.5 Wezenlijke kenmerken Westerschelde........................................................................23 

4 Ontwikkelingsmogelijkheden Waterdunen............................................................................25 

4.1 Inleiding.........................................................................................................................25 

4.2 Getijbeweging in Waterdunen ....................................................................................25 

4.2 Referentievariant ..........................................................................................................27 

4.2.1 Algemeen beeld.............................................................................................27 

4.2.2 Voedselrijk slik................................................................................................28 

4.2.3 Schorren.........................................................................................................32 

4.2.4 Overig ............................................................................................................33 

4.3 Variant 1: getijslag 0,6 m .............................................................................................35 

4.3.1 Algemeen beeld.............................................................................................35 

4.3.2 Voedselrijk slik................................................................................................36 

4.3.3 Ontwikkeling schorvegetaties.......................................................................40 

4.3.4 Overig ............................................................................................................41 

4.4 Variant 2: getijslag 1,1 m .............................................................................................43 

4.4.1 Algemeen beeld.............................................................................................43 

4.4.2 Voedselrijk slik................................................................................................44 

4.4.3 Schorren.........................................................................................................47 

4.4.4 Overig ............................................................................................................47 

4.5 Overzicht bijdrage aan NPW.......................................................................................49 

4.5.1 Inleiding..........................................................................................................49 



4 

4.5.2 Abiotiek..........................................................................................................49 

4.5.3 Biotische aspecten .........................................................................................50 

5 Mogelijkheden beperking ongunstige effecten......................................................................55 

5.1 Inleiding.........................................................................................................................55 

5.2 Optimalisatie getijslag ..................................................................................................56 

5.3 Natuurlijkheid getijslag.................................................................................................57 

5.4 Sedimentatie .................................................................................................................58 

5.5 Geulpatronen................................................................................................................59 

5.6 Zonering en inrichting..................................................................................................59 

5.7 Inschatting kosten ........................................................................................................60 

5.8 Samenhang gebieden ..................................................................................................61 

6 Conclusies en aanbevelingen...................................................................................................63 

7 Literatuur...................................................................................................................................67 

 

Bijlage 1: Indeling van de Westerschelde in drie deel¬gebieden. 
Bijlage 2: Niet-broedende watervogels Westerschelde. 
Bijlage 3 Achtergrondinformatie vogels en schorvegetaties. 



5 

Voorwoord 

In de Westerschelde moet 600 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. De locaties voor 
300 ha zijn al vastgelegd, maar voor de overige 300 ha worden nog geschikte locaties 
gezocht. Eén van de mogelijkheden is het gebied van het project Waterdunen, dat 
bestaat uit een combinatie van kustversterking en 300 ha gebiedsontwikkeling, waarbij 
in de voormalige landbouwpolder estuariene natuur wordt ontwikkeld in combinatie met 
de gewenste recreatief-toeristische kwaliteitsslag. 
 
Het Projectbureau Natuurpakket Westerschelde van de Provincie Zeeland heeft Bureau 
Waardenburg opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de opgaven voor het 
Natuurpakket Westerschelde te verknopen zijn met het project Waterdunen. Dit moet 
gezien worden als het optimaliseren van de estuariene natuurkwaliteit in het huidige plan 
Waterdunen. 
 
Het projectteam van Bureau Waardenburg was als volgt samengesteld: 
W. Lengkeek  vegetatie en rapportage; 
M. Japink  Gis-werkzaamheden en begeleiding samenstellen hoogtekaarten; 
J. Nienhuis  weergave kaarten sedimentatiepatronen; 
T.J. Boudewijn  vogels, rapportage en projectleiding. 
 
De hoogtekaarten van de inrichtingsvarianten zijn in overleg met Bureau Waardenburg 
samengesteld door R. Bastiaans van Oranjewoud. 
 
Vanuit het Projectbureau Natuurpakket Westerschelde werd het project begeleid door 
mw. M. de Kort. Het conceptrapport werd door haar en door mw. L. Dekker en P. 
Kuiper (beiden Projectbureau Waterdunen van de Provincie Zeeland) en J. Beijersbergen 
(Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland) van commentaar voorzien. 
Wij danken hierbij allen voor hun bijdragen aan het project. 
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Samenvatting 

Het Natuurpakket Westerschelde richt zich op de ontwikkeling van 600 ha estuariene 
natuur langs de Westerschelde, waarbij in het westelijke deel van de Westerschelde de 
nadruk ligt op de ontwikkeling van mariene, estuariene natuur.  Belangrijk is de 
dynamiek van het systeem. Door de grote getijslag in het gebied valt met laagwater een 
grote oppervlakte slikken en platen droog en ontstaat op het schor een karakteristieke 
vegetatiezonering. Ook de zoutinvloed is in hoge mate bepalend voor het ecosysteem. 
 
In Waterdunen bestaat het voornemen om estuariene natuur te realiseren in combinatie 
met recreatie om de omgeving van Breskens een economische impuls te geven. Deze 
plannen waren aanleiding om te verkennen in hoeverre de bestaande plannen voor 
estuariene natuur in Waterdunen verknoopt kunnen worden met het Natuurpakket 
Westerschelde. Als uitgangspunt voor deze verkenning is een referentievariant in het 
gebied van Waterdunen gebruikt, waartegen de twee te onderzoeken varianten afgezet 
zijn. De referentievariant kent een gemiddelde getijslag van 3,69 m, vergelijkbaar met de 
situatie in de Westerschelde. De inrichting van het gebied is conform Gevarieerd 
Waterdunen uit de MER Waterdunen. 
Variant 1 komt overeen met de variant Gevarieerd Waterdunen, waarbij een getijslag 
van 0,6 m wordt gerealiseerd met een vaste hoogwaterstand van 0,3 m +NAP en een 
vaste laagwaterstand van 0,3 m –NAP. De vaste hoogwaterstand en de laagwaterstand 
worden gereguleerd met een de duiker, die de verbinding vormt met de Westerschelde. 
Variant 2 kent een getijslag van 1,1 m. De vaste hoogwaterstand van 0,55 m +NAP en 
de vaste laagwaterstand van 0,55 –NAP worden weer gerealiseerd met behulp van de 
duiker. Voor de inrichting van het gebied wordt weer uitgegaan van Gevarieerd 
Waterdunen, maar wel is in het oostelijke deel van Waterdunen een uitstroomduiker 
geplaatst, waardoor het water tot achterin het gebied ververst wordt. Dit is een op een  
overgenomen uit de MER Waterdunen (zie Oranjewoud, 2006). 
 
Referentievariant 
Bij laagwater is er 189 ha intergetijdengebied en 19 ha geulen. Van het optimale 
foerageergebied voor grote steltlopers, droogligtijd 4-5,5 uur, is slechts 4 ha aanwezig, 
waardoor grote steltlopers schaars zullen zijn. Gemiddeld zal een duizendtal vogels in het 
gebied foerageren en in de drukste maanden bijna 2.500 vogels. Alleen soorten, 
waarvoor in het gebiedendocument Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe 
instandhoudingsdoelen worden genoemd, zijn hierbij meegenomen. Herbivore vogels 
zullen schaars zijn door het ontbreken van foerageermogelijkheden. Smient en wilde 
eend kunnen wel in lage aantallen in het gebied gaan rusten. Door de grote getijslag en 
de hoogteligging van het gebied ontstaat slechts 13 ha schorvegetatie, inclusief 
pioniervegetatie, maar met een karakteristieke zonering.  
Voor kustbroedvogels ontstaan nauwelijks broedmogelijkheden, omdat het schor klein is 
en tegen de dijk aanligt, waardoor de vogels kwetsbaar zijn voor predatoren en andere 
verstoringsbronnen. 
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Vissen, die als doelsoort voor het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe 
gelden, zullen niet of nauwelijks gebruik maken van het gebied. Wel kunnen jonge 
platvissen en garnalen met opkomend water op de lagere delen van het 
intergetijdengebied gaan foerageren. 
 
Variant 1 
Er ontstaat slechts 49 ha intergetijdengebied, waarvan 5 ha optimaal foerageergebied 
voor grotere steltlopers vormt. In het intergetijdengebied en achterin de geulen 
sedimenteert veel slib en niet of nauwelijks zand. Hierin wijkt het gebied wel af van de 
situatie in het westelijke deel van de Westerschelde, waardoor verwacht wordt dat de 
dichtheden van vogels bij deze variant relatief laag zullen zijn, behalve van tureluur en 
groenpootruiter. Door het recreatieve medegebruik van het gebied, is naar verwachting 
slechts een derde deel van het intergetijdengebied voor slikgebonden watervogels als 
niet verstoord foerageergebied beschikbaar. Dit betekent dat jaarrond gemiddeld 50 
slikgebonden vogels in het gebied foerageren en maximaal 130 vogels. Dit zijn soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
Voor herbivore watervogels ontstaan goede rustmogelijkheden door de eilandjes. In 
hoeverre het gebied ook geschikt wordt als foerageergebied voor herbivore watervogels 
hangt af van het beheer van het gebied boven GHW en het recreatieve medegebruik.  
Door het vaste hoogwaterpeil dat ongeveer drie uur wordt vastgehouden, ontstaan 
nauwelijks mogelijkheden voor pioniervegetaties, terwijl boven GHW ongeveer 23 ha 
goed ontwikkeld laag schor tot ontwikkeld komt, maar de overige zones van het schor 
zullen zich niet ontwikkelen. De eilandjes lijken zeer geschikt als broedgebied voor 
kustbroedvogels: door het vaste hoogwaterpeil is er weinig kans op inundatie van 
broedeilandjes. 
Een belangrijke factor wordt de sedimentatiesnelheid in het gebied, daar dit bepalend is 
voor de duurzaamheid van het systeem.  
 
Variant 2 
Er valt 108 ha intergetijdengebied met laagwater droog, waarvan 4 ha bestaat uit 
optimaal intergetijdengebied. Ook bij deze variant sedimenteert vooral slib in het gebied. 
Ongeveer een derde deel van het gebied wordt naar verwachting regelmatig door de 
recreatie verstoord, zodat gemiddeld 230 vogels en maximaal 580 vogels in het gebied 
foerageren. Dit zijn soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. Voor 
herbivore vogels is het gebied weer geschikt als rustgebied (smient en wilde eend), maar 
de foerageermogelijkheden zijn weer deels afhankelijk van het beheer van het gebied en 
het recreatief medegebruik. 
Door het vaste hoogwaterpeil ontstaat weer een smalle pionierzone, terwijl verder alleen 
een lage kweldervegetatie van 29 ha ontstaat. De hogere schorvegetaties komen niet of 
nauwelijks tot ontwikkeling. De eilandjes zijn weer geschikt als broedgebied voor 
kustbroedvogels. 
 
Vergelijking referentievariant versus variant 1 en 2 
De inrichting van Gevarieerd Waterdunen is als uitgangspunt gebruikt. Hierdoor is zowel 
bij de referentievariant als bij de onderzochte varianten de hoogteligging van het gebied 
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niet optimaal afgestemd op de getijslag. De oppervlakte optimaal foerageergebied is 
hierdoor ondervertegenwoordigd. Door het vaste hoog- en laagwaterpeil ontbreekt de 
natuurlijke variatie in de hoog- en de laagwaterstanden. Het vaste hoogwaterpeil 
veroorzaakt dat alleen het lage schor tot ontwikkeling komt, terwijl de overige 
schorvegetaties, inclusief pioniervegetaties, vrijwel ontbreken. Bij de referentievariant ligt 
het gebied te laag voor uitgebreide schorontwikkeling. Wel is de oppervlakte laag schor 
bij de varianten 1 en 2 een factor 10 groter dan bij de referentievariant. Aangezien de 
oppervlakte laag schor langs de Westerschelde de laatste jaren sterk achteruit is gegaan, 
kunnen beide varianten op dit punt een duidelijke bijdrage leveren aan het Natuurpakket 
Westerschelde (NPW). 
De verminderde dynamiek bij de varianten 1 en 2 resulteert in een overheersende 
slibsedimentatie in het gebied, waardoor de duurzaamheid beperkt is door opvulling van 
het systeem met slib. Tevens zal de dichtheid van de meeste watervogels ten opzichte 
van die in de aangrenzende delen van de Westerschelde gehalveerd worden door de 
overheersende slibsedimentatie. Alleen soorten als tureluur en groenpootruiter zullen 
juist hogere dichtheden bereiken. 
Het recreatief medegebruik van het gebied zal de gebruiksmogelijkheden van het 
intergetijdengebied door watervogels negatief beïnvloeden. Hierdoor is bij de referentie-
variant 160 ha beschikbaar als foerageergebied, bij variant 16 ha en bij variant 2 
ongeveer 72 ha. 
Er ontstaan bij de varianten 1 en 2 broedmogelijkheden voor kustbroedvogels in 
Waterdunen, terwijl bij de referentievariant deze mogelijkheden ontbreken. Dit is niet 
zozeer het gevolg van een estuariene kwaliteit, maar juist het gebrek eraan (te weinig 
dynamiek in hoogwaterstanden). De broedeilandjes vormen wel een meerwaarde voor 
het gebied, omdat in de huidige situatie er nauwelijks nieuwe broedlocaties voor 
kustbroedvogels ontstaan in het Deltagebied, terwijl bestaande broedlocaties door 
vegetatiesuccessie verloren gaan. Het voorkomen van kustbroedvogels is op veel 
plaatsen afhankelijk van door de mens genomen inrichtingsmaatregelen (broedeilandjes, 
inrichting inlagen). 
Zowel variant 1 als variant 2 kunnen een bijdrage leveren aan het NPW, wat met name 
versterkt kan wordenindien een aantal aanvullende maatregelen genomen wordt. In 
grote lijnen geldt dat hoe meer dynamiek er plaatsvindt des te natuurlijker is de situatie 
en des te groter de bijdrage aan het NPW. 
 
Optimalisatiemogelijkheden 
Indien bij de varianten 1 en 2 meer natuurlijke dynamiek wordt toegelaten in het 
hoogwaterpeil nemen de ontwikkelingsmogelijkheden voor schorvegetaties, inclusief 
pioniervegetaties, duidelijk toe. Wel kan dit ongunstig uitpakken voor de 
kustbroedvogels. Door beperkte inrichtingsmaatregelen kunnen ongunstige effecten op 
kustbroedvogels vermeden worden. 
 
Optimalisatie van de hoogteligging kan op twee manieren plaatsvinden. Het gebied kan 
integraal verlaagd worden, waarbij voor beide varianten het voorgestelde maaiveld met 
0,5-0,6 m verlaagd wordt. Ook kan bij gelijkblijvende getijslag het gemiddelde waterpeil 
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met 0,5 m verhoogd worden. Dit heeft echter wel consequenties voor de bescherming 
van het omringende gebied en de zoutindringing in aangrenzende gebieden. 
 
Een belangrijke factor is de te verwachten sedimentatie in het gebied. Op basis van de 
huidige kennis zijn hierover geen goede uitspraken te doen. In deze studie is uitgegaan 
van een sedimentatie van 1 cm/jaar. Vooral bij een kleine getijslag kan een hoge 
sedimentatie resulteren in een beperkte duurzaamheid van het systeem. Nader 
modelonderzoek naar de sedimentatie is gewenst. 
 
Het recreatief medegebruik van Waterdunen is één van de peilers voor de planvorming 
voor het gebied geweest. Met name bij variant 1 is het recreatief medegebruik van grote 
invloed op de te realiseren natuurwaarden (foeragerende watervogels en 
kustbroedvogels). Door een uitgekiende zonering moet het mogelijk zijn om de 
ongunstige effecten te beperken. 
 
Het vaste hoogwaterpeil bij de varianten 1 en 2 levert een groot risico op, met name bij 
variant 1, voor oeverafslag en vooroeververdieping. Meer variatie in het hoogwaterpeil 
kan dit risico verkleinen. Daarnaast kan de golfoploop verminderd worden door de 
geulen haaks op de overheersende windrichting (zuidwest) te situeren en de afstand 
tussen eilandjes en ondiepten te beperken tot 250 m.  
 
In Waterdunen kan een marien estuarien systeem ontwikkeld worden, maar door de 
verwachte overheersende sedimentatie van slib in het gebied (zie MER Waterdunen; 
Oranjewoud, 2006) wijkt het karakter van het gebied af van de situatie in het westelijke 
deel van de Westerschelde, waar zandige bodems domineren. Hierdoor is het gebied 
meer geschikt voor vogelsoorten van slikkige milieus. De dichtheden van veel 
vogelsoorten zijn in slikkige milieus aanzienlijk lager dan in meer zandige milieus en 
bovendien zijn soorten van slikkige milieus schaars vertegenwoordigd in de westelijke 
Westerschelde. Daarnaast ligt Waterdunen op minstens 5 km afstand van het volgende 
grootschalige intergetijdengebied in de Westerschelde, waardoor mogelijk het gebruik 
door watervogels beperkt wordt. 
 
Kolonisatie van schorplanten zal vanuit zaden, die met het getijdewater worden 
aangevoerd, moeten plaatsvinden. Hierdoor zal de kolonisatie aanvankelijk traag 
verlopen. 
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 1 Inleiding 

Op 11 maart 2005 bereikten de Nederlandse en de Vlaamse overheid overeenstemming 
over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. De ontwikkelingsschets 
bevat besluiten en maatregelen, die een oplossing moeten bieden voor geconstateerde 
problemen op het gebied van veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid.  
 
Het Nederlandse kabinet heeft in 2005 bepaald dat er minimaal 600 ha nieuwe 
estuariene natuur in het Westerscheldegebied gerealiseerd moet worden om te kunnen 
voldoen aan de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Vrijwel het gehele 
Westerscheldegebied is aangewezen als Europees natuurgebied. De natuur staat hier 
echter zo onder druk dat alleen het behoud van de huidige situatie onvoldoende is. 
Nederland moet de natuurwaarden van het Westerscheldegebied herstellen. Dit kan 
alleen door ruimte te geven aan het estuarium en op die manier estuariene natuur te 
realiseren. 
 
Onderdeel van de ontwikkelingsschets is de verdieping van de Westerschelde. De 
Zeeuwse overheden en belangenorganisaties hebben ter compensatie een wensenpakket 
bij de Rijksoverheid neergelegd: een betere ontsluiting van de Zeeuwse havens, meer 
veiligheid op en rondom de Westerschelde en voldoende budget om aan de natuur-
verplichtingen vanwege de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn te kunnen voldoen. Door het 
Rijk is vervolgens 300 miljoen euro toegezegd waarvan 200 miljoen voor nieuwe 
estuariene natuur. Tevens heeft het Rijk de provincie Zeeland verzocht om de regie op 
zich te nemen bij het uitvoeren van het natuurpakket. Het teruggeven van land aan zee 
ligt gevoelig in Zeeland. De provincie Zeeland probeert dan ook zorgvuldig de juiste 
keuzes te verrichten en daarbij veelvuldig en open te communiceren.  
 
De locaties voor 300 ha zijn al vastgesteld door aanwijzing van de Hedwigepolder-
Prosperpolder en het Zwin in de ontwikkelingsschets. Voor de overige 300 ha worden 
nog geschikte locaties gezocht. Er is wel een aantal geschikte mogelijkheden aan-
gewezen, die nu nader worden onderzocht. Eén ervan is het lopende project 
Waterdunen. Dit project bestaat uit een combinatie van kustversterking en 300 ha 
gebiedsontwikkeling in de kuststrook en de achterliggende polder direct ten westen van 
Breskens. Hierbij vindt verweving van landschap, natuur en recreatie plaats, waarbij in de 
voormalige landbouwpolder estuariene natuur wordt ontwikkeld in combinatie met de 
gewenste recreatief-toeristische kwaliteitsslag. 
 
De opgave is om te onderzoeken in hoeverre de opgaven van het Natuurpakket 
Westerschelde (NPW), estuariene natuurontwikkeling, te verknopen zijn met het project 
Waterdunen, integrale gebiedsontwikkeling, waarbij ook al ten dele estuariene 
natuurontwikkeling wordt nagestreefd. Deze verknoping wordt gezien als het 
optimaliseren van de estuariene natuurkwaliteit in het huidige plan voor Waterdunen. 
Hiervoor moet de mogelijke estuariene natuurontwikkeling in de zogenaamde 
kernnatuur van Waterdunen bij verschillende getijslagen in beeld worden gebracht. Er 
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moet worden beoordeeld wat voor estuariene kwaliteit dit oplevert in relatie tot de 
doelstelling van het NPW en welke positieve en negatieve effecten dit heeft op de 
omringende functies en op de geplande technische zaken in het plan.  
 
Binnen deze studie kunnen de volgende stappen onderscheiden worden: 
- Bepalen van de mogelijke natuurontwikkeling bij diverse, onderscheidende 

getijslagen en neveneffecten zoals verzanding, met als resultaat diverse streef-
beelden; 

- Bepalen van de positieve en negatieve effecten op recreatienatuur en andere 
functies in het plangebied en omgeving, waaronder verzilting en effecten op de 
zoetwatervoorziening; 

- Beoordeling streefbeelden op bijdrage aan NPW (instandhoudingsdoelstellingen) 
en aan Waterdunen;  

- Globale indicatie van de kosten. 
 
Bij de verkenning moeten de volgende randvoorwaarden aangehouden worden; 
- Aansluiting bij de huidige planontwikkeling Waterdunen (gevarieerd Waterdunen 

met een getijslag van 60 cm); 
- Optimaliseren van estuariene kwaliteiten van de geplande natuur; 
- Waterdunen is zowel een rood als een groen project, dat zich primair richt op een 

economische impuls voor de regio; 
- Het moet positief zijn voor beide projecten: natuuraanleg in het kader van NPW 

én een financieringsbasis voor de inrichting van Waterdunen; 
- De natuurontwikkeling kan voldoen aan de doelstelling van het NPW (bijdrage 

aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Westerschelde);  
- De te nemen maatregel is gedempt/gecontroleerd getij. 
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 2 Aanpak, gebiedsomschrijving en gegevens 

 2.1 Uitgangspunten voor het onderzoek 

De verkenning dient zich te richten op het natuurkerngebied van Waterdunen (figuur 
2.1). Door problemen met de hoogtebestanden (zie §2.4) wordt in deze studie een iets 
groter gebied bestreken: het studiegebied (zie ook figuur 2.1). Het natuurkerngebied 
heeft een oppervlakte van 150 ha, terwijl het studiegebied een oppervlakte van 218 ha 
heeft. 
 
 

Figuur 2.1 Begrenzing van het studiegebied en van het Natuurkerngebied. 

 
In de verkenning wordt op basis van streefbeelden onderzocht of door optimalisatie van 
de estuariene natuur in de kernnatuur een bijdrage aan het Natuurpakket Westerschelde 
kan worden geleverd.  
 
Er dienen twee varianten voor Waterdunen vergeleken te worden met een 
referentievariant. De referentievariant bestaat uit een estuariene variant in het gebied 
van Waterdunen, waarvan de getijslag gelijk is aan de huidige getijslag in de 
Westerschelde. Uitgangspunt is dat deze referentievariant een daadwerkelijke bijdrage 
levert aan het Natuurpakket Westerschelde. Door de bijdrage van de referentievariant te 
kwantificeren kan deze als een maatlat worden gebruikt, waarlangs de bijdrage van de 
twee te onderzoeken varianten gelegd kan worden. De referentievariant moet niet 
beschouwd worden als een mogelijk te realiseren variant in Waterdunen. 
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Figuur 2.2 Overzicht van de voorkeursvariant (Gevarieerd Waterdunen) met de 

bijbehorende inrichting. 
 
De inrichting van Gevarieerd Waterdunen (zie figuur 2.2) is het uitgangspunt voor de 
twee te onderzoeken varianten is. De volgende twee varianten worden onderzocht: 
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- Variant 1 met een getijslag van 60 cm. Dit is de situatie van Gevarieerd 
Waterdunen (zie Oranjewoud 2006); 

- Variant 2 met een getijslag van 110 cm: dit is in feite Natuurlijk Waterdunen (zie 
Oranjewoud 2006).  

 2.2 Gevarieerd Waterdunen 

De onderstaande beschrijving van gevarieerd Waterdunen is grotendeels overgenomen 
uit Oranjewoud (2006). 
 
In Gevarieerd Waterdunen zijn landschap, natuur en recreatie maximaal geïntegreerd. 
Het ruimtelijk uitgangspunt voor dit alternatief is de handhaving en de versterking van 
de karakteristieke lange oost-west lijnen parallel aan de kustlijn. De integratie van natuur 
en recreatie is zichtbaar gemaakt door de zones zo te positioneren dat ze langs elkaar 
heen schuiven en daardoor ruimtelijk ‘in elkaar grijpen’. Verder is gestreefd naar een 
sterk contrast tussen de openheid van het estuariene landschap en de steile duinrand 
met struweel en bos, die over de gehele oost-west lengte van het gebied te zien is. 
 
Het recreatieve gebruik heeft primaat en is gericht op het gebruik maken van de 
mogelijkheden die landschap en natuur bieden. Tegen de duinrand aan, en aan de rand 
van het estuariene gebied, ligt de verblijfsrecreatie van 40 ha. De duincamping bevindt 
zich op de duinenrij. Aan de oostkant van het gebied ligt het zoekgebied voor het hotel 
met uitzicht over de natuurkern, die van hieruit actief kan worden verkend. Dit vormt de 
hoofdentree van het gebied. Bezoek van het gebied kan gebeuren via laarzenpaden of 
paadjes op het droge met vogelkijkhutten, maar ook vanaf het water met fluisterboten. 
Ook aan de westzijde van het projectgebied en ten zuiden van het Molencatengebied 
bestaan daarvoor ruime mogelijkheden. Op deze manier geeft Waterdunen een 
belangrijke toegevoegde waarde niet alleen aan het nieuwe verblijfsrecreatieve gebied 
maar ook aan de aan de oostzijde (Schoneveld/Zeebad) en westzijde (Camping Groede, 
Hertenkamp Groede) gelegen bestaande en nieuw geplande gebieden. Aan de zuidzijde 
is het recreatieve gebruik extensiever maar ook daar kan de natuur worden beleefd 
vanaf de daar geprojecteerde recreatiepaden en vanuit vogelkijkhutten. Doordat de 
natuurkern door natuurlijke zonering niet overal even gemakkelijk toegankelijk is en 
paadjes afgeschermd worden met begroeiing, kunnen soorten die dat nodig hebben toch 
ongestoord foerageren en broeden op bijvoorbeeld aangelegde eilandjes. Het 
Marquenterre gebied aan de baai van de Somme in Frankrijk fungeert wat dat betreft als 
een goede referentie. Daar wordt aangetoond dat duizenden recreanten en duizenden 
vogels goed te combineren zijn, mits goed is nagedacht over een uitgekiend ontwerp en 
natuurlijke zonering (Oranjewoud, 2006). 
 
Bij dit laatste moet aangetekend worden dat genoemd gebied slechts een deel van de 
dag toegankelijk is en dat voor het betreden van het gebied betaald moet worden. 
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 2.3 Plan van aanpak 

Aangezien Waterdunen een bijdrage moet leveren aan de mariene estuariene natuur van 
de Westerschelde, dient eerst aangegeven te worden waaruit deze mariene estuariene 
natuur bestaat. 
In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving gegeven van de waarden en de relevante 
instandhoudingsdoelen voor het westelijke deel van de Westerschelde. Deze beschrijving 
is gebaseerd op de bij Bureau Waardenburg beschikbare kennis en literatuur. Er wordt 
niet gestreefd naar een volledige ecosysteembeschrijving van dit deel van de 
Westerschelde. De beschrijving moet als een korte kenschets beoordeeld worden. 
Vervolgens wordt aangegeven welke eisen vanuit het NPW aan het gebied van 
Waterdunen gesteld worden, opdat dit gebied een zinvolle bijdrage kan leveren aan de 
mariene, estuariene natuur van de Westerschelde. In hoofdstuk 4 worden de twee 
varianten afgezet tegen de referentievariant. De optimaliseringslag vindt plaats in 
hoofdstuk 5. 

 2.4 Gebruikte gegevens 

Om een indruk te krijgen van de vogelsoorten die van het westelijke deel van de 
Westerschelde gebruik maken, kunnen de hoogwatertellingen van de Waterdienst van 
Rijkswaterstaat benut worden. Maandelijks worden de watervogels op de 
hoogwatervluchtplaatsen langs de Westerschelde geteld. De in deze rapportage 
gebruikte vogelgegevens zijn afkomstig uit het Biologische Monitoring Programma Zoute 
Rijkswateren, hetgeen deel uitmaakt van het Monitoring Programma Waterstaatkundige 
Toestand (MWTL) van Rijkswaterstaat. De gegevens van de Westerschelde van de 
seizoenen 2002-2006 zijn voor het onderzoek beschikbaar gesteld. De Waterdienst 
neemt geen verantwoordelijkheid voor de in deze rapportage vermelde conclusies op 
basis van het door haar aangeleverde materiaal. 
 
Door de Waterdienst worden drie deelgebieden in de Westerschelde onderscheiden: 
West, Midden en Oost (zie bijlage 1), waartussen weinig uitwisseling van watervogels 
plaatsvindt tijdens de getij-afhankelijke vliegbewegingen. Op basis van de aangeleverde 
gegevens kan per deelgebied per maand het gemiddelde aantal watervogels worden 
berekend. Uit de vergelijking met het totale aantal vogels per soort in de gehele 
Westerschelde, kan achterhaald worden voor welke soorten watervogels het westelijke 
deel van de Westerschelde van belang is. Op grond van de eisen die deze soorten aan 
hun leefomgeving stellen kan vervolgens afgeleid worden aan welke randvoorwaarden 
Waterdunen moet voldoen om bij te dragen aan voor vogels belangrijk foerageerhabitat. 
 
Voor het project Waterdunen is door Oranjewoud in Autocad een hoogtekaart van de 
toekomstige inrichting gemaakt, waarbij het hoogteverschil tussen het huidige maaiveld 
en het toekomstige maaiveld is gebruikt om het benodigd grondverzet te berekenen 
(Oranjewoud 2006). Het Autocad-bestand van de toekomstige hoogteligging van 
Oranjewoud bleek niet inleesbaar in het GIS-systeem van Bureau Waardenburg. 
Daarnaast bleek het bij Oranjewoud niet mogelijk om de hoogtekaart van het 
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studiegebied om te zetten naar de begrenzing van het Natuurkerngebied zonder een 
geheel nieuw hoogtemodel te maken. 
In overleg met de Provincie Zeeland is besloten dat Oranjewoud de hoogtekaarten van 
de studie verzorgt, waarbij door aanpassing van de legenda en de gebruikte kleuren de 
situatie in Waterdunen bij de verschillende getijslagen wordt weergegeven. 
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 3 Ecologische kenmerken Westerschelde 

 3.1 Inleiding 

Door het Ministerie van LNV zijn voor de verschillende Natura 2000-gebieden, waarvoor 
de aanwijzingsbesluiten in ontwerp op 30 november 2006 openbaar zijn gemaakt, de 
instandhoudingsdoelen op hoofdlijnen geformuleerd. In het Natura 2000-
doelendocument worden de kaders aangegeven voor de formulering voor de Natura 
2000-doelen en de begrenzing van de gebieden. In dit doelendocument wordt 
aangegeven hoe de habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is 
aangewezen, in een gunstige staat van instandhouding kunnen worden gebracht en/of 
gehouden. In de gebiedendocumenten worden de concept-instandhoudingsdoelen 
nader omschreven. 
 
Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van het gebied Westerschelde zijn 
hoofdzakelijk de volgende habitattypen van Annex 1 van de Habitatrichtlijn relevant 
wegens hun biodiversiteit en/of voedselrijkdom voor vogels en vissen: 
- 1130 Estuaria, inclusief 1110 (permanent met zeewater van geringe diepte 

overstroomde zandbanken) en 1140 (bij eb droogvallende slikken en zandplaten; 
- 1310 Eenjarige pioniervegetaties van zeekraal en andere zoutminnende soorten; 
- 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties; 
- 1330 Schorren met meerdere soorten zoutplanten. 
Het gaat in de Westerschelde om de bescherming en herstel van zowel schorren als van 
slikken, zandplaten en ondiepe gebieden die steeds met water bedekt zijn. Voor de staat 
van de instandhouding van de Westerschelde zijn alle gebieden met uitzondering van de 
diepe geulen van belang. De schorren, slikken, zandplaten en ondiepe gebieden worden 
wel de laag-dynamische gebieden genoemd vanwege de in verhouding lage stroom-
snelheden in tegenstelling tot die in de hoog-dynamische geulen. 
 
In de Westerschelde is door natuurlijke ontwikkelingen en menselijke ingrepen de 
verhouding tussen laag-dynamische habitats en de hoog-dynamische habitats duidelijk 
veranderd in ongunstige zin voor de laag-dynamische habitats. Het aandeel hiervan is 
afgenomen van 73% in 1935 naar 58% in 2000 (Commissie Maljers, 2006).  
 
In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op het gebruik van de Westerschelde 
door slik gebonden soorten vogels, op de schorren en op het doorzicht en de vissen. Een 
uitgebreide toelichting hierop vindt plaats in bijlage 3. 

 3.2 Vogels 

In de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe 
worden 31 niet-broedvogelsoorten genoemd en 9 soorten broedvogels. Het westelijke 
deel van de Westerschelde wordt in verhouding relatief meer gebruikt door scholekster, 
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bontbekplevier, strandplevier, zilverplevier, kanoet, bonte strandloper, rosse grutto, 
steenloper, bergeend en slobeend dan het midden- en oostelijke deel. Dit geldt tevens 
voor middelste zaagbek, fuut en slechtvalk. Herbivore soorten als kolgans, grauwe gans, 
smient, wintertaling, pijlstaart en wilde eend komen juist minder voor dan verwacht. 
Voor de broedvogels geldt dat met name grote stern, visdief, dwergstern, bontbekplevier 
en strandplevier meer in het westelijke deel van de Westerschelde broeden dan in de 
overige delen.  
 
De activiteit van vogelsoorten die op met laagwater droogvallende slikken en platen 
foerageren, wordt gestuurd door het getij. Tegen hoogwater verzamelen de vogels zich 
op hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s) om te overtijen. Kleinere steltlopersoorten gaan 
foerageren zodra er weer slik droogvalt. De grotere steltlopers gaan pas drie uur na 
hoogwater foerageren en kunnen al drie uur voor hoogwater naar de hvp terugkeren, 
terwijl kleinere steltlopers doorgaan met foerageren totdat er geen slik meer beschikbaar 
is. Over het algemeen volgen de vogels tijdens het foerageren de waterlijn, omdat hier 
de meeste prooien beschikbaar zijn. De belangrijkste gebieden zijn de slikgebieden die 4-
5,5 uur per getij droog liggen. In gebieden die minder lang droog liggen is er 
voedselconcurrentie met vissen, die ook de bodemfauna benutten. 
In de winter en vlak voor de trek is de voedselbehoefte hoog en moet er ongestoord 
gefoerageerd kunnen worden. 
 
Tabel 3.1 geeft een zeer globale inschatting van de foerageerintensiteit van watervogels 
in het westelijke deel van de Westerschelde. Deze inschatting is gebaseerd op het 
gemiddelde aantal vogels van een soort aanwezig in het westelijke deel van de 
Westerschelde (bijlage 2), het gemiddelde aantal foerageerminuten per laagwaterperiode 
overdag (Boudewijn et al., 2004) en de oppervlakte intergetijdengebied in dit deel van 
de Westerschelde (3.246 ha, bron: Waterdienst). 
De soorten met de hoogste foerageerintensiteit zijn de bonte strandloper en de 
scholekster gevolgd door de bergeend, wilde eend, zilverplevier, kanoetstrandloper en 
wulp. Een soort als de rosse grutto heeft op jaarbasis een relatief lage 
foerageerintensiteit, maar bereikt hoge aantallen in augustus en mei. In augustus neemt 
de foerageerintensiteit van deze soort toe tot 123 foerageerminuten/ha. 
 
De bodemsamenstelling is van invloed op de samenstelling van de bodemdieren. De 
hoogste biomassa’s worden bereikt in gebieden met een droogligtijd van 2-7 uur. In de 
Westerschelde worden de hoogste aantallen en biomassa in het intergetijdengebied 
tussen Vlissingen en Terneuzen bereikt (Ysebaert, 2000). 
Tussen vogelsoorten bestaan ook verschillen in het geprefereerde habitat. Bonte 
strandloper, wulp en zilverplevier prefereren over het algemeen slikkige milieus, rosse 
grutto zandige milieus en de kanoet een intermediair milieu. De vogeldichtheden zijn 
maximaal in een gebied met een gemengd substraat en laag in een extreem slikkig of 
zandig milieu. 
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De broedvogels zijn soorten van dynamische kustmilieus, waar grondpredatoren over het 
algemeen ontbreken of nauwelijks aanwezig zijn. De vogels broeden op platen (o.a. 
Hooge Platen), schorren of eilandjes in natuurontwikkelingsgebieden.  
 
Tabel 3.1 Berekende gemiddelde dagelijkse foerageerintensiteit 

(minuten/ha) op basis van het gemiddeld aantal vogels 
jaarrond aanwezig (bijlage 2) en het verwachte aantal 
foerageerminuten per laagwaterperiode overdag (Boudewijn 
et al., 2004) voor een aantal vogelsoorten in het westelijke 
deel van de Westerschelde. 

soort gemiddeld foerageer- foerageerintensiteit
aantal minuten minuten/ha

Bergeend 2.676 360 297
Wilde Eend 1.665 360 185
Slobeend 43 360 5
Scholekster 5.374 300 497
Kluut 142 300 13
Bontbekplevier 275 495 42
Strandplevier 14 495 2
Goudplevier 104 495 16
Zilverplevier 1.425 495 217
Kievit 481 495 73
Kanoetstrandloper 1.020 495 156
Drieteenstrandloper 445 495 68
Bonte strandloper 7.209 495 1.099
Rosse grutto 635 300 59
Wulp 1.294 300 120
Zwarte ruiter 29 495 4
Tureluur 300 495 46
Groenpootruiter 18 495 3
Steenloper 115 495 18  

 3.3 Schorvegetaties 

In Noord-Nederland spreekt men van kwelders en in het Deltagebied van schorren. 
Schorren ontstaan op de overgangszone van zoet naar zout, waarbij in goed ontwikkelde 
schorvegetaties een duidelijke zonering optreedt. Deze zonering komt tot stand onder 
invloed van het zoutgehalte in de bodem en de inundatiefrequentie. Natuurlijke 
dynamiek speelt daarbij een sleutelrol. Een forse getijslag, variatie in overspoelings-
frequentie door een dynamisch getij, saltspray door wind en golven creëren een 
geleidelijke gradiënt in het natuurlijke dynamisch systeem in de Westerschelde (figuur 
3.1). Vanaf 50 cm onder GHW (Gemiddeld Hoogwater) tot aan GHW bevindt zich de 
pionierzone met Engels slijkgras en zeekraal. Het lage schor met o.a Engels slijkgras, 
zeeaster en kweldergrassen ligt in de hoogtezone van GHW tot 30 cm boven GHW en 
kent een overspoelingsfrequentie van meer dan 300 keer per jaar. Het middenhoge 
schor met lamsoor, zeeweegbree, schorrezoutgras en gewone zoutmelde ligt hierboven 
tot 80 cm boven GHW en kent een overspoelingsfrequentie van 300-50 keer/jaar. Het 
hoge schor met soorten als strandkweek, zilte rus en roodzwenkgras ligt minstens 80 cm 
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boven GHW en heeft een overspoelingsfrequentie van 50-5 keer/jaar. Bij een lagere 
overspoelingsfrequentie spreekt men niet meer van schorren en overheersen de aan 
zoete en licht brakke milieus gebonden soorten. 
 

 
Figuur 3.1 Hoogtezones in het intergetijdengebied van de Westerschelde. Bron: Jaspers 

& Musters (2006). 

 
In de directe omgeving van Waterdunen kunnen het Paulinaschor en de Hoofdplaat als 
referentiebeeld dienen voor de schorontwikkeling in Waterdunen.  
 
Verspreiding van zaad van schorvegetatie vindt voornamelijk plaats via zeewater. De 
kolonisatie van het nieuwe schor in Waterdunen zal dan ook via zaden van nabijgelegen 
schorren plaatsvinden.  

 3.4 Andere relevante aspecten 

De Westerschelde is als estuarien systeem van nature troebel. Door lichtbeperking kan 
het fytoplankton niet alle aangevoerde nutriënten benutten. De biomassa en de 
productie van het plankton nemen richting monding toe. Grotere soorten, met name 
diatomeeën overheersen in de monding (Leopold & Dankers, 1997). In de monding van 
de Westerschelde vindt men dan ook bodemdieren die hun voedsel uit de waterkolom 
filtreren (Kater, 2005). Ook de groei van groenwieren is in de natuurlijke situatie 
lichtbeperkt. 
 
De Nederlandse kustwateren vormen voor een aantal vissoorten een essentieel 
leefgebied tijdens de eerste levensfase. Vanuit de paaigebieden in de Noordzee gaan de 
larven met de stroom mee naar ondiepe gebieden langs de kust, waar de jonge dieren 
opgroeien totdat ze weer naar zee trekken. In totaal worden ongeveer 50 soorten 
juveniele vissen in de Westerschelde aangetroffen. Het gebied is van belang als 
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kinderkamer voor soorten als tong, harnasmannetje, zeedonderpad, bot, zeebaars, 
horsmakreel en pollak. De dichtheid van jonge tong is in het voorjaar nergens zo hoog 
als in de Westerschelde (Kater, 2005).  

 3.5 Wezenlijke kenmerken Westerschelde 

In het Natuurprogramma Westerschelde (september 2005; ministerie van LNV) staat het 
volgende over de instandhoudingsdoelstellingen (behorende bij de VHR). 
“Voor de Westerschelde is voor een duurzame instandhouding met name van belang dat 
de laagdynamische natuur (habitattypen 1110 permanent met zeewater van geringe 
diepte overstroomde zandbanken, 1130 estuaria, 1310 zilte pionierbegroeiing, 1320 
slijkgraslanden en 1330 schorren en zilte graslanden) en diverse soorten (waaronder 
steltlopers, kustbroedvogels, zeehond, fint) voldoende aanwezig zijn. De oppervlakte van 
estuaria moet zodanig zijn dat een evenwichtige verdeling aanwezig is van de 
verschillende deelecotopen: er worden dus eisen gesteld aan de aanwezigheid, omvang 
en kwaliteit van alle verschillende deelecotopen. Gesignaleerd wordt dat momenteel het 
areaal schorren ver beneden de natuurlijke oppervlakte is als gevolg van bedijkingen. 
Daarnaast zijn de randvoorwaarden verslechterd omdat er weinig verjonging van 
schorren optreedt en doordat lokaal erosie optreedt door veranderende 
sedimentatieprocessen.  
Op basis van de opgaven voor de Westerschelde als geheel is het oordeel dat het 
mogelijk is de gewenste situatie te bereiken of deels te bereiken, zij het dat met name 
ten aanzien van de kwaliteit van het estuarium er een sense of urgency (spoedeisende 
situatie) is. Dit betekent dat, indien hier binnen 10 jaar geen actie op ondernomen 
wordt, de situatie in het Westerschelde-estuarium onherstelbaar veranderd zal zijn.” 
 
Met name de laag-dynamische habitats zijn achteruit gegaan en deze habitats leveren 
een belangrijke bijdrage aan de instandhoudingsdoelen van de Westerschelde. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen het habitat Estuaria, waarbij de nadruk ligt op 
de met eb droogvallende slik- en zandplaten (habitat 1140), en de met hogere planten 
begroeide habitats (1310, 1320 en 1330). Het habitat Estuaria (1130) is met name van 
belang voor op slik foeragerende watervogels en voor vissen en garnalen die in ondiep 
water foerageren.  
 
Op basis van het voorgaande kunnen de eisen ten aanzien van de estuariene natuur in 
Waterdunen afgeleid worden: 
- De getijbeweging met de bijbehorende morfodynamiek is de sturende factor in de 

Westerschelde. In het westelijke deel zijn de stroomsnelheden in de geulen vaak hoog 
maar op de platen soms gering, waardoor het sediment op de platen zowel uit slib als 
uit zand bestaat. Voor de kenmerkende sedimentatie- en erosieprocessen dient er 
zowel voldoende getijverschil te zijn als aan- en afvoer van zand en slib met het 
water. Er moet zowel zand als slik sedimenteren. 

- De gehele hoogtegradiënt van droogvallend slik met een droogligduur van 0-11 uur 
dient aanwezig te zijn, waarbij de oppervlakte met een droogvalduur 4-5,5 uur 
(belangrijk als foerageergebied voor vogels) minimaal in verhouding staat tot de 
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totale oppervlakte droogvallend slik. Bij voorkeur bedraagt de oppervlakte hiervan 
minstens 20%. 

- Opvulling van de geulen met sediment moet voorkomen worden. De morfodynamiek 
dient zodanig zijn dat aangevoerd zand en slib vooral op de platen en slikken worden 
afgezet en niet in de geulen.  

- In het westelijke deel van de Westerschelde is het water zout. In combinatie met de 
inundatiefrequentie is dit in hoge mate bepalend is voor de vegetatie-ontwikkeling en 
zonering op het schor. Variatie in de hoogwaterstand (van doodtij tot springtij) is dan 
ook belangrijk is voor de ontwikkeling van een natuurlijke en diverse schorvegetatie. 

- Voor een goede schorontwikkeling dient het geulenpatroon tot ver in het schor door 
te dringen. 

- Er dient een uitgebreid geulenstelsel te zijn, waar de vis zich met laagwater kan 
terugtrekken, en met opkomend water moeten vissen en garnalen op laaggelegen 
platen foerageren. 
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 4 Ontwikkelingsmogelijkheden Waterdunen 

 4.1 Inleiding 

Voor de ontwikkeling van een estuariene situatie in Waterdunen zijn de toekomstige 
getijbeweging in Waterdunen en het zoutgehalte van het water sturend. In paragraaf 
4.2 worden kort de relevante verschillen ten aanzien van de waterhuishouding tussen de 
referentievariant en de varianten 1 en 2 aangegeven.  
 
Vervolgens worden de verwachte ontwikkelingen bij de referentievariant en die bij de 
varianten 1 en 2 besproken. Ingegaan wordt op de verhouding tussen de verschillende 
habitats, de foerageermogelijkheden voor watervogels, de ontwikkeling van 
schorvegetaties en het verwachte sedimentatiepatroon.  
 
Per variant wordt de situatie bij hoog- en bij laagwater weergegeven. Hierbij wordt het 
totale studiegebied besproken. Dit is groter dan het Natuurkerngebied. Exacte 
hoogtegegevens zijn alleen van het gehele studiegebied beschikbaar. Per variant wordt 
kort de verschillen aangegeven tussen het studiegebied en het Natuurkerngebied. 

 4.2 Getijbeweging in Waterdunen 

Bij de referentievariant is de getijbeweging in Waterdunen gelijk aan de getijbeweging 
van de Westerschelde. Of de getijbeweging toegang krijgt tot Waterdunen via een 
duiker, meerdere duikers of door een volledige opening in de duinenrij is niet relevant, 
aangezien de referentievariant alleen als maatlat voor de twee andere varianten 
fungeert. 
 
Het buitendijkse, gemiddelde getijverschil in de Westerschelde ter hoogte van Cadzand is 
circa 3,69 m. Bij springtij is het getijverschil circa 5,1 m en tijdens doodtij circa 2,2 m 
(Infocentrum RIKZ 2006). Bij de referentievariant zijn ook springtij en doodtij in 
Waterdunen aanwezig.  
 
Bij de varianten 1 en 2 staat het water van de Westerschelde via een afsluitbare duiker of 
duikers met het water in Waterdunen in contact. De hoeveelheid water die moet worden 
af- en aangevoerd, wordt bepaald door het gewenste getijverschil in het bekken en de 
hoogteligging van het gebied. Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de 
aannames ten aanzien van de aan te leggen duiker(s). In Stark et al. (2006) wordt een 
gedetailleerde beschijving gegeven van de situatie in Waterdunen bij een getijslag van 
60 en 110 cm.  
 
Bij een getijslag van 0,6 m wordt bij opkomend tij de duiker gesloten bij een binnendijkse 
waterstand van 0,3 m +NAP. Wanneer het waterpeil in de Westerschelde zakt, gaat bij 
een waterstand van 0,3 m +NAP de duiker weer open en kan het water Waterdunen 
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verlaten. Bij een waterstand van 0,3 m –NAP binnendijks wordt de duiker weer gesloten 
(Stark et al., 2006). Bij een getijslag van 1,1 m gaat bij opkomend water de duiker dicht 
bij een binnendijkse waterstand van 0,55 m +NAP en bij afgaand water bij een 
waterstand van 0,55 m –NAP. Bij beide varianten ligt de gemiddelde waterstand rond 
NAP. 
 
Tabel 4.1 geeft de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden. Bij de varianten 1 en 2 wordt 
de hoog- en laagwaterstand gereguleerd, zodat er sprake is van één hoogwaterstand en 
één laagwaterstand, waarvan niet of nauwelijks wordt afgeweken. Bij de 
referentievariant komen de verschillen tussen springtij en doodtij wel tot uiting in het 
gebied van Waterdunen en is sprake van een gemiddelde waterstand.  
 
Tabel 4.1 Gemiddelde laagste en hoogste waterstanden bij gemiddeld getij in 

Waterdunen bij de referentievariant en de twee te onderzoeken varianten 
met een getijslag van respectievelijk 0, 6 en 1,1, m.  

Variant Getijslag Gemiddeld getij Waterdunen 
  hoogwaterstand 

+ NAP (m) 
laagwaterstand 

- NAP (m) 

1 0,6 m + 0,30 - 0,30 
2 1,1 m + 0,55 - 0,55 

referentie gemiddeld (buitendijks) + 1,95 - 1,74 
 

 
 

Figuur 4.1 De globale getijcurve van de Westerschelde bij Cadzand (referentievariant) 
en de afgeleide getijcurven in Waterdunen, bij de getijslagen van 0,6 m en 
1,1 m.  

 
Figuur 4.1 geeft de gemiddelde getijcurve bij Cadzand en de afgeleide getijcurven in 
Waterdunen voor de varianten 1 en 2. De echte vorm van de curve kan afwijken in 
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verband met de aan- en afvoer van het water door een duiker. Het getij in Waterdunen 
zal in fase iets achterlopen bij de getijbeweging in de Westerschelde. De weergegeven 
curven in figuur 4.1 moeten als een indicatie van de waterbewegingen in Waterdunen 
gezien worden. 
 
De verversing van het water in Waterdunen is afhankelijk van de optredende 
stroomsnelheden en het debiet. Vooral vlakbij de duiker wordt het water van 
Waterdunen ververst en op grotere afstand van de duiker zal dit minder zijn. Door een 
tweede duiker op ongeveer 2 km oostelijk van de eerste duiker aan te brengen, 
waardoor het water het gebied weer kan verlaten, treedt voorin en achterin het gebied 
dezelfde verversing op (Stark et al., 2006). Deze inrichting is als uitgangspunt gebruikt 
voor variant 2 (getijslag 1,1 m). 
Een hoog zoutgehalte van het water wordt als één van de wezenlijke kenmerken van het 
systeem beschouwd. Waterdunen krijgt geen aanvoer van zoetwater uit binnendijkse 
gebieden, zodat de eventuele aanvoer van zoetwater alleen in de vorm van neerslag kan 
plaatsvinden. Variant 1 lijkt het meest gevoelig voor zoetwateraanvoer, omdat deze 
variant de kleinste wateruitwisseling kent. Modelberekeningen laten zien dat bij een bui 
van 106 mm in 4 dagen (kans 1x in de 100 jaar) het zoutgehalte in Waterdunen afneemt 
van 25 g/l naar 22,5 g/l, maar dat na 2,5 dagen het zoutgehalte weer het oude niveau 
bereikt (Stark et al., 2006). 
 
In getijdengebieden is er bij de kentering van het tij niet of nauwelijks stroming 
aanwezig, waardoor materiaal dat in de waterkolom aanwezig is, kan bezinken. Bij de 
referentievariant is sprake van een grote getijslag, waarbij zowel zand als slib met de 
vloedstroom worden aangevoerd. Dit materiaal zal deels in het gebied van Waterdunen 
afgezet worden. Bij de varianten 1 en 2 wordt weinig aanvoer van zand verwacht door 
de ligging van het inlaatpunt op korte afstand van een diepe geul en achter een 
haventje. Wel zal er slib in het water aanwezig zijn, zodat bij deze varianten vooral 
rekening moet worden gehouden met sedimentatie van slib.  
Op korte afstand van de duiker liggen de stroomsnelheden bij de varianten 1 en 2 in de 
ordegrootte van maximaal 0,6-09 m/s, zodat hier mogelijk erosie optreedt. Bij twee 
aansluitpunten nemen achterin Waterdunen de stroomsnelheden toe tot 0,4-0,6 m/s, 
waardoor neergeslagen slib in de geulen weer kan worden opgenomen, terwijl bij één 
aansluitpunt de stroomsnelheden hiervoor te laag zijn. Buiten de geulen zijn de 
stroomsnelheden duidelijk lager, zodat hier zowel bij variant 1 als bij variant 2 
sedimentatie van slib zal plaatsvinden (Stark et al., 2006).  

 4.2 Referentievariant 

 4.2.1 Algemeen beeld 

Slechts gedurende een zeer korte periode is sprake van hoog- en laagwater. De periode 
met afgaand water is iets meer dan zes uur, terwijl de periode met opkomend water iets 
minder dan zes uur is. Met hoogwater loopt vrijwel het gehele studiegebied onder 
(figuur 4.2). Alleen aan de noordkant en in de zuidwesthoek liggen beperkte delen 
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boven gemiddeld hoogwater (9 ha). Het gehele Natuurkerngebied bestaat uit geulen en 
ondiep water. Met laagwater bestaat vrijwel het gehele gebied uit droog liggend slik 
(189 ha), waarbinnen zich de diepere geulen (19 ha) aftekenen. Er zijn geen eilandjes in 
het gebied aanwezig. Om de omringende gebieden tegen het water te beschermen is 
het studiegebied omgeven door een dijklichaam, waarvan de hoogte vergelijkbaar is met 
de dijken langs overeenkomstige delen van de Westerschelde.  
 
De duikers of de instroomopening zijn niet beperkend voor het in- en uitlaten van het 
water, zodat de getijslag binnen gelijk is aan de getijslag buiten. Door de aanzienlijke 
waterverplaatsingen met de getijbeweging komt zowel slib als zand het gebied binnen, 
waardoor afhankelijk van de stroomsnelheid zand of slib zal sedimenteren. In de geulen 
direct achter de instroomopening zal niet of nauwelijks zand sedimenteren. 
 

 4.2.2 Voedselrijk slik 

Beneden de hoogtelijn van 93 cm –NAP heeft het slik een droogvalduur van minder dan 
4 uur, terwijl boven de hoogtelijn van 44 cm –NAP de droogvalduur meer dan 5,5 uur 
bedraagt: er valt ongeveer 4 ha slik 4-5,5 uur droog.  
 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van het gemiddeld en het maximaal aantal vogels dat in 
het westelijke deel van de Westerschelde verblijft. Alleen soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, zijn opgenomen. Op basis van de oppervlakte 
intergetijdengebied in dit deel van de Westerschelde is het aantal vogels per 100 ha 
berekend. Hierbij zijn de soorten gebonden aan het water (fuut en middelste zaagbek) 
buiten beschouwing gelaten, terwijl dit ook geldt voor kolgans, grauwe gans en smient, 
die slechts weinig van het intergetijdengebied gebruik maken. 
De grote steltlopers (scholekster, kluut, wulp en rosse grutto) foerageren bij voorkeur in 
de wat lagere zones van het intergetijdengebied. Deze zones zijn schaars aanwezig in 
Waterdunen, zodat de draagkracht van Waterdunen voor deze soorten naar 
verwachting lager is dan gemiddeld in het westelijke deel van de Westerschelde. In tabel 
4.2 is de draagkracht voor deze soorten gehalveerd. Bij deze berekening is er verder van 
uitgegaan dat de sedimentsamenstelling in Waterdunen niet sterk afwijkt van de 
gemiddelde situatie in het westelijke deel van de Westerschelde. 
 
Van de naar schatting 189 ha slik wordt bij recreatief gebruik van de dijk naar schatting 
een zesde deel van gebied regelmatig verstoord. Verstoringsgevoelige soorten als wulp 
en bergeend kunnen al op enkele honderden meters van wandelaars opvliegen en 
gedurende de laagwaterperiode niet meer terug keren. Andere soorten houden slechts 
tijdelijk op met foerageren of keren weer terug, terwijl steenlopers op zeer korte afstand 
van de mens kunnen blijven foerageren.  
 



29 

Tabel 4.2 Berekening van het gemiddelde aantal vogels op jaarbasis in het westelijke 
deel van de Westerschelde en het gemiddelde maandmaximum op basis van 
de hoogwatertellingen van de Waterdienst in de seizoenen 2004-2006. Op 
basis van de gemiddelde oppervlakte intergetijdengebied in het westelijke 
deel is het aantal vogels per 100 ha berekend. Voor Waterdunen zijn de 
aantallen voor de grote steltlopers gehalveerd (zie tekst).  

soort
gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal

Fuut 37 64
Kleine zilverreiger 20 38 1 1 1 1
Lepelaar 2 9 0 0 0 0
Kolgans 7 47
Grauwe gans 113 164
Bergeend 2.676 9.187 82 283 82 283
Smient 1.342 4.186
Krakeend 16 45 0 1 0 1
Wintertaling 144 338 4 10 4 10
Wilde Eend 1.665 3.525 51 109 51 109
Pijlstaart 19 53 1 2 1 2
Slobeend 43 97 1 3 1 3
Middelste zaagbek 8 24
Zeearend 0 0
Slechtvalk 3 5
Scholekster 5.374 9.774 166 301 83 151
Kluut 142 262 4 8 2 4
Bontbekplevier 275 1.148 8 35 8 35
Strandplevier 14 69 0 2 0 2
Goudplevier 104 540 3 17 3 17
Zilverplevier 1.425 3.155 44 97 44 97
Kievit 481 1.670 15 51 15 51
Kanoetstrandloper 1.020 3.229 31 99 31 99
Drieteenstrandloper 445 726 14 22 14 22
Bonte strandloper 7.209 19.301 222 595 222 595
Rosse grutto 635 1.332 20 41 10 21
Wulp 1.294 2.950 40 91 20 45
Zwarte ruiter 29 90 1 3 1 3
Tureluur 300 397 9 12 9 12
Groenpootruiter 18 82 1 3 1 3
Steenloper 115 209 4 6 4 6

aantal vogels vogels per 100ha Waterdunen/100 ha

 
 
De verstoringsafstand varieert bovendien met het type verstoringsbron en verschillende 
omgevingsvariabelen, maar ook met de groepsgrootte: grotere groepen worden eerder 
verstoord dan kleinere groepen (Krijgsveld et al., 2004). Op basis van gegevens van 
Wolff et al. (1982), Van der Meer (1985), Spaans et al. (1996) en Van de Kam et al. 
(1999) kan voor alle soorten gemiddeld gerekend worden met en verstoringsafstand van 
200 m. In tabel 4.3 wordt weergegeven hoeveel vogels naar verwachting gebruik gaan 
maken van Waterdunen bij de referentievariant. Dit heeft weer betrekking op alleen 
soorten genoemd in de instandhoudingsdoelen. 
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Figuur 4.2 Overzicht van de situatie bij hoogwater (boven) en laagwater (beneden) in 

het studiegebied bij de referentievariant. 
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Legenda van de situatie bij hoogwater (links en bij laagwater (rechts). 
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Tabel 4.3 Indicatie van het gemiddelde aantal vogels, dat naar verwachting op 
jaarrond basis gebruik gaat maken van Waterdunen en het maximale aantal 
vogels dat naar verwachting gebruik van het gebied gaat maken. Alleen 
soorten, waarvoor een instandhoudingsdoel is gegeven, zijn opgenomen. 

soort
gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal

Kleine zilverreiger 1 1 1 2
Lepelaar 0 0 0 0
Bergeend 82 283 130 446
Krakeend 0 1 1 2
Wintertaling 4 10 7 16
Wilde Eend 51 109 81 171
Pijlstaart 1 2 1 3
Slobeend 1 3 2 5
Scholekster 83 151 130 237
Kluut 2 4 3 6
Bontbekplevier 8 35 13 56
Strandplevier 0 2 1 3
Goudplevier 3 17 5 26
Zilverplevier 44 97 69 153
Kievit 15 51 23 81
Kanoetstrandloper 31 99 50 157
Drieteenstrandloper 14 22 22 35
Bonte strandloper 222 595 350 937
Rosse grutto 10 21 15 32
Wulp 20 45 31 72
Zwarte ruiter 1 3 1 4
Tureluur 9 12 15 19
Groenpootruiter 1 3 1 4
Steenloper 4 6 6 10
Totaal aantal 958 2.478

totaal aantal vogelsVogels per 100 ha

 
 

 4.2.3 Schorren 

In het studiegebied van 218 ha ligt bij de referentievariant slechts 9 ha boven GHW. De 
zone met pioniervegetatie (van GHW tot 50 cm daar beneden) beslaat naar schatting 4 
ha (tabel 4.4). De oppervlakte met laag schor zal naar schatting 2 ha beslaan en van 
middelhoog schor eveneens 2 ha. Hierboven zal maximaal 5 ha hoog schor tot 
ontwikkeling komen.  
 
Tabel 4.4 Arealen van de verschillende vegetatiezones in ha bij de 

referentievariant in Waterdunen. 

Getijslag (m) 3,69 

Pionierszone, vanaf 50 cm onder GHW tot GHW  4 
L   Lage schor, GHW tot 30 cm daarboven 2 

Middenhoge schor, 30 tot 80 cm boven GHW 2 
Hoge schor, meer dan 80 cm boven GHW 5 
Totaal 13 
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Het Natuurkerngebied bestaat vrijwel volledig uit intergetijdengebied en geulen. Er zal 
zich hier in eerste instantie nauwelijks schorvegetatie ontwikkelen. Door de grote 
getijslag zal er veel stroming zijn en zowel opslibbing als natuurlijke erosie. Dit 
dynamische systeem wordt gedomineerd door onbegroeide slikplaten. Alleen op de 
allerhoogste delen zal op korte termijn mogelijk enige schorvorming optreden. Op 
langere termijn, bij een verdergaande opslibbing van het gebied, zal er schorvorming op 
de hogere delen van de slikken optreden. 
 

 4.2.4 Overig 

Broedvogels 
Bij de referentievariant is er in Waterdunen nauwelijks geschikt broedgebied voor 
kustbroedvogels aanwezig. Alleen in de zuidwesthoek is potentieel geschikt habitat in de 
vorm van schorren aanwezig. Aangezien dit gebied direct langs de dijk ligt, is het goed 
toegankelijk voor grondpredatoren als bijvoorbeeld ratten, maar ook gevoelig voor 
verstoring, zodat de omstandigheden voor kustbroedvogels hier weinig gunstig zullen 
zijn. 
 
Herbivore watervogels 
In de Westerschelde komen herbivore watervogels met name in meer oostelijke delen 
voor, waar ze op schorren en grasland foerageren. Bij de referentievariant is nauwelijks 
schor aanwezig, zodat Waterdunen niet geschikt is als foerageergebied. Wel kunnen 
wilde eend en smient het gebied als dagrustplaats gaan benutten. 
 
Vissen 
Vissen benutten de lagere delen van het intergetijdengebied tijdens opkomend water als 
foerageergebied. Er valt 15 ha minder dan 4 uur droog en dit wordt intensief gebruikt als 
foerageergebied. Vooral soorten die met opkomend water op de slikken en platen 
foerageren, zoals platvissen, zullen van het gebied gebruik maken. Soorten, die meer 
gebonden zijn aan geulen, zoals de prikken en de fint, zullen naar verwachting 
nauwelijks gebruik van het gebied maken. 
 
Sedimentatie 
Een belangrijke vraag is hoeveel slib er zal sedimenteren. In het Sieperdaschor langs de 
Westerschelde bedroeg de sedimentatiesnelheid, voordat er een geul werd gegraven, 2 
cm per jaar. Dit was (veel) hoger dan in de Westerschelde. Na het graven van een geul 
erodeerde de bodem deels, waardoor op de oeverwallen tot 8 cm per jaar werd afgezet 
en in de kommen 1,5-4 cm (Stikvoort, 2000). 
Gezien de grote getijslag wordt uitgegaan van een dynamisch milieu, waarbij de 
sedimentatie grotendeels beperkt is tot de hoogste delen van de platen en slikken in het 
gebied. Figuur 4.3 schetst het verwachte sedimentatiepatroon bij de referentievariant, 
waarbij uitgegaan wordt van een sedimentatie van globaal 1 cm per jaar.  
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Figuur 4.3 Overzicht van het gebied waar naar verwachting sedimentatie plaatsvindt bij 

de referentievariant. 
 
Recreatie 
Een getijslag van 3,69 meter zal zonder verder morfologische aanpassingen van het 
studiegebied weinig ruimte geven voor recreatie. Het gehele gebied, dat omgeven wordt 
door een waterkering, loopt met uitzondering van het stuk duin aan de noordzijde, met 
hoogwater onder. Door de grote getijslag en de grote oppervlakte intergetijdengebied 
nodigt het studiegebied niet uit tot betreding. Er zijn niet of nauwelijks recreatie-
mogelijkheden in het gebied. De recreatie is beperkt tot de directe waterkering. Vooral 
voor vogelliefhebbers is het gebied interessant. In het gebied waar ruim 80% van de 
huisjes is gepland komt bij hoogwater meer dan een meter onder water te staan. Dit 
gebied moet worden opgehoogd of door een waterkering aan de zuidkant worden 
beschermd.  
 
Verzilting 
In Oranjewoud (2006) worden de effecten op het zuidelijk liggende landbouwgebied 
beschreven van een estuarien gebied in Waterdunen bij een getijslag van 0,6 en 1,1 m. 
Bij een getijslag van 0,6 m is er geen effect van zout water op de landbouwgronden 
buiten de grenzen van het projectgebied. Bij een getijslag van 1,1 m zijn wel extra 
maatregelen nodig, want hierbij komt tot een afstand van maximaal 100 m van het 
studiegebied het zoute/brakke grondwater maximaal 25 cm hoger te liggen in de zone 
van 10-20 m onder het maaiveld dan bij variant 1.  
Bij de referentievariant komt het het intergetijdengebied tegen de dijk komt te liggen, 
waardoor naar verwachting de zoutinvloed sterker wordt. Bij de varianten 1 en 2 vangt 
de zone met zoete natuur binnen het studiegebied een deel van de effecten op (zie 
figuur 7-5 in Oranjewoud, 2006). Dit zou betekenen dat bij de referentievariant de 
invloed van het estuariene water minstens een 100 m verder in het landbouwgebied 
merkbaar is. De brede sloot ten zuiden van het estuariene gebied zal deze zoute kwel ten 
dele kunnen opvangen, maar niet uitgesloten kan worden dat extra maatregelen, zoals 
extra drainage, nodig zijn om de zoutindringing te beperken. 
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 4.3 Variant 1: getijslag 0,6 m 

 4.3.1 Algemeen beeld 

Het hoogwaterpeil is gedurende een periode van 3,25 uur constant om vervolgens 
gedurende 4 uur geleidelijk af te nemen tot het laagwaterpeil bereikt wordt. De 
laagwaterperiode beslaat 3,25 uur en in 1,75 uur wordt Waterdunen weer gevuld. 
 
Figuur 4.4 geeft een beeld van de situatie bij hoog- en laagwater. Het eindbeeld komt 
overeen met de situatie in figuur 2.2. Ongeveer 39 ha van het studiegebied ligt beneden 
GLW en 130 ha boven GHW, terwijl 49 ha uit intergetijdengebied bestaat. Vergelijking 
van figuur 4.4 met figuur 2.1 laat zien dat de hogere delen met name buiten het 
Natuurkerngebied liggen, zodat in het Natuurkerngebied ongeveer 35 ha uit permanent 
water bestaat, 45 ha uit intergetijdengebied en 70 ha boven hoogwater ligt. 
Voor een uitgebreide beschrijving van het landschappelijk beeld wordt verwezen naar 
Oranjewoud (2006). 
 
Bij de referentievariant is uitgegaan van een sedimentatie van gemiddeld 1 cm per jaar 
bij een grote dynamiek. Bij het Eems-Dollard estuarium is Polder Breebaart ontpolderd. 
Hier is via een duiker een gemiddelde getijslag van ongeveer 30 cm gerealiseerd. In de 
periode 2001-2003 werd hier in de geul een sedimentatie van 28 cm vastgesteld en in 
de periode 2003-2005 van 15 cm. In het sublitoraal, de zone tussen de slenk en het 
intergetijdengebied, bedroeg de sedimentatie respectievelijk 11 en 2 cm per jaar.  
  
Echter, in de intergetijdenzone bedroeg de erosie resp. 3,3 en 1,6 cm per jaar (Tydeman 
2005). De hoogteverschillen werden genivelleerd. Belangrijk is dat in de Eems-Dollard de 
zwevende stofconcentratie aanzienlijk hoger is dan in de Westerschelde. De mediane 
zwevende stofconcentratie in 1998 bedroeg in de Westerschelde ter hoogte van 
Breskens 51 mg/l en in de Eems-Dollard 113 mg/l (Rijkswaterstaat 1999).  
In de Biesbosch is eveneens een getijslag van 30 cm aanwezig en hier worden geulen 
ook opgevuld en vindt vooroeververdieping plaats. Dit komt overeen met de situatie in 
polder Breebaart. Stark et al. (2006) verwachten echter dat er vooral sedimentatie in het 
intergetijdengebied en achterin de geulen plaatsvindt.  
 
Zowel bij hoog- als bij laagwater is gedurende ongeveer drie uren sprake van een vast 
waterpeil. Er kan niet uitgesloten worden dat door de golfaanval erosie van de oever 
optreedt, waardoor op termijn een steilrand kan ontstaan. Dit geldt met name voor de 
situatie bij het hoogwaterpeil en minder voor die bij het laagwaterpeil.  
 
De wegen in het gebied, en dan met name de oost-west route in het zuidoostelijk deel 
van het gebied, zorgen voor een compartimentering van het gebied. Weliswaar staan de 
verschillende delen in verbinding met elkaar, maar iedere vernauwing resulteert in een 
kleinere getijslag in het achterliggende gebied. Dit moet vooral bij een beperkte getijslag 
als minder gunstig worden beoordeeld. 
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 4.3.2 Voedselrijk slik 

Het gebied dat 4-5,5 uur droogvalt, ligt tussen de hoogtelijnen van 17,5 cm –NAP en 7 
cm –NAP en heeft een oppervlakte van bijna 5 ha. Er zal vooral slib sedimenteren. Het 
gebied zal daardoor vooral geschikt worden voor vogelsoorten van een meer slibrijk 
milieu. 

 
 

 
Figuur 4.4 Overzicht van de situatie bij hoogwater (boven) en laagwater (beneden) in 

het studiegebied bij variant 1. 
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Legenda van de situatie bij hoogwater (links en bij laagwater (rechts). 
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Er zijn aanzienlijke verschillen in het gebruik van slikkige gebieden en meer zandige 
gebieden in het westelijke deel van de Westerschelde door vogels. In tabel 4.5 staat de 
berekende foerageerintensiteit van watervogels in juli, september en november 2005 bij 
de Schorerpolder/ Sloehaven weergegeven, waar de bodem uit zeer fijn slib bestaat. 
Tevens is in de tabel de gemiddelde foerageerintensiteit van deze soorten in het 
westelijke deel van de Westerschelde opgenomen.  
In grote lijnen foerageren alleen tureluur en groenpootruiter meer dan verwacht in 
slikkige gebieden in het westelijke deel van de Westerschelde, terwijl de foerageer-
intensiteit van de overige soorten achterblijft bij de gemiddelde waarde. Soorten als kluut 
en zwarte ruiter, die veel in slikrijke gebieden voorkomen, ontbreken zelfs. Soorten als 
scholekster, zilverplevier, rosse grutto en wulp maken duidelijk minder gebruik van het 
gebied dan verwacht.  
 
De verwachte aantallen vogels zijn als volgt berekend: de dichtheden per 100 ha in tabel 
4.3 zijn als uitgangspunt gebruikt. Voor het effect van de sedimentatie van slik is 
gecorrigeerd door de dichtheden van tureluur en groenpootruiter (tabel 4.5) met een 
factor 2 te vermenigvuldigen en voor de overige soorten door een factor 2 te delen.  
 

 
Figuur 4.5 Overzicht van de belangrijkste potentiële verstoringsbronnen en het gebied 

dat daardoor mogelijk verstoord wordt. Als verstoringszone is 200 m 
aangehouden. 
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Tabel 4.5 Foerageerintensiteit in het slikkige gebied van de Schorerpolder/Sloehaven 
van verschillende vogelsoorten in 2005. Tevens is voor een deel van de 
soorten de gemiddelde foerageerintensiteit in de overeenkomstige maand in 
het westelijke deel van de Westerschelde berekend (Boudewijn et al. 2005). 
Soorten met een verhoogde foerageerintensiteit in slikkig gebied zijn geel 
gemarkeerd. 

soort
slik gem. slik gem. slik gem.

fuut 0 15 40
kleine zilverreiger 0 0 0
lepelaar 9 0 0
kolgans 0 0 0
grauwe gans 0 0 0
bergeend 75 690 0 319 11 87
smient 0 0 161
krakeend 0 0 0
wintertaling 0 0 2
wilde eend 109 99 147 758 185 1.034
pijlstaart 0 0 0
slobeend 0 1 0 1 0 8
middelste zaagbek 0 0 0
zeearend 0 0 0
slechtvalk 0 0 0
scholekster 307 785 547 1.381 466 888
kluut 0 26 0 26 17 30
bontbekplevier 0 10 5 327 0 13
strandplevier 0 0 0
goudplevier 0 0 0
zilverplevier 0 38 0 288 1 145
kievit 6 73 11 169 200 502
kanoetstrandloper 0 28 0 1 0 234
drieteenstrandloper 0 14 0 110 0 79
bonte strandloper 0 86 5 735 365 2.156
rosse grutto 0 69 0 78 0 109
wulp 130 240 101 232 39 91
zwarte ruiter 0 22 0 26 0 4
tureluur 708 124 105 98 564 91
groenpootruiter 95 20 32 16 0 1
steenloper 6 24 6 51 0 36

juli sept nov

 
 
Naar verwachting zal variant 1 intensief door de recreatie gebruikt worden. In figuur 4.5 
is aangegeven welke delen van het gebied door de recreatie verstoord zullen worden. 
Hierbij is een verstoringszone van ongeveer 200 m aangehouden. Naar schatting wordt 
2/3 deel van het studiegebied potentieel door recreatie verstoord. Op basis hiervan en 
de sedimentatie van slik van het gebied zijn de verwachte aantallen vogels berekend 
(tabel 4.6). De talrijkste soort wordt de bonte strandloper gevolgd door de scholekster en 
de tureluur. 
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Tabel 4.6 Indicatie van het totaal aantal vogels, dat naar verwachting 
op jaarrond basis gebruik gaat maken van Waterdunen bij 
variant 1 en het maximale aantal vogels dat naar verwachting 
gebruik van het gebied gaat maken. Hierbij is gecorrigeerd 
voor de oppervlakte droogvallend slik, de verstoring door de 
recreatie en de verwachte sedimentatie van slib (zie tekst). 
Alleen soorten waarvoor een instandhoudingsdoel is gegeven 
zijn opgenomen 

soort
gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal

Kleine zilverreiger 0 1 0 0
Lepelaar 0 0 0 0
Bergeend 41 142 7 23
Krakeend 0 1 0 0
Wintertaling 2 5 0 1
Wilde Eend 26 54 4 9
Pijlstaart 0 1 0 0
Slobeend 1 1 0 0
Scholekster 41 75 7 12
Kluut 1 2 0 0
Bontbekplevier 4 18 1 3
Strandplevier 0 1 0 0
Goudplevier 2 8 0 1
Zilverplevier 22 49 4 8
Kievit 7 26 1 4
Kanoetstrandloper 16 50 3 8
Drieteenstrandloper 7 11 1 2
Bonte strandloper 111 297 18 49
Rosse grutto 5 10 1 2
Wulp 10 23 2 4
Zwarte ruiter 0 1 0 0
Tureluur 19 24 3 4
Groenpootruiter 1 5 0 1
Steenloper 2 3 0 1
Totaal aantal 52 132

totaal aantal vogelsvogels per 100 ha slikgebied

 
 
 

 4.3.3 Ontwikkeling schorvegetaties 

De verwachting is dat door de beperkte stroming en het ontbreken van de 
zandcomponent de schorvormende processen traag zullen verlopen en dat de variatie 
aan schortypen in het gebied relatief gering zal zijn. 
 
De inundatiefrequentie is bepalend voor het ontstaan van de verschillende schorzones. 
Voor de pionierszone is vooral de droogvalduur van belang. In de Westerschelde ligt de 
ondergrens waarbij pioniervegetatie kan groeien bij een gemiddelde overspoelingsduur 
van circa 3 uur (gebaseerd op de getijcurve van Vlissingen). Bij variant 1 is de periode 
met hoogwater ongeveer 3,25 uur, zodat pioniervegetatie zich niet of nauwelijks 
beneden GHW kan ontwikkelen en beperkt wordt tot een zeer smalle rand rond GHW.  
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Het lage schor komt langs de Westerschelde voor in de zone van GHW tot 30 cm daar-
boven. Door de vaste bovengrens aan het hoogwaterpeil is de situatie ten dele 
vergelijkbaar met de Grevelingen, waar ook een vast (hoog-)waterpeil aanwezig is. Door 
opwaaiing treedt er wel inundatie van de oevers op. Op de verschillende eilanden van de 
Grevelingen zijn de pionierzone en de lage schorzone wel goed vertegenwoordigd, maar 
dat het midden- en hoge schor ontbreken in goed ontwikkelde vorm. De soorten zijn 
weliswaar aanwezig, maar staan gemengd met typische zoetwatersoorten, zodat eerder 
van derivaatgemeenschappen kan worden gesproken (Bureau Bakker, 2002).  
De zoutinvloed vindt met name plaats via de kreken die het schor binnendringen en door 
opwaaiing. Gezien de beperkte strijklengte over het water zal de golfoploop beperkt 
blijven en hooguit één tot enkele decimeters bedragen. Dit betekent dat de door zout 
beïnvloedde vegetatiezone beperkt is. Het lage schor is dan vermoedelijk beperkt tot de 
zone van GHW tot GHW +10 cm, terwijl tot GHW +30 cm nog zoutinvloeden merkbaar 
zijn. Dit levert 23 ha goed ontwikkeld laag schor op en een zone van 42 ha waar 
zoutminnende planten aanwezig zijn, maar waar de meer zoetwater gebonden soorten 
domineren.  
 

 4.3.4 Overig 

Broedvogels 
In het gebied ontstaan veel kleine eilandjes met deels een schorvegetatie. Deze eilandjes 
bieden goede broedmogelijkheden voor kustbroedvogels als sterns, meeuwen, plevieren 
en kluten. Door het vaste hoogwaterpeil is de kans op overstromen van de eilandjes zeer 
gering en kunnen de vogels hier succesvol broeden mits er geen verstoring plaatsvindt. 
Voor broedende strandplevieren geldt dat wandelaars op 200 m afstand verstoring 
kunnen veroorzaken (Krijgsveld et al., 2004). Sterns kunnen onder voorwaarden op een 
geringere afstand van wegen en paden broeden zonder daadwerkelijk verstoord te 
worden, zodat voor deze soorten meer broedmogelijkheden aanwezig zijn. 
 
Herbivore watervogels 
De vele begroeide eilandjes en de grote oppervlakte boven GHW maken het gebied in 
principe aantrekkelijk voor herbivore watervogels. Eenden als wilde eend en smient 
gebruiken de eilandjes als dagrustplaats. In hoeverre ganzen en andere soorten het 
gebied gaan gebruiken als foerageergebied hangt af van het gevoerde beheer. Grauwe 
ganzen kunnen in een redelijke ruige vegetatie nog uit de voeten, maar de overige 
soorten niet. Een korte grazige vegetatie is voor veel soorten aantrekkelijk, maar dit 
vraagt een redelijk intensief beheer. 
 
Vissen 
Vissen zullen met name de lagere delen van het intergetijdengebied tijdens opkomend 
water benutten. Bij een getijslag van 0,6 m, valt er 39 ha onder de GLW. Het 
intergetijdengebied, dat vooral door vissen benut wordt, heeft een oppervlakte van 7 ha.  
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Sedimentatie 
Door de relatief beperkte stroomsnelheden in de geulen en op de platen, treedt er zowel 
op de platen als achterin de geulen sedimentatie op. Figuur 4.6 geeft een overzicht van 
het verwachte sedimentatie patroon in Waterdunen. 
 

 
Figuur 4.6 Overzicht van het gebied waar naar verwachting sedimentatie plaatsvindt bij 

realisatie van variant 1. 
 
Recreatie 
Het recreatieve gebruik is ingebed in het landschap en de natuur. Verspreid door het 
gebied lopen diverse wandelpaden met uitzichtpunten en vogelkijkhuttten. Onverharde 
paden zullen een deel van de tijd onder water staan en alleen met laarzen toegankelijk 
zijn.  
Van noord naar zuid loopt een fietspad, dat onderbroken wordt door het geulenpatroon, 
waar oversteekplaatsen met vlotten zijn gesitueerd. Aan de zuidzijde loopt van west naar 
oost een fietsroute. Hier is ook een duiker aanwezig om het zuidelijker gelegen gebied 
onder getij-invloed te brengen. Met fluisterboten kan het gebied vanaf het water 
worden beleefd. Op verschillende plaatsen zijn aanlegplaatsen voor fluisterboten 
gesitueerd (Oranjewoud, 2006). 
 
De aanleg van de fietsroutes van noord naar zuid en van west naar oost heeft 
belangrijke nadelen. Hierdoor wordt het bekken gecompartimenteerd, want de 
duikers/watergangen zullen de doorstroming beperken, waardoor in het oostelijke en 
zuidoostelijke deel de getijslag wordt beperkt.  
 
Voor de niet-broedende watervogels is verstoring door recreatie een belangrijke factor. 
In figuur 4.5 zijn rond de belangrijkste potentiële verstoringsbronnen (bungalows, 
fietsroutes over dijken en aanlegsteigers fluisterboot) buffers van 200 m getrokken. 
Binnen deze buffers is de kans groot dat vogels verstoord worden door menselijke 
activiteiten. Verstoringsgevoelige soorten als wulp en bergeend zullen niet of weinig 
binnen de buffers foerageren. In het zuidwestelijke deel van het Natuurkerngebied zijn 
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verstoringsvrije foerageermogelijkheden aanwezig voor slikgebonden soorten. Hier 
wordt de belangrijkste verstoringsbron gevormd door de fluisterboot met aanlegplaats. 
 
Verzilting 
In Oranjewoud (2006) worden de effecten op het zuidelijk liggend landbouwgebied 
beschreven van een estuarien gebied in Waterdunen bij een getijslag van 0,6. Er zijn 
geen  effecten door zout water op de landbouwgronden buiten de grenzen van het 
studiegebied. De zone met zoete natuur binnen het studiegebied vangt een deel van de 
effecten op (zie figuur 7-5 in Oranjewoud, 2006).  

 4.4 Variant 2: getijslag 1,1 m 

 4.4.1 Algemeen beeld 

De situatie bij variant 2 wordt weergegeven in figuur 4.7. Bij deze getijslag ligt 36 ha 
beneden GLW en 108 ha bestaat uit intergetijdengebied. Boven GHW ligt 74 ha. In het 
Natuurkerngebied ligt bij benadering ongeveer 30 ha water, 100 ha intergetijdengebied 
en 20 ha boven de hoogwaterlijn. Er wordt vanuit gegaan dat voor de grotere getijslag 
ten opzichte van variant 1 en voor de nodige verversing van het water er zowel een 
aanvoer- als een afvoerduiker aanwezig is. 
 
Met hoogwater wordt het gebied gedomineerd door geulen en ondiep water, waarin 
verspreid kleine eilandjes liggen. Het gebied zal voor een deel met een kade omgeven 
moeten worden om het omringende gebied tegen het getijdenwater te beschermen. 
 
In vergelijking met variant 1 is het gebied veel opener en is hoger opgaande vegetatie 
beperkt tot de randen van het gebied. Met laagwater bestaat het gebied grotendeels uit 
droog liggend intergetijdengebied. 
 
Door de hogere stroomsnelheden zal de sedimentatie vooral in het intergetijdengebied 
plaatsvinden. Achterin het gebied is in de geulen de stroomsnelheid zo hoog dat 
neergeslagen slib opnieuw opgenomen wordt (Stark et al., 2006). 
 
De hoogwaterstand is gedurende 2,75 uur vast, zodat bij een regelmatige golfaanval 
langs de hoogwaterlijn enige erosie kan optreden, waardoor mogelijk een steilrandje 
ontstaat. 
 
De inrichting van het gebied komt in principe overeen met de inrichting van Gevarieerd 
Waterdunen. Alleen de fietsroutes van noord naar zuid door de polder ontbreken 
evenals de fietsroute aan de zuidkant van de polder die van oost naar west loopt. 
Daarnaast is het gebied door de grotere getijslag ongeschikt voor fluisterboten. 
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 4.4.2 Voedselrijk slik 

Het hoogwaterpeil is gedurende een periode van 2,75 uur constant om vervolgens 
gedurende 3 uur geleidelijk af te nemen tot het laagwaterpeil bereikt wordt. De 
laagwaterperiode beslaat 4,5 uur en in 2 uur wordt Waterdunen weer gevuld.  
 

 
 

 
Figuur 4.7 Overzicht van de situatie bij hoogwater (boven) en laagwater (beneden) in 

het studiegebied bij variant 2. 
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Legenda van de situatie bij hoogwater (links en bij laagwater (rechts). 
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Het gebied beneden de hoogtelijn van 44 cm –NAP ligt minder dan 4 uur droog en het 
gebied boven de hoogtelijn van 27 cm –NAP ligt meer dan 5,5 uur droog. Dit gebied 
met de gunstige foerageeromstandigheden voor watervogels heeft een oppervlakte van 
ongeveer 4 ha.  
 
Het gebied is vooral geschikt voor vogelsoorten gebonden aan een meer slikkig milieu. 
De totale oppervlakte intergetijdengebied is beduidend groter dan bij variant 1. 
Fietsroutes dwars door het gebied en het gebruik van fluisterboten zijn niet 
waarschijnlijk, zodat naar schatting slechts een derde deel van het gebied regelmatig 
door recreatie verstoord wordt. Op basis hiervan en de oppervlakte met laagwater 
droogvallend slik zijn de verwachte gemiddelde en maximale aantallen berekend (tabel 
4.6). Hiervoor zijn de dichtheden per 100 ha uit tabel 4.5 als uitgangspunt gebruikt.  
 
Tabel 4.6 Indicatie van het totaal aantal vogels, dat naar verwachting op jaarrond basis 

gebruik gaat maken van Waterdunen bij variant 2 en het maximale aantal 
vogels dat naar verwachting gebruik van het gebied gaat maken. Hierbij is 
gecorrigeerd voor de oppervlakte intergetijdengebied, de verstoring door de 
recreatie en de verwachte sedimentatie van slib (zie tekst). Alleen de soorten 
waarvoor een instandhoudingsdoel is gegeven zijn opgenomen. 

soort
gemiddeld maximaal gemiddeld maximaal

Kleine zilverreiger 0 1 0 0
Lepelaar 0 0 0 0
Bergeend 41 142 30 102
Krakeend 0 1 0 0
Wintertaling 2 5 2 4
Wilde Eend 26 54 18 39
Pijlstaart 0 1 0 1
Slobeend 1 1 0 1
Scholekster 41 75 30 54
Kluut 1 2 1 1
Bontbekplevier 4 18 3 13
Strandplevier 0 1 0 1
Goudplevier 2 8 1 6
Zilverplevier 22 49 16 35
Kievit 7 26 5 19
Kanoetstrandloper 16 50 11 36
Drieteenstrandloper 7 11 5 8
Bonte strandloper 111 297 80 214
Rosse grutto 5 10 4 7
Wulp 10 23 7 16
Zwarte ruiter 0 1 0 1
Tureluur 19 24 13 18
Groenpootruiter 1 5 1 4
Steenloper 2 3 1 2
Totaal aantal 230 582

vogels per 100 ha slikgebied totaal aantal vogels
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 4.4.3 Schorren 

De periode met hoogwater is naar schatting 2,75 uur, zodat beneden GHW zich 
nauwelijks pioniervegetaties zullen ontwikkelen (zie §4.3.3). Pioniervegetatie zal beperkt 
zijn tot GHW en een smalle zone daaronder. Deze zone zal naar verwachting iets groter 
zijn dan bij variant 1. 
 
De bij hoogwater de aanwezige strijklengte van het water is aanzienlijk groter dan bij 
variant 1, waardoor er grotere golven kunnen ontstaan. Aangezien het hoogwaterpeil 
opnieuw weinig variatie kent, ontwikkelt naar verwachting alleen het lage schor zich 
goed, terwijl in de zone daarboven wel zoutplanten aanwezig zullen zijn, maar “zoete” 
soorten zullen domineren. 
Uitgaande van een goed ontwikkeld laag schor van GHW tot 15 cm +GHW en een zone 
met zoutplanten hierboven tot 40 cm +GHW, ontstaat naar schatting 29 ha laag schor 
en 17,5 ha met een vegetatie waarin wel zoutplanten aanwezig zijn, maar waarin aan 
zoetwater gebonden soorten domineren. 
 

 4.4.4 Overig 

Broedvogels 
Door de vaste hoogwaterstand zijn de net boven GHW liggende, geïsoleerde eilandjes 
zeer geschikt voor kustbroedvogels. Wel is er iets meer kans op schommelingen van het 
hoogwaterpeil door opwaaiing. Enerzijds levert dit iets meer risico voor de legsels van 
kustbroedvogels op, maar anderzijds blijft hierdoor over een grotere oppervlakte een 
korte, zilte vegetatie op de eilandjes in stand, waardoor geschikt broedgebied aanwezig 
blijft. Door beperking van de recreatieve mogelijkheden neemt de verstoring van 
broedvogels af. 
 
Herbivore watervogels 
Evenals bij variant 1 kunnen smient en wilde eend het gebied als dagrustplaats gaan 
gebruiken. Door de grotere zoutinvloed in het gebied boven GHW, zal de vegetatie 
minder snel verruigen dan bij variant 1. Hierdoor blijft het gebied opener en 
aantrekkelijker als foerageergebied voor herbivore watervogels. Wel is de totale 
oppervlakte boven GHW geringer dan bij variant 1. 
 
Vissen 
Vissen zullen weer de lagere delen van het intergetijdengebied tijdens opkomend water 
benutten. Bij de getijslag van 1,1 m valt er 35 ha onder de GLW. Van de 108 ha 
intergetijdengebied is slechts 1,6 ha vooral aantrekkelijk als foerageergebied voor vissen. 
 
Sedimentatie 
Het sedimentatiepatroon komt grotendeels overeen met de situatie bij variant 1. Alleen 
vindt er niet of nauwelijks sedimentatie in de geulen plaats. In figuur 4.8 wordt een 
beeld geschetst van het sedimentatiegebied bij deze variant.  
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Figuur 4.8 Overzicht van het gebied waar naar verwachting sedimentatie plaatsvindt bij 

realisatie van variant 2. 
 
Recreatie 
Bij een getijslag van 1,1 m komt een groter gedeelte van het studiegebied met 
hoogwater onderwater te staan (figuur 4.3). Hiermee komt een deel van de paden te 
vervallen en een deel van de vogelkijkhutten. De verstoring van vogels door recreatie 
neemt flink af. 
 
Van de geplande recreatiewoningen komt ca. 20 % in het duingebied te staan, en ca. 
80% in het schorrengebied tot een hoogte van ca 0,5 m +NAP. Deze locaties worden bij 
deze variant met hoogwater net overspoeld. Dit betekent dat bij variant 2 de 
inrichtingsplannen deels aangepast moeten worden.  
 
Verzilting 
In Oranjewoud (2006) worden de effecten op het zuidelijk liggende landbouwgebied 
beschreven van een estuarien gebied in Waterdunen bij een getijslag 1,1 m. Er zijn 
maatregelen nodig om verzilting tegen te gaan, want hierbij komt tot een afstand van 
maximaal 100 m van het studiegebied het zoute/brakke grondwater maximaal 25 cm 
hoger te liggen in de zone van 10-20 m onder het maaiveld. Dit effect kan worden 
weggenomen door de watergangen aan de zuidzijde van het plangebied te verbreden. 
Bij de variant 2 vangt de zone met zoete natuur binnen het studiegebied een deel van de 
effecten op (zie figuur 7-5 in Oranjewoud, 2006).  
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 4.5 Overzicht bijdrage aan NPW 

 4.5.1 Inleiding 

In tabel 4.7 worden de belangrijkste aspecten van de twee te onderzoeken varianten 
vergeleken met de situatie bij de referentievariant, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen abiotiek en biotische componenten. Hierbij fungeert de situatie bij de 
referentievariant als maatlat voor de beide varianten. In de volgende paragrafen worden 
de verschillende aspecten kort besproken.  
 

 4.5.2 Abiotiek 

Dynamiek: Kenmerkend voor de Westerschelde is de dynamiek, waarbij hoog- en 
laagdynamische delen elkaar afwisselen. Waterdunen moet tot de laagdynamische delen 
worden gerekend bij de referentievariant. Bij de natuurlijke dynamiek horen springtij en 
doodtij. De verschillen in hoogwaterstanden zijn in hoge mate bepalend voor de 
vegetatiezonering op de schorren. Bij zowel variant 1 als 2 is sprake van een vast 
hoogwaterpeil, hetgeen resulteert in een onvolledige zonering van de schorvegetatie.  
 
Bij een kleinere getijslag wordt de golfaanval in een kleinere hoogtezone geconcentreerd, 
waardoor er meer kans op oeverafslag en vooroeververdieping ontstaat. In tegenstelling 
tot bij de referentievariant is de hoogwaterstand bij de varianten 1 en 2 gedurende 
ongeveer drie uren stabiel, waardoor kans bestaat op de ontwikkeling van steilrandjes 
langs de hoogwaterlijn. 
Het zoutgehalte bij de twee varianten is vergelijkbaar met de situatie bij de 
referentievariant, zodat sprake is van een marien systeem.  
 
Sedimentatie: De dynamiek is hoog in het westelijke deel van de Westerschelde, 
waardoor in het intergetijdengebied zandige platen en slikken overheersen. Slechts op 
enkele beschutte plekken ontwikkelen zich zeer slikkige milieus, zoals voor de 
Schorerpolder bij de Sloehaven. Bij de referentievariant sedimenteert zowel zand als slik 
in het gebied, waarbij vermoedelijk de slibsedimentatie overheerst. Bij de twee varianten 
sedimenteert alleen slib. Hierdoor ontstaat qua bodemsamenstelling in het gebied weinig 
differentiatie. Een slikkige bodem sluit minder goed aan bij het karakter van het 
westelijke deel van de Westerschelde, waar vooral meer zandige bodems voorkomen. 
Ook op de schorontwikkeling is dit van invloed omdat langs de kreken geen zandige 
oeverwallen ontstaan met de daarvoor karakteristieke vegetatie. 
 
De grotere dynamiek bij de referentievariant zorgt voor sedimentatie bij de kentering van 
het tij en voor erosie bij afgaand water, waardoor beide processen meer met elkaar in 
evenwicht zijn. De sedimentatie is beperkt tot de hogere delen van het 
intergetijdengebied, terwijl bij variant 2 dit plaatsvindt in het gehele intergetijdengebied 
en bij variant 1 tevens in de uiteinden van de geulen. In combinatie met de kleine 
getijslag is de duurzaamheid van variant 1 naar verwachting het kleinst. 
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Tabel 4.7 Overzicht van de beoordeling van de belangrijkste aspecten van de twee te 
onderzoeken varianten in vergelijking met de referentievariant. ++ = veel 
sterker/positief, + = aanwezig/positief, ± = beperkt, 0 = niet van 
belang/relevant, - = licht negatief, -- = duidelijk negatief. 

Factor Subfactor referentie- variant 1 variant 2
variant

Abiotiek
Dynamiek spring/doodtij ++ 0 0

getijslag in m 3,69 m 0,6 1,1
zoutgehalte 25 g/l 25 g/l 25 g/l

Sedimentatie zand + 0 0
slib + ++ ++
duurzaamheid ++ - +

Omgeving zoutindringing -- 0 -

Biotiek
Vissen doelsoorten 0 0 0

oppervlakte geulen 19 39 35
oppervlakte foerageergebied 14 7 1,6

Vogels
Niet-broedvogels: slik oppervlakte in ha 189 49 108

optimaal in ha 4 5 4

gem. aantal vogels* 958 52 230
max. aantal vogels* 2.478 132 582

Herbivore watervogels oppervlakte in ha 9 130 74
rustmogelijkheden ± ++ ++

Broedvogels broedeilandjes 0 ++ ++

Schorren in ha pioniervegetatie 4 ± +
laag schor 2 23 29
midden schor 2 0 0
hoog schor 5 0 0

* Alleen sooten waarvoor een instandhoudingsdoel is geformuleerd.  
 
Omgeving: In tegenstelling tot bij de referentievariant treedt er bij de varianten 1 en 2 
nauwelijks zoutindringing in de zuidelijker gelegen landbouwgebieden op. De gronden 
boven GHW in het studiegebied beperken de zoutindringing in de zuidelijker gebieden. 
Wel is bij variant 2 de zoutindringing  iets sterker dan bij variant 1. 
 

 4.5.3 Biotische aspecten 

Vissen: De doelsoorten, zeeprik, rivierprik en fint, maken zowel bij de referentievariant 
als bij de twee inrichtingsvarianten naar verwachting niet of nauwelijks gebruik van 
Waterdunen. De Westerschelde fungeert voor deze soorten voornamelijk als 
doortrekgebied. 
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Platvissen) en garnalen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselketen in de 
Westerschelde. Met laagwater trekken deze organismen zich terug in de geulen om met 
opkomend water op de platen te gaan foerageren, waarbij in grote lijnen gefoerageerd 
wordt tot de gebieden met een maximale droogligduur van ongeveer 4 uur. Bij de 
referentievariant is de verhouding tussen geulen en foerageergebied ongeveer 4:3, maar 
bij de varianten 1 en 2 is deze verhouding veel ongunstiger: respectievelijk 11:2 en 22:1. 
Vooral jonge vis trekt met opkomend water de platen op en vormt een belangrijke 
voedselbron voor sterns en andere visetende watervogels. Variant 1 is dan door de 
grotere oppervlakte foerageergebied voor vissen gunstiger dan variant 2.  
 
Slikgebonden niet-broedvogels: Bij de huidige hoogteligging van Waterdunen is de 
oppervlakte slik met een droogvalduur van 4-5,5 uur bij zowel de referentievariant als de 
twee inrichtingsvarianten ongeveer 4-5 ha. Deze hoogtezone is in de westelijke 
Westerschelde vooral van belang als foerageergebied voor de grotere steltlopersoorten 
als scholekster, wulp en rosse grutto. Dit betekent dat Waterdunen vooral geschikt is als 
foerageergebied voor de kleinere steltlopersoorten. 
Het recreatieve gebruik van het gebied is naar verwachting van grote invloed op de 
foerageermogelijkheden voor slikgebonden watervogels. Bij variant 1 wordt slechts een 
derde deel van het intergetijdengebied niet regelmatig verstoord, bij variant 2 is dit twee 
derde deel en bij de referentievariant is dit vijf zesde deel. Dit wordt weerspiegeld in de 
verwachte aantallen vogels soorten met een instandhoudingsdoelstelling, die van het 
gebied gebruik gaan maken. Bij variant 1 is dit aantal zeer laag en bedraagt naar 
schatting iets meer dan 5% van de situatie bij de referentievariant, terwijl bij variant 2 dit 
ongeveer 25% van de referentievariant is. Vooral ruiters (tureluur, groenpootruiter) en 
snippen (watersnip) zullen van het gebied gebruik gaan maken. 
 
Herbivore watervogels: In het westelijke deel van de Westerschelde zijn herbivore 
watervogels over het algemeen weinig talrijk. Bij de referentievariant is er slechts een 
kleine oppervlakte schor aanwezig. Alleen wilde eenden en smienten gaan Waterdunen 
in beperkte mate als rustgebied gaan gebruiken. Bij de twee inrichtingsvarianten wordt 
het gebied door de eilandjes veel aantrekkelijker als rustgebied voor wilde eend en 
smient. In hoeverre het gebied boven GHW aantrekkelijk wordt als foerageergebied voor 
herbivore watervogels hangt af van het gevoerde beheer. Bij een open landschap met 
een korte grazige vegetatie kan het gebied aantrekkelijk worden voor ganzen, maar er 
moet rekening gehouden met een verstoringsafstand van 200 m, zodat bij recreatief 
medegebruik van het studiegebied de foerageermogelijkheden beperkt zijn. 
 
Broedvogels: Kustbroedvogels gebruiken gebieden met dynamische zoute milieus, 
omdat hier weinig grondpredatoren aanwezig zijn en de vegetatie zeer open is. Wel 
kunnen verhoogde hoogwaterstanden nesten met eieren of de jongen wegspoelen. Bij 
de varianten 1 en 2 bieden de eilandjes in Waterdunen zowel veilige broedplaatsen met 
een open vegetatie als een stabiel hoogwaterpeil, waardoor de kans op het wegspoelen 
van nesten en jongen gering is. Soorten als kluten en sterns zullen zeker in het gebied 
gaan broeden, mits verstoring van de broedeilandjes voorkomen wordt. Voor 
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bontbekplevier en strandplevier is door de overheersende sedimentatie van slib het 
gebied mogelijk iets minder aantrekkelijk als broedgebied.  
Schorren: Bij de referentievariant ontstaat een kleine oppervlak schor, maar wel kan zich 
de volledige schorzonering ontwikkelen. Bij de twee inrichtingsvarianten ontstaat naar 
verwachting vooral laag schor met een zeer smalle zone pioniervegetatie, terwijl de 
hogere schorvegetaties zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Het vaste hoogwaterpeil is 
hiervoor de bepalende factor.  
De oppervlakte laag schor is een duidelijke versterking voor het westelijke deel van de 
Westerschelde. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de ontwikkeling van schorvegetaties in 
de Westerschelde in de periode 1998-2004. De oppervlakte laag schor en middelhoog 
schor in de zoute delen is flink afgenomen en dat de oppervlakte pioniervegetatie is 
toegenomen.  
 
Tabel 4.8 Ontwikkeling van schorvegetaties in ha in de Westerschelde (bron: Reitsma, 

2004). n.b. = niet bepaald. 

Zone Oppervlakte Zone Oppervlakte 

 1998 2004  1998 2004 

Zeegrasvegetatie n.b. 3 Middelhoog schor (zout) 203 111 

Pionierzone (zout) 239 521 Middelhoog schor (brak) 89 35 

Pionierzone (brak) 31 177 Hoog schor (zout) 799 716 

Laag schor (zout 423 193 Hoog schor (brak) 233 306 

Laag schort (brak) 685 771 Duinachtige delen 6 12 

 
Conclusie 
Ten opzichte van de referentievariant treedt er zowel bij variant 1 als bij variant 2 een 
aanzienlijke vermindering van de natuurlijke dynamiek op. Er is weliswaar een getijslag 
aanwezig, maar de natuurlijke variatie in de hoog- en laagwaterstanden ontbreekt, 
hetgeen resulteert in een beperkte ontwikkeling van de natuurlijke schorzonering. 
Pioniervegetaties zullen net als het hoge en het middenhoge schor grotendeels 
ontbreken. Wel zal de oppervlakte laag schor een factor 10 hoger liggen bij de varianten 
1 en 2 dan in de situatie bij de referentievariant. Dit is een belangrijke waarde, omdat de 
oppervlakte laag schor langs de Westerschelde de afgelopen jaren sterk achteruit is 
gegaan. 
Door de verminderde dynamiek zal de slibsedimentatie in het gebied domineren, terwijl 
in het aangrenzende deel van de Westerschelde zand en slib door de dynamiek zowel 
zullen sedimenteren als eroderen. Hierdoor is de duurzaamheid van de varianten 1 en 2 
ten opzichte van de referentievariant beperkt door de opvulling van het systeem met 
slib. De dichtheden van watervogels zullen, met uitzondering van soorten als tureluur en 
groenpootruiter die juist talrijker zullen zijn, beperkt zijn ten opzichte van de situatie in 
het aangrenzende deel van de Westerschelde.  
De varianten 1 en 2 verschillen niet in de oppervlakte optimaal foerageergebied voor 
watervogels met de referentievariant, aangezien voor alle drie de varianten de 
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hoogteligging van het intergetijdengebied ten opzichte van de getijslag niet optimaal is. 
De totale oppervlakte intergetijdengebied is bij variant 1 een kwart van de situatie bij de 
referentievariant en bij variant 2 ruim 50%. Door het recreatieve medegebruik kan niet 
het gehele intergetijdengebied door watervogels benut worden. Indien hier rekening 
mee wordt gehouden, is bij de referentievariant ongeveer 160 ha beschikbaar als 
foerageergebied en bij variant 1 ongeveer 16 ha en bij variant 2 ongeveer 72 ha.  
Bij de varianten 1 en 2 ontstaan broedmogelijkheden voor kustbroedvogels, terwijl deze 
bij de referentievariant ontbreken. Deze broedmogelijkheden zijn geen resultaat van 
estuariene kwaliteit, maar wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
(hoog)waterdynamiek. De voorgestelde broedeilandjes vormen een meerwaarde voor 
het gebied, omdat in de huidige situatie in het Deltagebied de natuurlijke processen 
zover aan banden zijn gelegd, dat hierdoor nauwelijks nieuwe broedlocaties ontstaan, 
terwijl door de vegetatiesuccessie bestaande broedlocaties verloren gaan. Het 
voorkomen van kustbroedvogels in het Deltagebied is tegenwoordig voor een belangrijk 
deel afhankelijk van door de mens genomen inrichtingsmaatregelen. 
Zowel variant 1 als variant 2 kunnen een bijdrage leveren aan het NPW, wat versterkt 
kan worden indien een aantal aanvullende maatregelen genomen wordt (zie hoofdstuk 
5). In grote lijnen geldt dat hoe meer dynamiek er optreedt des te natuurlijker de situatie 
is en des te groter is de bijdrage aan het NPW. 
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 5 Mogelijkheden beperking ongunstige effecten  

 5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 is bekeken in hoeverre de twee inrichtingsvarianten van Waterdunen een 
bijdrage kunnen leveren aan het Natuurpakket Westerschelde, waarbij voor de inrichting 
Gevarieerd Waterdunen als uitgangspunt is gebruikt. Er komen verschillende knelpunten 
naar voren. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de ongunstige effecten kunnen 
worden beperkt of gemitigeerd, waardoor de bijdrage van de varianten aan het 
Natuurprogramma Westerschelde versterkt kan worden.  
 
De huidige hoogteligging van het gebied ten opzichte van de mogelijke getijslag is een 
knelpunt. In figuur 5.1 wordt de relatie tussen de hoogteligging van de voorlopige 
inrichtingsvariant van Waterdunen weergegeven ten opzichte van de cumulatieve 
oppervlakte in hectares. Tevens is voor de twee varianten en de referentievariant de 
(gemiddelde) hoog- en laagwaterstand weergegeven. Figuur 5.1 laat zien dat het 
grootste deel van het gebied in de hoogtezone tussen 0,3 m –NAP tot en met 1,25 m 
+NAP ligt. Wanneer hier verder op in wordt gezoomd dan blijkt met name de 
hoogtezone tussen 0,3 m +NAP en 0,6 m +NAP goed vertegenwoordigd te zijn. 
 

 
Figuur 5.1 Relatie tussen de cumulatieve oppervlakte en de hoogteligging van 

Waterdunen na inrichting van het gebied conform gevarieerd Waterdunen, 
De groene pijlen geven de grenzen aan van de getijslag bij variant 1, de 
blauwe pijlen bij variant 2 en de rode pijlen bij de referentievariant. De 
linkerpijl geeft de laagwaterstand en de rechterpijl de hoogwaterstand. 
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 5.2 Optimalisatie getijslag 

De dynamiek van de getijslag in combinatie met de aanvoer van zoutwater is met de 
hoogteligging van het gebied bepalend voor de ontwikkeling van estuariene natuur in 
Waterdunen.  
Vanuit het Natuurpakket Westerschelde zijn met name de oppervlakte intergetijden-
gebied van belang en de oppervlakte schor. Vooral het lager gelegen slik is voor 
watervogels, met name de grotere steltlopersoorten, belangrijk als foerageergebied. Dit 
heeft een droogligtijd van 4-5,5 uur, terwijl lager gelegen delen van het 
intergetijdengebied van belang zijn als foerageergebied voor vissen. Het gebied tussen 
de gemiddelde waterstand en vlak onder GHW wordt gebruikt als foerageergebied voor 
kleinere steltlopersoorten, maar deze soorten maken tevens gebruik van de lager gelegen 
zones van het intergetijdengebied. 
Voor schorvegetaties is het gebied net beneden GHW tot ruim 1 m daarboven 
belangrijk, indien een volledige schorzonering wordt nagestreefd. Bij een kleinere 
getijslag met de bijbehorende afname van springtij en doodtij worden de hoogtezones 
van de schorvegetaties smaller.  
 
Vanuit het Natuurpakket Westerschelde geredeneerd dienen bij voorkeur het 
intergetijdengebied beneden het gemiddeld waterpeil (= NAP) en de hoogtezones rond 
en vlak boven GHW in verhouding oververtegenwoordigd te zijn. Voor de 
referentievariant en de te onderzoeken varianten kan bij de verschillende getijslagen de 
optimale hoogteligging schematisch worden weergegeven (zie figuur 5.2). 
 

 
Figuur 5.2 Optimalisatie van de hoogteligging aan de getijslag bij de referentievariant 

en bij de twee te onderzoeken varianten. De rode lijn is de referentievariant, 
groen is variant 1 en blauw is variant 2. De dunne blauwe lijn geeft de 
huidige hoogteligging weer.  

 
Het patroon van de geoptimaliseerde hoogteligging ligt bij variant 1 en 2 in grote lijn 
parallel aan de voorgestelde hoogteligging voor het gebied. Bij dezelfde getijslag maar 
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met een verhoging van zowel GLW als GHW met ongeveer 50-60 cm valt de getijslag bij 
beide varianten in de optimale hoogtezone. Voor variant 1 en 2 geldt dat de oppervlakte 
optimaal foerageergebied voor vogels dan toeneemt van respectievelijk 5 en 4 ha naar 
23,4 en 18,5 ha, hetgeen als een duidelijke verbetering moet worden gezien.  
Als consequentie nemen de waterstanden toe. Het alternatief is om het maaiveld te 
verlagen. Hierdoor verschuift het patroon van de huidige hoogteligging van het gebied 
naar links. Verlaging van het maaiveld met 50 cm is een grootschalige ingreep. Bij een 
oppervlakte van 218 ha levert een verlaging van 50 cm een extra grondverzet op van 
1.090.000 m3.  
 
Uit figuur 5.2 komt tevens naar voren dat hoe kleiner de getijslag is des te steiler moet 
de cumulatieve oppervlakte van het gebied toenemen. Het hoogteverschil tussen de 
hoge en de lage delen wordt kleiner, waardoor het grondverzet beperkt kan worden. 
Nadeel is echter dat bij een kleine getijslag een sedimentatie van 1 cm per jaar in het 
intergetijdengebied de hoogteligging van het gebied ten opzichte van de getijslag relatief 
sterker beïnvloed. Daarnaast bestaat het risico dat bij te weinig dynamiek er vooral 
sedimentatie in het sublittoraal optreedt en niet in het littoraal. In Polder Breebaart bij 
het Eems-Dollard-estuarium trad zelfs verdieping van het intergetijdengebied op en ook 
in Haringvliet en Biesbosch werden dergelijke patronen vastgesteld. Bij een grotere 
getijslag, waarbij de golfaanval gedurende een kortere  tijd op een bepaald deel van de 
oever is geconcentreerd, is de kans op oeverafslag en vooroeververdieping geringer. 
Een maximale toename van de getijslag is niet altijd optimaal, aangezien de hoogte-
verschillen dan binnen het gebied versterkt moeten worden. Bij de referentievariant komt 
op korte termijn nauwelijks schor tot ontwikkeling. Boven 1,3 m +NAP neemt de 
cumulatieve oppervlakte van het gebied nauwelijks meer toe met de hoogte van het 
gebied. Indien de ontwikkeling van laag schor en middelhoog schor wordt nagestreefd 
moet de GHW niet hoger dan 0,6-0,7 m +NAP komen te liggen, omdat anders de 
mogelijkheden voor ontwikkeling van goog en middenhoog schor te beperkt zijn. 
De ondergrens van de getijslag wordt vooral bepaald door de technische mogelijkheden 
van de duikers en gewenste investeringen ten aanzien van het grondverzet. Via 
modelonderzoek kan nagegaan worden wat de optimale getijslag ten aanzien van de 
gewenste hoogteligging is. 

 5.3 Natuurlijkheid getijslag 

De zonering van de schorvegetatie wordt voornamelijk bepaald door de 
inundatiefrequentie en het zoutgehalte in de bodem. Bij veel oppervlakkig afspoelend 
zoetwater kunnen zelfs zoetwatergebonden soorten zich in of vlakbij zoutwater 
handhaven. Zo komt er riet bij de oevers van het Veerse Meer voor. 
Bij een stabiel hoogwaterpeil, waarbij het waterpeil alleen beïnvloed wordt door op- en 
afwaaiing, ontstaat geen volledige schorzonering. Alleen het lage schor wordt goed 
ontwikkeld. Voor een goede schorontwikkeling moet de gemiddelde hoogwaterstand 
variëren, waarbij bij voorkeur de natuurlijke dynamiek moet worden aangehouden. 
Bij het gebruik van duikers zal de natuurlijke getijslag in Waterdunen altijd beperkt zijn 
ten opzichte van de getijslag in de Westerschelde. Door modelonderzoek kan uitgezocht 
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worden welke hoogwaterstanden in Waterdunen op kunnen treden indien de duikers 
niet gesloten worden. Vooraf dient wel duidelijk te zijn welke hoogwaterstanden uit 
oogpunt van veiligheid als onaanvaardbaar moeten worden beschouwd. Op basis van de 
voorspelde hoogwaterstanden, met andere woorden de inundatiefrequentie, kunnen 
uitspraken ten aanzien van de verwachte schorontwikkeling in Waterdunen worden 
gedaan. Modelmatig kan onderzocht worden hoe de inundatiefrequentie verandert bij 
aanpassing van de opening van de duiker(s). Op deze wijze kan een optimalisatie van de 
getijslag verkregen worden. 
Ook ten aanzien van de laagwaterlijn geldt dat bij voorkeur de natuurlijke dynamiek 
moet worden gehandhaafd, waarbij de vogels profiteren van een af en toe groter 
oppervlakte droogvallend slik. 
 
Meer variatie in de getijslag levert wel meer risico voor kustbroedvogels op. Een 
volledige schorzonering ontstaat alleen bij de natuurlijke dynamiek, terwijl geschikte 
broedlocaties voor kustbroedvogels ook relatief eenvoudig in de vorm van inlagen 
gerealiseerd kunnen worden. Een klein deel van Waterdunen zou hydrologisch 
geïsoleerd kunnen worden om in broedseizoen de getijdynamiek te beperken, zodat 
kustbroedvogels geschikte broedomstandigheden vinden. Buiten het broedseizoen zou 
meer dynamiek toegelaten kunnen worden om de vegetatie-ontwikkeling terug te 
zetten, waardoor het gebied langdurig geschikt blijft voor kustbroedvogels. 

 5.4 Sedimentatie 

De sedimentatiesnelheid in Waterdunen en de samenstelling zijn in hoge mate bepalend 
voor de ontwikkeling van het mariene estuariene systeem binnen Waterdunen. Naar 
verwachting zal er vooral slib zal sedimenteren, omdat er nauwelijks aanvoer van zand in 
het systeem plaatsvindt. Hierdoor is er weinig differentiatie in de nieuw te ontwikkelen 
bodems. Bij natuurlijke schorren treedt direct langs de kreken sedimentatie van zand op 
waardoor oeverwallen ontstaan, terwijl in de kommen vooral slib sedimenteert. Dit 
verschil in bodemsamenstelling wordt weerspiegeld in de vegetatiesamenstelling. In het 
intergetijdengebied wordt overwegend sedimentatie van slib ook als minder gunstig 
beschouwd, omdat de meeste vogelsoorten hierdoor in lagere dichtheden foerageren. 
 
Bij een getijslag van 0,6 m treedt er vooral sedimentatie in het intergetijdengebied op en 
achterin de geulen, terwijl bij een getijslag van 1,1 m de sedimentatie vooral plaatsvindt 
in het intergetijdengebied. Op basis hiervan heeft het de voorkeur om de getijslag zo 
groot mogelijk te maken, zodat ook bij een onverwacht snelle sedimentatiesnelheid de 
opvulling van het systeem relatief langzaam plaatsvindt. Het is raadzaam om met behulp 
van een 3-D-model berekeningen te laten uitvoeren naar de verwachte sedimentatie-
snelheden in het gebied en naar de meest waarschijnlijke locaties waar de sedimentatie 
plaatsvindt, zodat bij de inrichting van het gebied hiermee rekening kan worden 
gehouden. 
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 5.5 Geulpatronen 

Om de dynamiek van de getijdenbeweging tot ver op de platen en in het schor te 
kunnen brengen, dient een relatief goed vertakt geulensysteem aanwezig te zijn. De 
diepte van de hoofdgeulen dient minstens 1-2 m beneden GLW te zijn zodat ook bij 
ongunstige omstandigheden vissen en andere organismen in de geulen kunnen 
overleven. Door de geulen ver door te trekken het schor in en aan de uiteinden te 
overdimensioneren, zal dit de waterbewegingen door de geulen stimuleren. Wel zal er 
aan de uiteinden van de geulen een versterkte sedimentatie optreden. 
 
De geulen verzorgen niet alleen de water aan- en –afvoer, maar in de geulen en in het 
intergetijdengebied kunnen zich bij hoogwater ook golven ontwikkelen. Deze golven 
kunnen een rol spelen bij de oeverafslag in het gebied en bij vooroeververdieping. In het 
Haringvliet is de oeverzone beschermd door vooroeververdedigingen. Hierachter kunnen 
bij een strijklengte van 300 m golven tot 30 cm ontstaan (geschatte golfhoogte 30 cm) 
te dempen (Adriaanse 1986).  
De overheersende wind bij Waterdunen komt uit zuidwestelijke richting. Om de kans op 
oeverafslag te beperken, zouden de geulen bij voorkeur haaks op de algemene 
windrichting moeten staan en bij voorkeur zou de afstand tussen eilandjes niet meer dan 
een 250 m moeten bedragen. Door een grillig verloop van de geulen kan de opbouw 
van golven ook beperkt worden. Bij een grotere variatie in het hoogwaterpeil en bij een 
grotere getijslag is de kans kleiner dat de golfaanval zich op een bepaalde hoogte 
concentreert en daardoor oevererosie veroorzaakt. 

 5.6 Zonering en inrichting 

Bij variant 1 wordt een groot deel van het potentiële leefgebied voor watervogels door 
recreatie verstoord. Dit kan zowel effect hebben op broedvogels als op de functie van 
het gebied voor op slik foeragerende watervogels en voor herbivore watervogels. 
Bij slik gebonden soorten rekening moet worden gehouden met een verstoringsafstand 
van 200 m. Een soort als de wulp heeft een gemiddelde verstoringsafstand van 300 m, 
terwijl foeragerende soorten als tureluur en groenpootruiter pas op een afstand van 
minder dan 100 m verstoord worden (Krijgsveld et al., 2004).  
Broedvogels kunnen ook op een grote afstand verstoord worden. Voor plevieren wordt 
een verstoringsafstand van ongeveer 200 m aangehouden, terwijl dwergstern bij 
verstoring door wandelaars op 100 m afstand opvliegen en visdieven op een afstand van 
50-150 m. Er zijn echter op verschillende plaatsen in Nederland broedlocaties van 
visdieven bekend, waarbij wandelaars en andere recreanten op een aanzienlijk kortere 
afstand van broedende visdieven kunnen komen zonder verstoring te veroorzaken. Aan 
de oostkant van Texel broeden visdieven op kleine eilandjes binnendijks op enkele 
tientallen meters van de openbare weg. Op Tholen broeden visdieven in een gemengde 
kolonie met kokmeeuwen in de Pluimpot. De kolonie bevindt zich op een eilandje op 40 
m van een openbaar voetpad en op 75 m van een fietspad op de kruin van de dijk. 
De voorspelbaarheid waarmee potentiële verstoringsbronnen een bepaalde route 
afleggen is waarschijnlijk bepalend of er al dan niet verstoring optreedt. De vogels zijn 
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bezoekers gewend en reageren hier nauwelijks op, tenzij van de standaardroute wordt 
afgeweken. 
 
Dit betekent dat potentiële broedeilandjes bij voorkeur door een geul gescheiden moeten 
zijn van recreatievoorzieningen. Betreding van slikgebieden dient zoveel mogelijk 
voorkomen te worden, omdat dit veelal onvoorspelbaar gedrag is en daardoor 
foeragerende vogels op grote afstand kan verstoren.  
Gezien de concentratie van de recreatieve voorzieningen aan de noordwest kant van het 
gebied, ligt het voor de hand een zonering in de recreatiedruk aan te brengen, waarbij 
deze zoveel mogelijk in het oostelijke deel wordt geconcentreerd.  

 5.7 Inschatting kosten 

In het huidige plan voor de voorkeursvariant van Waterdunen is sprake van een getijslag 
van 0,6 m. Indien die getijslag vergroot wordt tot 1,1 m ontstaan er problemen met de 
inrichting. Circa 80% van de recreatiewoningen staat in een gebied, dat bij een 
hoogwaterstand van 0,55 m +NAP overspoeld wordt. Daarnaast kan een vergrootte 
getijslag van 1,1 m aanpassingen aan de dijken noodzakelijk maken. Ook andere 
gebruiksfuncties van het gebied kunnen extra bescherming vragen, zoals bijvoorbeeld de 
wandelpaden, de landgoederen en de uitzichtpunten.  
 
De hierboven beschreven problemen bij een getijslag van 1,1 m zijn echter in grote lijnen 
al aan de orde gekomen bij het beschrijven van Waterdunen variant ‘natuurlijk’ in de 
MER-Waterdunen (Oranjewoud 2006). De variant ‘natuurlijk’ levert ook een getijslag 
van 1,1 m (Oranjewoud 2006). Hoewel de voorkeursvariant (gevarieerd) met een 
getijslag van 1,1 m op bepaalde punten wel verschilt met het oorspronkelijke plan voor 
een ‘natuurlijk Waterdunen’, zullen de oplossingen voor de vergrootte getijslag veelal 
gelijk zijn. Voorbeelden zijn het ophogen van het gebied waar de recreatiewoningen 
staan, het extra beschermen van de landgoederen, aanpassingen aan de dijk en het 
aanpassen van de overige recreatieve voorzieningen.  
 
Vanwege de hierboven beschreven gelijkenis tussen ‘Waterdunen gevarieerd met 
vergrootte getijslag’ en ‘natuurlijk Waterdunen’ wordt er vanuit gegaan dat de 
meerkosten van ‘natuurlijk’ ten opzichte van ‘gevarieerd’ vergelijkbaar zullen zijn met de 
meerkosten van een vergrootte getijslag bij ‘gevarieerd’. In de MER-Waterdunen 
(Oranjewoud 2006) staat voor ‘gevarieerd’ een totaal kostenplaatje van 92 miljoen euro, 
voor natuurlijk 102 miljoen euro. De meerkosten van de vergrootte getijslag van 1,1 
meter zullen dus naar verwachting circa 10 miljoen euro bedragen.  
Indien extra grondverzet wordt overwogen, dient rekening te worden gehouden met de 
volgende directe kosten: afgraven euro 0,51/m3, transport euro 4,00 /m3 en verwerken 
van de grond euro 0,80 /m3. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 
staartkosten (algemene kosten, uitvoeringskosten,winst en risico), de kosten van 
Engineering en Directie/Toezicht, de post onvoorzien en de BTW. Dit betekent dat de 
directe kosten met een factor 1,5-2 verhoogd moeten worden. 
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 5.8 Samenhang gebieden 

Het gebied van Waterdunen ligt op relatief grote afstand (5-6 km) van de meest nabij 
gelegen andere foerageergebieden voor slikgebonden vogelsoorten. Over het algemeen 
worden foerageergebieden niet continu door dezelfde aantallen vogels gebruikt. 
Hoekstein (2004) heeft laten zien dat dezelfde delen van een slikgebied op 
opeenvolgende dagen niet altijd door dezelfde aantallen vogels worden bezocht. De 
dagtotalen en de foerageerintensiteit kunnen tussen dagen een factor 2-3 verschillen. 
Vooral bij soorten als rosse grutto, groenpootruiter, wulp, stormmeeuw en zilvermeeuw 
zijn de verschillen tussen dagen groot. Ook bij een soort als de kanoet, die veelal in grote 
groepen foerageert en daarbij een aanzienlijk areaal bestrijkt, zullen de verschillen tussen 
dagen groot zijn. Mogelijk wordt Waterdunen minder intensief gebruikt dan de Hooge 
Platen, waar sprake is van een groot aaneengesloten intergetijdengebied. Vogels zullen 
hun vliegafstand beperken om het energiegebruik beperkt te houden.  
Daarnaast is het van belang dat de verwachte bodemontwikkeling afwijkt van de 
bodems in het westelijke deel van de Westerschelde, Tabel 4.5 heeft laten zien dat de 
algemene soorten met uitzondering van de groenpootruiter en de tureluur, relatief 
weinig gebruik maken van zeer slikkige bodems. Opmerkelijk was ook dat soorten als 
zwarte ruiter en kluut, die slikkige bodems prefereren, niet werden waargenomen, terwijl 
deze soorten wel in meer oostelijk gelegen gebieden wel regelmatig voorkomen. Niet 
uitgesloten kan worden dat de slikkige gebieden te ver weg liggen van de andere 
foerageergebieden van deze slikgebonden soorten. 
 
Op de schaal van de Westerschelde moet Waterdunen als een relatief klein gebied 
beschouwd worden. Versnippering van de gebruiksmogelijkheden voor watervogels 
moet dan voorkomen worden door een goede inrichting, waarbij een grote oppervlakte 
intergetijdengebied wordt gerealiseerd, en een goede zonering van de recreatie om 
versnippering van de gebruiksmogelijkheden door slikgebonden vogelsoorten te 
beperken. 
 
De ontwikkeling van de schorvegetatie zal vooral uit opslag vanuit zaad moeten 
plaatsvinden. Indien een vast hoogwaterpeil wordt gehanteerd, zal het voor soorten van 
het middelhoge en hoge schor moeilijk zijn om zich in het gebied te vestigen. Met name 
in het najaar is het zinvol om enkele hogere waterstanden in Waterdunen te realiseren, 
zodat er voldoende aanvoer van zaden plaats vindt.  
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 6 Conclusies en aanbevelingen 

Referentievariant 
- Door de grote getijslag vindt zowel aanvoer van zand als slib plaats. Sedimentatie 

en erosie zijn door de dynamiek redelijk in evenwicht, waarbij sedimentatie vooral 
op de hogere delen van het intergetijdengebied zal plaatsvinden. 

- Er ontstaat 189 ha intergetijdengebied, waarvan 4 ha optimaal foerageergebied 
voor slikgebonden watervogels. Kleinere steltlopersoorten zullen vooral van het 
gebied gebruik maken. Van de soorten genoemd in de instandhoudings-
doelstellingen foerageren jaarrond gemiddeld duizend vogels in het gebied en 
maximaal bijna 2.500 vogels. 

- Herbivore vogels zullen niet of nauwelijks in het gebied foerageren. Mogelijk gaan 
wel smienten en wilde eenden in het gebied rusten. 

- Voor kustbroedvogels ontstaan geen goede vestigingsmogelijkheden. 
- Vissen genoemd als doelsoorten voor de Westerschelde zullen niet of nauwelijks 

van het gebied gebruik maken. Wel kunnen garnalen en platvissen met 
hoogwater op de lage delen van het intergetijdengebied foerageren. 

 
Variant 1 
- Door de kleine getijslag en de wijze van aansluiting vindt alleen aanvoer van slib 

plaats, dat in het intergetijdengebied en achterin de geulen sedimenteert. 
- Er ontstaat 49 ha intergetijdengebied, waarvan 4 ha optimaal foerageergebied is 

voor watervogels. De dichtheden van slikgebonden watervogels zijn relatief laag 
behalve van tureluur en groenpootruiter. Slechts een zesde deel van het gebied 
wordt niet door de recreatie verstoord, waardoor jaarrond gemiddeld 50 
slikgebonden vogels van soorten genoemd in de instandhoudingsdoelstellingen in 
het gebied zullen foerageren en maximaal 130 vogels. 

- Voor smienten en wilde eenden ontstaan goede rustmogelijkheden op de 
eilandjes. Of er veel foerageermogelijkheden ontstaan voor herbivore watervogels 
hangt af van het beheer en het medegebruik door de recreatie van de gebieden 
boven GHW. 

- Door het vaste hoogwaterpeil ontwikkelt alleen het lage schor zich goed. 
Pioniervegetaties ontbreken grotendeels en het hoge en middenhoge schor zullen 
zich niet of nauwelijks ontwikkelen. 

- Het vaste hoogwaterpeil is wel van positieve invloed op de broedmogelijkheden 
voor kustbroedvogels op de eilandjes. 

- Een sterke sedimentatie kan de duurzaamheid van het systeem sterk negatief 
beïnvloeden. 

 
Variant 2 
- Door de beperkte getijslag en de wijze van aansluiting vindt alleen aanvoer van 

slib plaats, dat in het intergetijdengebied sedimenteert. 
- Er ontstaat 108 ha intergetijdengebied en 4 ha optimaal foerageergebied voor 

slikgebonden watervogels. Rekening houdend met de verstoring door recreatie 
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foerageren in het gebied gemiddeld 230 vogels, genoemd in  de 
instandhoudingsdoelstellingen en maximaal 580 vogels . 

- Smient en wilde eend gaan rusten in het gebied. De foerageermogelijkheden voor 
herbivore watervogels hangen af van het te voeren beheer en het recreatieve 
medegebruik. 

- De combinatie van een vast hoogwaterpeil en eilandjes bieden goede 
broedmogelijkheden voor kustbroedvogels. 

- Door het vaste hoogwaterpeil komt alleen het lage schor goed tot ontwikkeling, 
terwijl de pionierzone, het hoge en het middnhoge schor nauwelijks tot 
ontwikkeling komen. 

 
De inrichting van Gevarieerd Waterdunen uit de MER is als uitgangspunt voor de 
inrichting van het gebied gebruikt. Dit veroorzaakt zowel bij de referentievariant als bij 
de twee te onderzoeken varianten dat de hoogteligging van het gebied niet optimaal is 
afgestemd op de getijslag. Hierdoor is de oppervlakte optimaal foerageergebied bij alle 
varianten ondervertegenwoordigd. Daarnaast veroorzaakt het vaste hoogwaterpeil bij de 
onderzoeksvarianten dat alleen het lage schor tot ontwikkeling komt, terwijl de overige 
schorvegetaties, inclusief pioniervegetaties vrijwel ontbreken. Bij de referentievariant is 
het gebied ten opzichte van de getijslag te laag gelegen voor schorontwikkeling. 
 
Indien bij de varianten 1 en 2 meer natuurlijke dynamiek wordt toegelaten in het 
hoogwaterpeil nemen de ontwikkelingsmogelijkheden voor schorvegetaties, inclusief 
pioniervegetaties, duidelijk toe. Door beperkte inrichtingsmaatregelen kunnen 
ongunstige effecten op kustbroedvogels vermeden worden. 
 
Optimalisatie van de hoogteligging kan op twee manieren plaatsvinden. Enerzijds kan 
voor beide varianten het voorgestelde maaiveld globaal met 0,5-0,6 m verlaagd worden. 
Anderzijds kan bij een gelijkblijvende getijslag het gemiddelde waterpeil met een halve 
meter verhoogd worden. Dit heeft echter wel consequenties voor de bescherming van 
het omringende gebied en de zoutindringing in zuidelijker gelegen gebieden. 
 
Op basis van de huidige kennis zijn geen goede uitspraken over de te verwachten 
sedimentatie in het gebied te doen. Bij een kleine getijslag (variant 1) kan een sterke 
sedimentatie resulteren in een beperkte duurzaamheid van het systeem. Nader 
modelonderzoek naar de sedimentatie lijkt noodzakelijk, zodat hier bij de inrichting van 
het gebied rekening mee kan worden gehouden 
 
Het recreatief medegebruik van Waterdunen is één van de peilers voor de planvorming 
voor het gebied geweest. Met name bij variant 1 is het recreatief medegebruik van grote 
invloed op de te realiseren natuurwaarden (foeragerende watervogels en kustbroed-
vogels). Door een uitgekiende zonering moet het mogelijk zijn om de nu verwachte 
ongunstige effecten te beperken. 
 
Het vaste hoogwaterpeil bij de varianten 1 en 2 levert een groot risico op voor 
oeverafslag en vooroeververdieping. Meer variatie in het hoogwaterpeil kan dit risico 
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verkleinen. Daarnaast kunnen door de ligging van de geulen haaks op de overheersende 
windrichting (zuidwest) te situeren, de negatieve effecten verminderd worden. Ook de 
situering van eilandjes en ondiepten op 250 m van elkaar, kan de golfoploop 
verminderen. 
 
In Waterdunen kan zich weliswaar een marien estuarien systeem ontwikkelen, maar door 
de verwachte overheersende sdimentatie van slib in het gebied wijkt het karakter van het 
gebied toch enigszins af van de situatie in het westelijke deel van de Westerschelde, 
waar zandige bodems domineren. De dichtheden van vogels in slikkige milieus zijn lager 
en daarnaast zijn soorten van slikkige milieus schaars vertegenwoordigd in de westelijke 
Westerschelde. Waterdunen ligt op minstens 5 km afstand van het volgende 
grootschalige intergetijdengebied, waardoor uitwisseling met ander gebieden mogelijk 
beperkt wordt. 
 
Kolonisatie van schorplanten zal plaatsvinden via zaden, die met het getijdewater 
worden aangevoerd. Hierdoor zal de kolonisatie aanvankelijk traag plaatsvinden met 
name van de hogere vegetatiezones. Dit laatste is vooral het geval indien bij de varianten 
1 en 2 uitgegaan wordt van een vast hoogwaterpeil. 
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Bijlage 1: Indeling van de Westerschelde in drie deel-
gebieden 
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Bijlage 2: Niet-broedende watervogels Westerschelde 

 
Gemiddeld aantal niet-broedende watervogels in de gehele Westerschelde. Alleen de 
soorten genoemd in de instandhoudingsdoelen zijn in de tabel opgenomen. Bron: basis-
gegevens hoogwatertellingen van de Waterdienst uit de seizoenen 2004-2006. 
soort

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Fuut 20 17 50 70 68 81 78 58 71 22 33 31
Kleine zilverreiger 96 176 151 143 110 43 40 31 30 16 14 13
Lepelaar 188 219 9 1 0 0 0 0 3 8 13 11
Kolgans 0 0 0 581 238 740 2.834 548 1.909 6 1 0
Grauwe gans 3.338 4.502 2.947 31.157 33.971 45.490 35.605 4.209 2.103 396 309 225
Bergeend 14.820 12.560 5.171 2.365 1.648 837 1.345 2.372 2.640 3.142 3.558 11.699
Smient 0 21 9.335 25.789 25.300 28.917 28.701 17.480 9.550 26 1 0
Krakeend 5 13 9 10 42 69 76 63 73 14 10 4
Wintertaling 11 415 804 857 1.205 985 1.274 948 884 64 0 2
Wilde Eend 4.308 14.854 15.335 12.669 11.079 14.922 12.492 7.661 3.539 941 1.791 3.974
Pijlstaart 0 1 645 1.030 1.042 1.583 2.280 1.064 668 11 0 0
Slobeend 23 62 34 50 66 109 60 82 166 95 37 13
Middelste zaagbek 0 0 2 4 30 25 35 19 15 5 0 0
Zeearend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slechtvalk 2 4 9 15 9 10 7 10 10 4 3 2
Scholekster 10.743 16.027 15.099 11.853 9.813 8.852 9.226 9.203 5.035 3.543 3.470 4.462
Kluut 654 493 640 615 750 582 352 400 1.138 798 448 503
Bontbekplevier 67 1.745 1.184 274 90 93 128 161 289 79 772 68
Strandplevier 55 74 36 2 0 0 0 0 3 16 18 24
Goudplevier 29 784 288 2.853 3.992 1.383 2.034 1.900 33 0 0 0
Zilverplevier 94 1.879 4.072 3.326 2.994 1.650 1.818 1.578 2.424 1.832 5.109 30
Kievit 1.569 2.422 3.200 5.279 12.233 8.634 10.434 9.778 1.498 142 182 750
Kanoetstrandloper 15 263 715 1.729 3.398 3.416 1.177 1.513 1.237 39 315 7
Drieteenstrandloper 403 735 1.315 2.237 1.575 1.338 1.153 1.014 1.918 1.048 1.728 42
Bonte strandloper 424 947 4.243 25.405 38.733 32.364 34.940 18.784 12.411 8.041 4.661 12
Rosse grutto 782 2.079 782 468 985 1.181 801 531 319 548 3.586 150
Wulp 5.315 6.698 6.094 4.285 2.563 2.067 3.094 2.838 3.092 990 496 1.351
Zwarte ruiter 471 517 586 274 96 41 55 23 28 179 11 138
Tureluur 1.514 810 634 601 717 543 546 661 1.264 904 878 1.429
Groenpootruiter 178 272 182 65 12 4 2 3 1 47 33 4
Steenloper 122 320 246 271 251 204 185 229 174 226 173 4

maand
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie vogels en schorvegetaties 
 
Vogels 
Belangrijke soorten 
In tabel 3.1 wordt voor de niet-broedende vogelsoorten aangegeven welke soorten zijn 
opgenomen in de instandhoudingsdoelen voor de Westerschelde. Uit de telgegevens van 
de Waterdienst kan afgeleid worden voor welke watervogelsoorten het westelijke deel 
van de Westerschelde van belang is.  
 
Tabel 3.1 Overzicht van de niet-broedvogelsoorten opgenomen in de instand-

houdingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde. 

Soort Soort Soort Soort 
fuut wintertaling kluut bonte strandloper 
kleine zilverreiger wilde eend bontbekplevier rosse grutto 
lepelaar pijlstaart strandplevier wulp 
kolgans slobeend goudplevier zwarte ruiter 
grauwe gans middelste zaagbek zilverplevier tureluur 
bergeend zeearend kievit groenpootruiter 
smient slechtvalk kanoet steenloper 
krakeend scholekster drieteenstrandloper  

 
Tabel 3.2 Overzicht van het gemiddelde aantal per maand van soorten, genoemd in de 

instandhoudingsdoelen voor de Westerschelde, in het westelijke deel van de 
Westerschelde. Bron: basisgegevens hoogwatertellingen van de Waterdienst 
uit de seizoenen 2003-2006. 

soort
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Fuut 9 9 40 53 55 64 63 48 47 14 23 19
Kleine zilverreiger 19 38 36 32 18 21 24 16 15 5 5 6
Lepelaar 2 9 1 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Kolgans 0 0 0 0 2 0 47 24 6 0 1 0
Grauwe gans 164 122 41 138 143 90 108 136 111 92 144 70
Bergeend 9.187 7.484 3.119 1.217 1.076 386 540 922 841 940 1.121 5.095
Smient 0 0 183 1.477 2.036 2.826 4.096 4.186 1.464 2 1 0
Krakeend 2 1 3 4 25 31 34 45 41 2 1 0
Wintertaling 1 30 99 223 240 338 295 293 202 13 0 2
Wilde Eend 237 1.694 2.571 3.228 2.395 3.525 3.000 1.274 476 189 516 820
Pijlstaart 0 0 14 22 21 43 53 36 26 8 0 0
Slobeend 3 22 26 43 49 66 49 53 97 73 19 11
Middelste zaagbek 0 0 2 3 24 15 21 13 11 4 0 0
Zeearend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slechtvalk 1 2 3 5 3 3 3 3 4 2 2 2
Scholekster 6.791 9.774 9.446 6.831 5.825 5.841 5.872 5.597 2.510 1.743 1.652 2.568
Kluut 69 235 90 129 148 66 71 69 262 207 170 179
Bontbekplevier 32 1.148 686 197 41 72 104 103 130 46 680 33
Strandplevier 40 69 36 2 0 0 0 0 2 9 8 6
Goudplevier 4 1 153 540 253 12 172 113 1 0 0 0
Zilverplevier 49 906 3.155 2.525 2.218 1.190 1.313 1.051 1.799 1.406 1.480 9
Kievit 258 493 284 519 1.670 930 783 539 82 36 39 155
Kanoetstrandloper 11 226 594 1.536 3.033 3.229 864 1.367 1.194 0 205 5
Drieteenstrandloper 26 292 662 726 646 491 538 418 513 449 547 35
Bonte strandloper 409 855 3.993 10.941 19.301 13.180 13.199 9.825 6.633 5.407 3.000 12
Rosse grutto 367 1.332 696 330 836 1.048 708 440 186 483 1.136 21
Wulp 2.950 2.751 2.376 1.813 1.050 646 948 952 900 330 151 607
Zwarte ruiter 50 86 90 41 11 14 16 4 5 17 2 11
Tureluur 397 373 375 344 334 270 249 287 336 260 174 202
Groenpootruiter 65 82 38 10 0 2 0 1 0 11 3 0
Steenloper 54 209 150 168 124 146 120 135 84 110 72 3

maand

 
 
De gemiddelde aantallen van deze soorten in het westelijke deel van de Westerschelde 
worden in tabel 3.2 gegeven. Hieruit en uit de totaal aantallen waargenomen in de 
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gehele Westerschelde (bijlage 2) kan berekend worden welk aandeel van deze soorten in 
het westelijke deel van de Westerschelde voorkomt (tabel 3.3).  
 
De oppervlakte intergetijdengebied in de Westerschelde is ongeveer 8.316 ha, waarvan 
3.246 ha in het westelijke deel ligt. Indien meer dan 40% van een soort in het westelijke 
deel van de Westerschelde verblijft, heeft de soort een voorkeur voor het westelijke deel. 
Het zijn vooral op slikken en platen foeragerende steltlopersoorten die in het westelijke 
deel belangrijk zijn (tabel 3.3): scholekster, bontbekplevier, strandplevier, zilverplevier, 
kanoet, bonte strandloper, rosse grutto en steenloper. Ook een tweetal eendensoorten 
komt meer dan verwacht voor: bergeend en slobeend. Ook enkele aan het open water 
gebonden soorten als fuut en middelste zaagbek komen in verhouding meer voor dan 
verwacht evenals de slechtvalk.  
 
Herbivore watervogels als kolgans, grauwe gans, smient, wintertaling, pijlstaart en wilde 
eend komen duidelijk minder voor dan verwacht. Deze soorten zijn meer gebonden aan 
de uitgebreide schorren bij Saeftinghe. Ook enkele steltlopersoorten van zacht slik zoals 
kluut, zwarte ruiter en groenpootruiter zijn minder talrijk dan verwacht. Deze soorten 
komen meer voor in de oostelijk gelegen deelgebieden. 
 
Tabel 3.3 Overzicht van het aandeel (%) van de totale aantallen vogels, genoemd in 

de instandhoudingsdoelen, in het westelijke deel van de Westerschelde 
(gebaseerd op tabel 3.2. en bijlage 2). Indien geen waarde is ingevuld, 
ontbreken waarnemingen van de soort in deze maand langs de Wester-
schelde. Berekend op basis van bijlage 2 en tabel 3.2 uit bijlage 3. 

soort
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Fuut 44 51 80 76 81 79 81 83 67 64 71 62
Kleine zilverreiger 20 22 24 22 17 50 60 51 49 34 34 43
Lepelaar 1 4 11 0 0 39 32 34
Kolgans 0 0 1 0 2 4 0 5 100
Grauwe gans 5 3 1 0 0 0 0 3 5 23 46 31
Bergeend 62 60 60 51 65 46 40 39 32 30 32 44
Smient 0 2 6 8 10 14 24 15 9 100
Krakeend 33 10 29 42 59 45 45 71 55 14 14 0
Wintertaling 13 7 12 26 20 34 23 31 23 20 71
Wilde Eend 5 11 17 25 22 24 24 17 13 20 29 21
Pijlstaart 0 2 2 2 3 2 3 4 75
Slobeend 12 35 77 87 75 61 81 64 59 77 52 89
Middelste zaagbek 100 73 78 59 62 71 72 69
Zeearend 0
Slechtvalk 50 45 37 34 29 30 45 34 43 54 70 100
Scholekster 63 61 63 58 59 66 64 61 50 49 48 58
Kluut 10 48 14 21 20 11 20 17 23 26 38 36
Bontbekplevier 47 66 58 72 45 77 81 64 45 58 88 48
Strandplevier 72 93 100 100 100 100 63 53 42 26
Goudplevier 15 0 53 19 6 1 8 6 3
Zilverplevier 52 48 77 76 74 72 72 67 74 77 29 31
Kievit 16 20 9 10 14 11 8 6 5 26 21 21
Kanoetstrandloper 73 86 83 89 89 95 73 90 96 0 65 64
Drieteenstrandloper 6 40 50 32 41 37 47 41 27 43 32 83
Bonte strandloper 96 90 94 43 50 41 38 52 53 67 64 100
Rosse grutto 47 64 89 70 85 89 88 83 58 88 32 14
Wulp 56 41 39 42 41 31 31 34 29 33 30 45
Zwarte ruiter 11 17 15 15 11 35 30 16 19 9 15 8
Tureluur 26 46 59 57 47 50 46 43 27 29 20 14
Groenpootruiter 36 30 21 15 3 42 0 30 25 23 9 0
Steenloper 45 65 61 62 49 72 65 59 48 49 42 83

maand

 
 
Foerageerperiode 
De tijd die door vogels wordt besteed aan foerageren in slikgebieden is vooral afhankelijk 
van droogligduur, het voedselaanbod (beschikbaarheid) en de voedselbehoefte. 
Daarnaast spelen factoren als intra- en interspecifieke concurrentie, de aanwezigheid van 
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predatoren en het optreden van verstoring een rol. Al deze factoren zijn van belang voor 
een vogel om te beslissen al dan niet te gaan foerageren. 
 
Steltlopers kunnen alleen foerageren als het slik droog ligt of als er een kleine laag water 
op het slik aanwezig is. Veel bodemdieren zijn actiever of gemakkelijker te bemachtigen 
indien er nog een dunne laag water aanwezig is. Veel steltlopers volgen dan ook de 
waterlijn met afgaand water en komen uiteindelijk in de laaggelegen zones terecht. De 
meeste vogels gaan echter niet door tot de laagwaterlijn. In de extreem lage gebieden is 
het voedselaanbod te gering (Blomert, 2002). Hier wordt de bodemfauna gepredeerd 
door vissen, die met opkomend water de platen opzwemmen. 
 
Tussen steltlopers bestaan grote verschillen in de tijd die ze in getijdengebieden 
foerageren. Scholeksters vliegen vaak drie uur voor hoogwater al naar de hoogwater-
vluchtplaats, terwijl bonte strandlopers nog vaak één tot twee uur doorgaan met voedsel 
zoeken. Ook met afgaand water begint deze soort vaak al voedsel te zoeken, zodra het 
eerste slik droog valt, terwijl scholeksters nog een paar uur wachten. Dit wordt deels 
verklaard door het feit dat grote vogels grote prooien eten en grote prooien vooral laag 
in de getijdenzone voorkomen. Hierdoor hebben grote soorten minder tijd nodig om 
voedsel te zoeken. Kleine prooien, die vooral door kleine steltlopers worden gegeten, 
komen vaak tot dicht onder de hoogwaterlijn massaal voor. Daarnaast kunnen grotere 
vogels een groter deel van hun dagelijkse totale voedselopname intern opslaan en 
meenemen naar de hoogwatervluchtplaats om het daar te verteren. Belangrijker is echter 
dat kleine vogels in verhouding meer voedsel nodig hebben dan grote vogels. Over het 
algemeen foerageren grote steltlopers 70-85% van de tijd dat ze op het slik aanwezig 
zijn en voor kleine steltlopers is dit 80-95% van de tijd (Van de Kam et al., 1999).  
 
Het aantal foerageeruren nodig om voldoende voedsel te kunnen verzamelen wordt 
sterk beïnvloed door het seizoen. In de winter en het voorjaar loopt het aantal uren dat 
gefoerageerd moet worden sterk op in verband met de grotere voedselbehoefte (hogere 
verbranding door de kou en het opvetten voor de trek) en een geringer voedselaanbod. 
In deze perioden is de droogvalduur een belangrijke beperkende factor voor het gebruik 
van slik door vogels. 
 
Foerageerlocatie 
Met de toename van de prooidichtheid neemt aanvankelijk de voedselopname toe, maar 
op een gegeven moment vlakt dit af, omdat de vogels dan selectiever gaan foerageren. 
Andere belangrijke factoren voor de keuze van een foerageerlocatie zijn het vleesgewicht 
van de prooien (conditie) en de tijd benodigd om de prooi te vangen en naar binnen te 
werken. Over het algemeen worden te kleine prooien vermeden, omdat die te weinig 
opbrengen. Dit is echter per vogelsoort verschillend (Van de Kam et al., 1999). 
 
In de Waddenzee is het lutumgehalte van invloed op de biomassa van de bodemdieren. 
De zeepier en de kokkel behalen de hoogste biomassa in bodems met een lutumgehalte 
van 1-2% (zandige bodems), terwijl strandgapers, zeeduizendpoten en slijkschelpen de 
hoogste biomassa’s bereikten in bodems met een lutumgehalte van 3-8% (gemengde 
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tot slikkige bodems). Nonnetjes en zeeduizendpoten bleken over een brede range voor 
te komen, waarbij nonnetjes een iets hogere biomassa hadden in de wat slikkiger 
bodems. Wadslakjes kwamen daarentegen vooral in zachte, slikkige bodems voor. De 
hoogste biomassa’s werden bereikt in de zones met een droogligtijd van 2-6 uur (Zwarts, 
1988). In de Oosterschelde is amper slib in de bodem aanwezig, maar de hoeveelheden 
bodemdieren zijn vergelijkbaar met de situatie in de Waddenzee. Het slibgehalte loopt 
hier wel parallel met de hydrodynamiek. In rustiger delen kan er meer slib in de bodem 
terecht komen: de hoeveelheid slib in de bodem wordt bepaald door het slibaanbod. 
In de Westerschelde bereikt de bodemfauna de hoogste aantallen en biomassa in het 
intergetijdengebied tussen Vlissingen en Terneuzen, waarbij in de geulen de biomassa 
lager was (Ysebaert, 2000). 
Tussen de vogelsoorten bestaan ook verschillen in het geprefereerde habitat. De bonte 
strandloper, wulp en zilverplevier lijken over het algemeen in slikkige milieus te 
foerageren, terwijl de rosse grutto vooral in een zandig milieu foerageert. De kanoet 
foerageert in een intermediair milieu. Alleen voor de scholekster lijken de studies elkaar 
tegen te spreken (Ens et al., 2005).  
 
Van Kleunen (1999) heeft voor de Westerschelde de vogeldichtheid als functie van het 
slibgehalte onderzocht op basis van een eenmalige kartering in de winter van 1990. Als 
grote lijn kwam hieruit naar voren dat op slikkig substraat (veel) meer vogels foerageren 
dan op zandig substraat en dat ook de meeste soorten in de meest slikkige gebieden hun 
hoogste dichtheid bereiken.  
Door Blomert (2002) is de vogeldichtheid in de Waddenzee en in Guinee-Bissau als 
functie van de droogligtijd en van het lutumgehalte bekeken. De hoogste vogeldicht-
heden kwamen voor in gebieden met een droogligtijd van 4-5,5 uur. De vogel-
dichtheden zijn ook maximaal in gebieden met gemengd substraat. In gebieden met heel 
slikkig of heel zandig substraat zijn de dichtheden laag. Veel vogels volgen min of meer 
de waterlijn, maar de meeste vogels gaan niet door tot de laagwaterlijn, omdat in deze 
extreem lage gebieden het voedselaanbod gering is. 
 
Het onderzoek in de Waddenzee betreft een langjarig onderzoek gedurende meerdere 
jaren, terwijl het onderzoek in de Westerschelde van Van Kleunen (1999) een eenmalige 
kartering in de winter betreft. Vermoedelijk geeft het onderzoek in de Waddenzee dan 
ook een beter beeld van het gebruik van intergetijdengebieden door watervogels. Op 
grond hiervan zijn vooral intergetijdengebieden met een droogligtijd van 4-5,5 uur 
aantrekkelijk als foerageergebied voor watervogels. De zeer laag gelegen gebieden en de 
gebieden die zeer slikkig of zeer zandig zijn, worden beschouwd minder aantrekkelijk te 
zijn als foerageergebied. 
 
 
Schorvegetaties 
In Noord-Nederland spreekt men van kwelders en in het Deltagebied van schorren. 
Indien de tekst van de navolgende paragrafen duidelijk betrekking heeft op Noord-
Nederland dan worden de termen kwelders en kweldersoorten gehanteerd. In de overige 
gevallen worden de termen schorren en schorvegetaties gebruikt.  
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Zoutgehalte 
Het voorkomen van bepaalde vegetatietypen is een resultante van een combinatie van 
factoren, waarbij onder andere de mate van overstroming c.q. hoogteligging een cruciale 
rol speelt, maar ook de mate van zonering en is de steilheid van de helling (Adam, 
1981). De focus in dit onderzoek ligt bij de in deze situatie belangrijke factoren: 
zoutgehalte, hoogteligging en overstromingsfrequentie. 
 
Tabel 3.4  Zouttolerantie van de vegetatie in de verschillende schorzones 

 zoet  zwak brak brak  sterk brak  zout  
    |                           |                         | 
NaCl <1000 mg/l           1000-10.000 mg/l                >10.000 mg/l 
 
                               |--------pionier zone-------| 
                              |---------laag schor--------| 
               |--------------midden schor----------------| 
      |-----------hoog schor------------| 
 
Getij - hoogteligging en relatie tot schorvegetaties 
Bij schorvegetaties bestaat er een duidelijke relatie tussen hoogteligging en type 
begroeiing. Vanaf ca. 50 cm onder GHW begint de pionierzone (in de Westerschelde 
voornamelijk met Engels slijkgras, meestal iets hoger soms ook met zeekraalvegetaties); 
deze zone gaat door tot de GHW-lijn. In relatief rustige situaties (met helder water) blijkt 
Engels slijkgras zeer laag te kunnen overleven. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
Sloehaven, waar deze begroeiingen tot ca. 1,20 m onder GHW voorkomen. De 
vegetatiebedekking is veelal lager dan 50%. In nog lagere zones komen van nature 
algen- en zeegrasbegroeiingen voor; de Westerschelde is over het algemeen te troebel 
voor zeegrasvegetaties. De enige groeiplaats van klein zeegras in de Westerschelde 
bevindt zich in de Sloehaven. 
De Lage schorzone strekt zich uit van GHW tot ca. 30 cm daarboven. Langs de 
Westerschelde wordt ook deze zone regelmatig gedomineerd door Engels slijkgras. 
Daarnaast kunnen zeeaster- en kweldergrastypen in deze zone voorkomen. In een 
natuurlijk schorsysteem zijn dit vaak de kommen. De overspoelingsfrequentie is > 
300x/jaar.  
De Middenhoge schorzone bevindt zich tussen 30 cm en ca. 80 cm boven GHW. Het 
betreft hier vaak typen met lamsoor, zeeweegbree, schorrezoutgras en gewone 
zoutmelde e.d. In een natuurlijk schorsysteem zijn dit vaak de oeverwallen. De 
overspoelingsfrequentie is 300 - 50x/jaar.  
Het Hoge schor bevindt zich boven ca. 80 cm boven GHW. Typerend zijn hier vegetaties 
met strandkweek, zilte rus, roodzwenkgras e.d. De overspoelingsfrequentie bedraagt 50 
- 5x/jaar. 
Bij een overspoelingsfrequentie van <5x/jaar wordt niet meer gesproken van 
schorvegetatie; zoete soorten domineren dan de vegetatie. 
 
Relatie overstromingsfrequentie en vegetatie 
Het zoutgehalte in het bodemprofiel (van belang is vooral de bewortelbare zone) en de 
overstromingsfrequentie zijn in schorsystemen duidelijk gerelateerde factoren. De laagste 
schordelen worden vrijwel dagelijks met zeewater overspoeld, waardoor het zoutgehalte 
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in het bodemprofiel vrijwel gelijk zal zijn aan dat van het zeewater. In de hogere schor-
delen is de overstromingsfrequentie lager en zal het zoutgehalte van het bodemprofiel in 
winter en voorjaar meestal lager zijn dan dat van het zeewater. In droge perioden zoals 
het zomerseizoen kunnen door capillaire opstijging hoge zoutgehaltes voorkomen. 
Over het algemeen wordt gesteld dat het zoutgehalte in schorsystemen de belangrijkste 
sturende factor ten aanzien van vegetatie is; de overstroming(sfrequentie) is van 
secundaire betekenis (Rozema et al., 1985; Van Diggelen, 1988). Groenendijk et al. 
(1987) hebben dit met onderzoek naar de invloed van verminderde getijdefluctuaties in 
de Oosterschelde (als gevolg van de Oosterscheldewerken) op een aantal soorten van 
het lage schor bevestigd. 
De uiteindelijke verdeling van de soorten binnen de verschillende schorzones wordt 
vervolgens voor een groot deel bepaald door concurrentie-interacties tussen de soorten. 
Daarbij zijn vooral van belang (Scholten et al., 1987): 
- de behoefte en het vermogen om te kunnen beschikken over de beschikbare 

nutriënten (relatieve aandeel); 
- fysiologische aanpassingen aan aanwezige stress-factoren (zoutgehalte, over-

stromingsfrequentie, begrazing, etc.); 
- de groeisnelheid in het voorjaar, in verband met lichtconcurrentie. 
 
Referentiebeeld Westerschelde (vegetatie) 
Dichtbij Waterdunen, direct ten zuidoosten van Breskens ligt de Hoofdplaat, het meest 
westelijk gelegen schor langs de zuidoever van de Westerschelde (ca. 8 ha). Direct ten 
zuidoosten daarvan ligt het Paulinashor. Dit is een schor van ca. 50 ha (van hoog schor 
tot pioniervegetaties met zeekraal). Begroeiingstypen op deze beide schorren kunnen als 
referentie dienen voor Waterdunen. Een ander schorgebied dat inzicht kan geven in de 
te verwachten begroeiingen in Waterdunen is de Sloehaven. Dit gebied ligt aan de 
noordoever van de Westerschelde en heeft als gevolg van havendammen een relatief 
besloten ligging en dus relatief laag-dynamische condities (in tegenstelling tot de meeste 
andere schorren langs de Westerschelde). In die zin zijn er overeenkomsten met de 
situatie in Waterdunen. Een overzicht van de oppervlakte van de verschillende schorren 
in de gehele Westerschelde wordt gegeven in tabel 3.5. 
 
Het Paulinaschor wordt gekenmerkt door grote velden gewone zoutmelde. In de lage 
delen en op de schorrand is Engels slijkgras prominent aanwezig. Meer variatie is er in 
het centrale deel waar gewone zoutmelde wordt afgewisseld met gewoon kweldergras, 
lamsoor en met hier en daar een plukje zeealsem. Een groot deel van het gebied is 
reliëfrijk. Bulten en laagten wisselen elkaar af. 
 
Op het schor bij Hoofdplaat is gewone zoutmelde de aspectbepalende soort op de 
hogere delen. In de lage delen overheerst Engels slijkgras. Het hoogst gelegen deel (een 
ingesloten schorrand met het karakter van een oeverwal) is begroeid met strandkweek. 
Voor deze rand ligt een zone met bulten en laagten. Op de bulten staat rood zwenkgras, 
zeeweegbree en lamsoor; in de laagten gewone zoutmelde. Op het slik staat langarige 
zeekraal al of niet in combinatie met pollen Engels slijkgras. 
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Tabel 3.5 Oppervlakte schorvegetaties Westerschelde (bron: Reitsma, 2004). 

Naam deelgebied opp. 2004  opp. 1998 opp. vorige kartering jaar 
Sloehaven 30,8 31.5 29.9 1993 
Kaloot 8,0 7.8 14.9 1993 
Zuidgors 43,9 50.2 54.7 1993 
Schor bij Baarland 11,6 9.5 9.7 1993 
Biezelingsche Ham 1,5 4.6 5.2 1993 
Schor bij Waarde 91,7 90.4 93.5 1993 
Schor bij Bath 42,6 44.0 49.3 1993 
Appelzak 14,7 14.0 13.4 1993 
Hooge Platen 46,7 21.4 1.5 1993 
Hooge Springer 129,9 66.1 - - 
Hoofdplaat 8,3 8.5 7.5 1993 
Paulinapolder 50,0 48.6 36.6 1993 
Hellegatspolder 19,7 21.4 22.4 1993 
Knuitershoek 8,7 6.8 - - 
Baalhoek 6,1 2.1 2.9 1993 
Platen van Valkenisse 104,9 13.7 9.9 1993 
Saeftinghe 2119,1 2078.4 2039.8 1990 
Sieperdaschor 105,5 105.9 92.1 1995 
Totaal 2843,7 2625 2483 

 
Het gebied bij de Sloehaven bestaat uit een klein schor (met een klifrand) in het westen, 
met eveneens een klein hoekje schor middenin. De vegetatie van het schor wordt 
gevormd door gewone zoutmelde en strandkweek. Voor beide schorgedeelten liggen 
uitgestrekte, vrij monotone velden met Engels slijkgras. In deze velden ligt veel groen-
wier. In het westelijke deel van het gebied, in ca. dezelfde hoogtezone als de velden met 
Engels slijkgras, zijn velden met klein zeegras aangetroffen. 
 
Ervaringen met schorvorming; vestiging van schorplanten/Dispersie van schorplanten 
Soorten van schorren maken vrijwel alle gebruik van zaadverspreiding via (zee)water, 
alleen zeeaster is voornamelijk op windverspreiding gericht. De meeste soorten hebben 
nootjes als vruchten en vrijwel allemaal hebben ze specifieke aanpassingen om het 
drijfvermogen van de vruchten te bevorderen.  
 
Met betrekking tot de termijn dat zaden c.q. plantendelen met zaden daarin blijven 
drijven zijn relatief weinig gegevens voorhanden. Recent laboratoriumonderzoek 
(Geertsema, 2000) heeft aangetoond dat de zaden van veel schorsoorten goed in 
zeewater blijven drijven; van de meeste soorten drijft het merendeel van de zaden nog 
na een verblijf van 18 dagen in zeewater. Bij zeekraal bevatten de stengels lucht, zodat 
afbrekende plantendelen met zaden kunnen wegdrijven. Bij schorrekruid zit lucht onder 
de bloemdekbladen, bij kweldergras zit lucht tussen de kafjes en bij schorrezoutgras en 
zeeweegbree zit lucht in de vrucht zelf. Een soort als spiesmelde, die zowel op schorren 
als langs zandige kusten voorkomt (vloedmerk), houdt haar zaden drijvende doordat de 
steelblaadjes die de vruchtjes omgeven lucht blijven insluiten.  
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Door Huiskes et al. (1995) is de verspreiding van plantendelen door waterbewegingen in 
de Oosterschelde onderzocht. Daarbij is gekeken naar de verhouding van op het water 
drijvende en in de waterkolom zwevende zaden per soort. De meeste zaden werden 
drijvend aangetroffen, met name die van Engels slijkgras, schorrezoutgras, lamsoor en 
strandkweek. De zaden van zeekraal, zeeaster en schijnspurriesoorten werden 
voornamelijk zwevend aangetroffen. Dit gold ook voor zaailingen van zeekraal, 
schorrezoutgras, zeeaster en lamsoor.  
 
De zaden van de meeste halofyten kiemen niet onder zoute condities. Zeekraal is 
daarvoor nog het minst gevoelig, de meeste andere soorten hebben bij de kieming 
brakke tot zoete omstandigheden nodig. De zaden kunnen uiteraard wel tegen 
zeewatercondities (dit is in veel gevallen immers het verspreidingsmedium), maar 
verkeren dan in een soort slapende toestand; zodra ze ergens terecht komen waar de 
kiemcondities beter zijn, gaan ze tot kieming over. 
 
“Verkwelderen” 
De laatste jaren bestaat er zowel in het Deltagebied als in Noord-Nederland toenemende 
aandacht voor het uitbreiden van resp. schor- en kwelderoppervlak, na de sterke afname 
van het areaal van deze vegetatietypen in de afgelopen eeuw.  
Bakker et al. (2001) hebben, voordat de proefverkweldering in Noard-Fryslân Bûtendyks 
plaatsvond, onderzoek gedaan naar de zaadvoorraad van kweldersoorten, zowel op de 
(hoge) kwelder als in de te verkwelderen zomerpolders. Bodemmonsters van de hoge 
kwelder bevatten een veel grotere zaadvoorraad van typische kweldersoorten dan die 
van de zomerpolder. In de monsters van de hoge kwelder domineerde gerande 
schijnspurrie sterk (116.773 zaden per m2), op afstand gevolgd door melkkruid en 
spiesmelde. In de zaadvoorraad van de zomerpolders kwamen nauwelijks kwelder-
soorten voor. In feite vormde de zaadvoorraad een goede afspiegeling van de voor-
komende vegetatie. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorkomende 
kweldersoorten geen langlevende zaadvoorraad hebben en dat vestiging van kwelder-
soorten in de zomerpolders plaats zal moeten vinden vanuit de nabijgelegen kwelder-
gebieden (en niet vanuit de bestaande zaadvoorraad). Dit is uiteraard in Waterdunen 
ook het geval. 
 
Bakker et al. (2001) bekeken ook de hoeveelheid kiemkrachtig zaad in het vloedmerk op 
de hoge kwelder om zodoende een indruk te krijgen van de verbreiding van zaden vanaf 
de kwelder richting zomerpolders. In najaarsvloedmerk bleek veel meer zaden te zitten 
dan in voorjaarsvloedmerk. Van spiesmelde, schorrenkruid en zeeweegbree werden 
verreweg de meeste zaden aangetroffen. 
 
Bij de genoemde ‘spontane’ schorvorming in de Selenapolder (Sieperdaschor) en de 
Peazemerlannen heeft geen monitoring vanaf het begin plaatsgevonden, zodat niet 
bekend is hoe snel de vestiging van schorsoorten hier heeft plaatsgevonden, welke 
soorten langzaam en welke snel koloniseren. Toch kan aan de hand van onderzoek in 
het Sieperdaschor (Reitsma 1996; Stikvoort 2000) wel worden geconcludeerd dat binnen 
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ca. 5 jaar na de definitieve doorbraak van de kade alle soorten van zilt en/of brak schor 
zich in het gebied hadden gevestigd.  
Engels slijkgras komt in dit gebied op beperkte schaal voor (vanwege het lage 
zoutgehalte); in plaats daarvan komt veel meer zeebies en riet voor. Verder viel in een 
kartering van 1995 op dat gewone zoutmelde geheel ontbrak en dat naast het al 
genoemde Engels slijkgras ook schorrezoutgras, schorrekruid en zeeweegbree zeer 
spaarzaam aanwezig waren. Dit wordt niet aan de kolonisatiesnelheid toegeschreven, 
maar aan het brakke karakter van het gebied, buiten het optimum van deze soorten. 
 
Wolters et al. (2005) hebben laten zien dat de aanwezigheid van geulen van grote 
invloed is op een goede verdeling van zaden en sediment over het schor. In 
ontpolderingen waar geen geulen werden gegraven bleek de schorontwikkeling achter 
te blijven. Jaspers & Musters (2006) geven aan dat in te ontpolderen polders niet 
spontaan geulen ontstaan door waterverplaatsingen vanwege de verdichte poldergrond. 
 
 
Andere relevante aspecten 
Doorzicht en vis 
De Westerschelde is als estuarien systeem van nature troebel. Door lichtbeperking kan 
het plankton niet alle aangevoerde nutriënten benutten. De biomassa en de productie 
van het plankton nemen richting monding toe. Grotere soorten, met name diatomeeën 
overheersen in de monding (Leopold & Dankers, 1997). In de monding van de 
Westerschelde vindt men dan ook bodemdieren die hun voedsel uit de waterkolom 
filtreren (Kater, 2005).  
Toename van het doorzicht kan gunstig zijn voor de fytoplanktonproductie en daarmee 
het voedselaanbod voor de “filterfeeders” in het mariene deel van de Westerschelde 
verhogen. 
 
Aangezien Waterdunen beschut ligt achter een duinenrij, zal in het gebied naar 
verwachting een relatief rustig milieu ontstaan. Dit kan resulteren in een verhoogd 
doorzicht (mede afhankelijk van de getijslag), waardoor de omstandigheden voor 
fytoplankton naar verwachting relatief gunstiger zijn. Hierdoor kan een betere benutting 
van de nutriënten gaan plaatsvinden dan over het algemeen in de Westerschelde. Ook 
de bodemfauna kan van de verhoogde fytoplantonproductie profiteren. Verwacht wordt 
dat hoe kleiner de getijslag, hoe helderder het water, en des te hoger de productie van 
fytoplankton in de waterkolom. Echter, er vindt ook grootschalige primaire productie 
plaats op de droogvallende platen. Daarbij geld het omgekeerde, hoe groter de getijslag, 
hoe groter de primaire productie.  
 
Een toename van het doorzicht kan ook het risico opleveren van een sterke ontwikkeling 
van groenwieren. Het water van de Westerschelde is voedselrijk. In het plangebied zal 
slib fors bezinken, waardoor het water helderder kan worden. De stroming en de 
golfslag zullen beperkt zijn, zeker op de droogvallende delen. Indien er slechts een 
beperkte uitwisseling van water is, kan de situatie mogelijk gunstig worden voor 
groenwierontwikkeling. Dit zal sterk afhangen van de resulterende getijslag, 
stroomsnelheden en uitwisseling van water. Bij een getijslag van 0,6 m is de dynamiek 
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lager, waardoor sneller helderder water zal ontstaan en mogelijk eerder problemen met 
groenwierontwikkeling ontstaan dan bij een grotere getijslag. Bij een getijslag van 3,69 
m zal het bezinkingsproces en de helderheid van het water naar verwachting weinig 
verschillen met de situatie in de intergetijdengebieden en schorgebieden langs de 
Westerschelde. 
 
De Nederlandse kustwateren vormen voor een aantal vissoorten een essentieel 
leefgebied tijdens de eerste levensfase. Vanuit de paaigebieden in de Noordzee gaan de 
larven met de stroom mee naar ondiepe gebieden langs de kust, waar de jonge dieren 
opgroeien totdat ze weer naar zee trekken. In totaal worden ongeveer 50 soorten 
juveniele vissen in de Westerschelde aangetroffen. Het gebied is van belang als 
kinderkamer voor soorten als tong, harnasmannetje, zeedonderpad, bot, zeebaars, 
horsmakreel en pollak. De dichtheid van jonge tong is in het voorjaar nergens zo hoog 
als in de Westerschelde (Kater, 2005). 
 
Alleen bij schol, tong, griet en steenbolk is sprake van een echte kinderkamerfunctie in 
de Westerschelde, omdat het opgroeigebied ruimtelijk of temporeel van de ouder-
populatie gescheiden is (Kater, 2005). 
 
Op dit moment kunnen geen relaties gelegd worden tussen de kinderkamerfunctie en de 
habitateisen. Het is nog onduidelijk hoe de kinderkamerfunctie voor een bepaalde soort 
samenhangt met morfologie en structuur van een estuarium. Zo is niet duidelijk of vis 
alleen ondiep water nodig heeft of enige mate van beschutting van belang is. Ook het 
effect van versteiling van plaatranden en van vertroebeling van de waterkolom zijn 
onduidelijk. Daarnaast maken de natuurlijke fluctuaties in visvoorkomen het ook moeilijk 
om effecten ontstaan door natuurlijke verschillen te onderscheiden van menselijke 
ingrepen (Kater, 2005). 
 
Voor elf vissoorten zijn kwantitatieve relaties beschreven tussen het voorkomen van 
volwassen vissen en abiotische factoren. Er is verband gelegd met factoren als 
watertemperatuur, zuurstofgehalte, zoutgehalte en doorzicht. De gebruikte gegevens 
hebben echter alleen betrekken op de geulen. Verschillen in visvoorkomen (bijvoorbeeld 
haring en sprot) per seizoen blijken vooral samen te hangen met watertemperatuur. 
Verschillen in zoutgehalte en doorzicht verklaren verschillen langs de lengte-as van het 
estuarium. Onder invloed van seizoenswisselingen en het getij zal het favoriete 
leefgebied zich meer stroomopwaarts of stroomafwaarts bevinden. Voor zeven van de 
elf soorten (steenbolk, wijting, kleine zeenaald, tong, haring, schol en Lozano’s grondel) 
wordt de verspreiding vooral bepaald door de beschikbaarheid van voedselbronnen 
(Kater, 2005). 
De jonge platvis trekt met de vloedstroom de platen op en verlaat met de ebstroom de 
platen weer. Jonge schol en schar komen vooral in de herfst en winter op de platen voor, 
terwijl bot meer verspreid over het jaar voorkomt. Tong komt meer in de geulen voor en 
bereikt een piek in het voorjaar (Vroon et al., 1997). Over het algemeen wordt in 
estuaria op de hoogst gelegen platen en de meer slikkige platen weinig jonge platvis 
aangetroffen (Essink & Esselink, 1998). 
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