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Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve in Prosperdorp
Grenspalen

6.2.6.1.3 Archeologie
Een eerste inventarisatie van archeologische vondsten levert aanwijzigingen van activiteiten
uit de bronstijd (ca. 3000 tot 800 voor Christus). Op basis van de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW) blijkt dat in de Hedwigepolder slechts een kleine
trefkans bestaat om terrestrische archeologische relicten op te graven (zie Figuur 6.73). Ter
hoogte van een voormalige grote geul die reikt tot diep in de Hedwigepolder is de trefkans
zelfs zeer klein. Een lage trefkans betekent dat verwacht wordt dat de relatieve dichtheid
van archeologische verschijnselen klein is. Het gaat daarbij vooral om nederzettingsresten
vanaf het laat-Palaeolithicum tot en met de vroege Middeleeuwen. Voor de late
middeleeuwen is het voorspellend karakter van de kaart veel minder sterk. Dit is met name
het geval in gebieden die pas in die periode zijn ontgonnen. Voor het projectgebied heeft de
bodemkaart de bron voor de IKAW gevormd, hetgeen betekent dat de waardering alleen
betrekking heeft op de bovenste 120cm (de bodemkarteringsdiepte). Ook op de
Archeologische Monumentenkaart (AMK) staat het projectgebied niet aangegeven als
(deel van) een terrein van bekende archeologische waarde.

Figuur 6.73: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) (bron: www.provincie.zeeland.nl).

Het gemeentelijk archeologiebeleid geeft hierop aanvullende informatie. De gemeenten
Reimerswaal, Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Sluis, Terneuzen en Tholen
hebben in 2011 gezamenlijk een gemeentelijk archeologiebeleid laten opstellen. Op grond
van dit beleid is er een hogere archeologische verwachting dan op grond van de IKAW.
Daarnaast heeft het verdronken dorp Casuele in het gemeentelijke beleid de status van
'Terrein van Archeologische Waarde’ gekregen op basis van een inventarisatie door SCEZ.
Het plangebied heeft een grotendeels gematigde verwachtingswaarde en voor een kleiner
deel ook een lage verwachtingswaarde. Dit wil zeggen dat er volgens deze kaart een
grotendeels middelhoge kans is op het aantreffen van archeologische resten.

Uit de Centrale Archeologische Inventaris, een databank van archeologische
vindplaatsen in Vlaanderen, blijkt dat er zich ter hoogte van Ouden Doel ten tijde van
Ferraris (1771-1777) een gegroepeerde nederzetting bevond, genaamd “Oud Lillo” (zie
Figuur 6.74). In het projectgebied zelf zijn geen vondsten gesignaleerd in de CAI-databank.
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Figuur 6.74: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van de ligging van de gegroepeerde nederzetting
“Oud Lillo” (bron: Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnr. 366147).

Voor wat de diepere lagen betreft wordt er op gewezen dat er aanwijzingen zijn betreffende
de mogelijke aanwezigheid van resten van prehistorische occupatie, laatmiddeleeuwse
nederzettingen en postmiddeleeuwse frontenlinies:

In 1995 vonden gidsen van de stichting Het Zeeuwse Landschap aan de zeezijde van
het Verdronken Land van Saeftinghe, bij de Marlemontse Plaat (zie Figuur 6.75), enkele
vuurstenen voorwerpen. Ze bleken door de mens in de Steentijd te zijn bewerkt
(Jongepier, 1998). Ze werden gevonden in het Pleistoceen zand op een diepte van ca.
2,5m onder NAP (-4,8m TAW). Naar aanleiding van deze vondst wordt in het Land van
Saeftinghe een jaarlijks archeologisch onderzoek georganiseerd. Tegen begin 2002
werden reeds 550 stuks vuursteen verzameld. De meeste werktuigen wijzen op een
datering in het begin van de Midden-Steentijd (ca. 8000 tot 9000 jaar geleden). In die
tijd trokken ter hoogte van het studiegebied jagers/verzamelaars rond. Ter hoogte van
het Land van Saeftinghe werd tevens aardewerk uit de Nieuwe Steentijd aangetroffen
(ca. 4300 – 3400 voor Christus).

Figuur 6.75: Ligging van de Marlemontsche Plaat in het Land van Saeftinghe (Scheldeatlas, 1999).
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Uit Figuur 6.73 blijkt dat er in de Hedwigepolder drie vondstmelingen bekend zijn, te
weten Archis-meldingen 236143 en 434428, 408256 en 408674. De eerste
vondstmeldingen betreffen sporen van een voormalige dijk, wellicht ontworpen ten
tijde van de militaire inundaties van 1584/85, ter plaatse van één van de geplande
geulaanzetten in het schor. Beide laatste vondstmeldingen betreffen de mogelijke
resten van het verdronken dorp Casuele, aan de oostkant van de Hedwigepolder.
Casuele, een voormalig centrum voor moernering (turfstekerij voor brandstofwinning,
mede ten behoeve van de zoutwinning), ontstond in de 12de eeuw op de rand van een
noordoost gerichte pleistocene zandrug die zich puntvormig uitstrekt tot aan de dijk van
het tegenwoordige Sieperdaschor. Deze zandrug bood destijds een draagkrachtige
ondergrond voor bebouwing en beschermde tegen hoge vloed. Casuele vormde
aanvankelijk de agrarische kern en marktplaats van de sinds de 13de eeuw ingedijkte
Veensche- en Casuweelsche Moerpolders. Vanaf de 15de eeuw ontwikkelde de plaats
zich tot een van de belangrijkste moerneringscentra van Oost Zeeuws-Vlaanderen en
verkoopplaats voor turf. Het gebied ging evenwel definitief verloren bij de militaire
inundaties in 1584/85.

Het verdronken dorp Casu(w)ele is ook bekend als dorp nr. 73 op de kaart van
verdronken kerkdorpen in Zeeland (zie Figuur 6.76). Volgens Gottschalk (De Vier
Ambachten en het Land van Saeftinghe, p. 441) was Casuele een verkoopplaats voor
turf ontstaan in de eerste helft van de 15de eeuw met ca. 30 huizen in 1443/44.
Sommige bronnen situeren de positie van het dorp Casuele net ten zuiden van het
projectgebied, op een kleine verhoging in de Prosperpolder (ten zuidoosten van
Prosperdorp). Op basis van literatuurbronnen en dus ook vondstmeldingen in Archis
blijkt de ligging vermoedelijk noordelijker te zijn. Uit onder andere landmeterskaarten uit
de periode 1570/75 (De Buck en Horenbault) blijkt dat het dorp net ten noordwesten van
de huidige Doelpolder moet gelegen hebben. Vandaag dus wellicht in de Prosper- ofwel
in de Hedwigepolder (bron: pers. med. Tim Soens, Universiteit Gent). Op basis van de
waarnemingen in ARCHIS, gebaseerd op luchtfoto-interpretatie, in de westhoek van de
Hedwigepolder zelf (zie waarnemingsnr. 408674, Figuur 6.73).

Figuur 6.76: Overzicht van verdronken dorpen en steden in Zeeland, stand van onderzoek juni 2004
(SCEZ).
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Het Luysfort in de voormalige Luyspolder ten noorden van Oude Doel, dat wellicht deel
uitmaakte van de Staats-Spaanse Fortenlinie.

Een en ander leidt tot de conclusie dat er met recht kan worden gesproken over een lange
bewoningsgeschiedenis van het studiegebied, die abrupt geëindigd is in de Tachtigjarige
Oorlog (1568 – 1648). Dit blijkt ook uit de waarnemingen ten oosten van de Hedwigepolder
en in het Nederlandse deel van de Prosperpolder die geregistreerd staan in Archis II (zie
Tabel 6.35). Er wordt op gewezen dat de locatie van de waarnemingspunten niet
noodzakelijk overeenstemt met de exacte waarnemingslocatie.

Tabel 6.35: Waarnemingen ter hoogte van het projectgebied (bron: ROB).

Waarnemings-
nummer

Toponiem Gemeente Beschrijving

36844 Schaar van
Ouden Doel

Reimerswaal Locatie van verdwenen fort Haaften

236143 Jachthuis,
Hertogin
Hedwigepolder

Hulst Sporen van een voormalige dijk
werden aangetroffen. Het Land van
Saeftinge verdronk bij de militaire
inundaties van 1584/1585.

236141 Schelde Beveren Opgebaggerd uit de Schelde: bronzen
bijl uit de Midden-Bronstijd (1800-1100
voor Chr.) en vuurstenen bijl uit
Midden- (4200-2850 voor Chr.) of Laat-
Neolithicum (2850 - 2000 voor Chr.)

408256 Casuele Hulst Casuele of Casuwele is een voormalig
dorp in het Land van Saaftinge
(OostZeeuws-Vlaanderen), gelegen
aan de kreek de Couveringhe. Hier lag
een uitgestrekt moergebied, de
Casueelsche Moer geheten. Casuele
was een centrum van moernering
(zout- en brandstofwinning door
afgraven veen). Het gebied ging
definitief verloren bij de militaire
inundaties in 1584/1585. Het
voormalige Casuele ligt vermoedelijk in
het noordoosten van de huidige
Prosperpolder (bedijkt 1847),
misschien binnen de grenzen van het
projectgebied voor de inrichting van het
intergetijdengebied.

Relevant voor de verwachtingswaarde van het gebied zijn ook de onderzoeksresultaten in
de omgeving van het projectgebied. Archeologisch onderzoek in het Deurganckdok heeft
vele prehistorische vondsten in het intakte pleistocene dekzand opgeleverd. De meest
waardevolle vondst betrof een kogge, een zeewaardig middeleeuws vrachtschip voor de
kustvaart uit 1325.

6.2.6.2 Landschapsstructuur en -typologie

6.2.6.2.1 Macroniveau
Op macroniveau dient het gebied Prosperpolder-Hedwigepolder gesitueerd te worden in het
estuarium van de Schelde, gelegen tussen de Schelde, de estuariene natuur van het
Verdronken Land van Saefthinge en een uitgestrekt en grensoverschrijdend agrarisch
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7.2.2.4.2 ‘Natuurlijke grondverzet’-variant
Bij de natuurlijke grondverzet-variant is uiteraard minder grondverzet genoodzaakt ten
opzichte van een actieve kreekaanzet en het dempen van het huidige drainagestelsel in de
polders.

Het gaat om de hoeveelheden zoals geraamd inTabel 7.9, in totaal dus om een volume van
ca. 42.000m³. Ten opzichte van de totale te ontgraven grondvolumes is deze hoeveelheid
echter zeer beperkt (procentueel slechts een aandeel van 1,5 à 4 procent).

7.2.2.4.3 Locatievariant Zoeten Berm
Wanneer de nieuwe waterkerende dijk boven op de Zoeten Berm gebouwd wordt, en niet
net ten noorden ervan, zal er een hoeveelheid grond en specie tengevolge van de afbraak
van de Zoeten Berm afgevoerd dienen te worden. Dit is nodig omwille van
stabiliteitsredenen. Het gaat in totaal om een maximale hoeveelheid in de grootte-orde van
400.000m³. Vanuit het oogpunt van het vermijden van deze hoeveelheid grondverzet gaat
de voorkeur naar het behoud van de Zoeten Berm94.

Concluderend kunnen we stellen dat de inrichting van de Hedwigepolder en het
noordelijk gedeelte van de Prosperpolder gepaard gaat met een grote hoeveelheid
grondverzet. Ondanks het voornemen tot het zo sluitend mogelijk houden van de
grondbalans, is dit een streven dat in geen enkel basisalternatief gerealiseerd kan
worden. Het creëren van grondoverschotten is acceptabel indien deze op
deskundige wijze buiten het projectgebied geborgen en/of verwerkt kunnen worden.
Afhankelijk van de milieuhygiënische en geotechnische kwaliteit kunnen de
grondoverschotten buiten het projectgebied in aanmerking komen om te worden
hergebruikt. In tussentijd zullen de grondoverschotten op tijdelijke opslagplaatsen
(TOP’s) moeten worden opgeslagen.

7.2.2.5 Bodemkwaliteit

Tijdens de uitvoering van de werken worden bodemvreemde materialen aangevoerd, o.a.
voor de bouw van de nieuwe waterkerende ringdijk (o.a. stortstenen, geotextiel, open
steenasfaltbescherming), het nieuwe pompgemaal. Al deze inerte materialen voldoen aan
welbepaalde kwaliteitseisen zodat t.g.v. het aanbrengen van deze materialen geen wijziging
in de bodemkwaliteit te verwachten valt.

Naast het aanbrengen van bodemvreemde stoffen en materialen, wordt ook op grote
schaal bodemmateriaal uitgegraven. Het gaat om:

Vochtige zware klei bij het graven van geulaanzetten tot gemiddeld laagwaterniveau ter
hoogte van de bressen.
Vochtige zware klei of zandleem bij het graven van het nieuwe krekenstelsel in de
polders.
Zandig materiaal en grondspecie bij het afgraven van de huidige dijken of het maken
van bressen in de dijken.
Bij uitvoering van de B-varianten van basisalternatieven 1 en 2: vochtige zware klei bij
het afgraven van de voorliggende schordelen over de breedte van de bressen.
Bij uitvoering van basisalternatief 3: vochtige zware klei bij het afgraven van de
voorliggende schordelen over de volledige lengte van de huidige Scheldedijk.

94 Uiteindelijk is er voor gekozen om de nieuwe waterkerende dijk ‘aanleunend’ tegen de Zoeten Berm aan te
bouwen, zie ook de beschrijving hiervan cfr. het MMA, §10.2.
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Uitgegraven zand en vette grondspecie wordt, voor zover kwalitatief mogelijk en wettelijk
bepaald (volgens de regels van het grondverzet) zoveel mogelijk herbruikt bij de aanleg van
de nieuwe waterkerende ringdijk en het dempen van het drainagestelsel.

Op basis van het terreinonderzoek op 24/9/2007 in de Prosperpolder blijkt dat de
bodemkwaliteit van deze polder globaal gesteld goed te noemen is (zie Bijlage 20). Deze
poldergrond kan bijgevolg gebruikt worden bij de bouw van de ringdijk en voor het dempen
van de drainagesloten95.

De verwachte kwaliteit van vrijkomde grond in de Hedwigepolder is gebaseerd op de
bodemkwaliteitskaart (2009). Hieruit blijkt dat de bovengrond wordt ingedeeld in de
kwaliteitsklasse 'industrie' en dat de grond dieper dan 50 cm schoon is (voldoet aan
achtergrondwaarden voor landbodem). De kwaliteit van de grond ter plaatse van verdachte
deelgebieden (zoals onder wegen, erven en dammetjes) is nog niet onderzocht.

De vrijkomende bodem en specie bij het afgraven van de voorliggende schordelen (enkel
bij realisatie van de B-varianten van basisalternatieven 1 en 2, en bij realisatie van
basisalternatief 3) en het graven van de geulaanzetten tot gemiddeld laagwaterniveau door
de bressen is wellicht verontreinigd met zware metalen en microverontreinigingen. In 2008
werd een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd voor het afgraven van het
schorgebied Hedwige-Prosperpoder (Ecotal, 2008). Dit onderzoek geeft inzicht in de
mogelijkheid tot gebruik van de uit te graven bodem als bodem of bouwstof. De conclusies
van dit onderzoek zijn de volgende:

Voor de geul door Sieperdaschor is het moeilijk een eenduidige afbakening van de
concentraties in de bodem vast te leggen. Algemeen geldt voor deze geul dat de
bovenste halve meter tot plaatselijk zelfs 2 meter gebruikt kan worden als bouwstof. De
diepere lagen kunnen vrij gebruikt worden als bodem. Enkel t.h.v. een aantal boringen
blijkt dat de diepere kleilaag een lichte verhoging aan zware metalen kent. Daarnaast
kan de te verwijderen waterbodem uit deze geul eveneens gebruikt worden als
bouwstof. Op basis van deze resultaten werd beslist dat alle bodem en waterbodem
voor het uitgraven van deze geul gebruikt kan worden als bouwstof.
Voor de uitgraving van de geul door dijkopening Hedwige-Schelde geldt dat de uit te
graven bodem en de te verwijderen waterbodem eveneens niet voldoen voor
hergebruik als bodem. Op basis van de gevonden concentraties zou de uit te graven
bodem en de te verwijderen waterbodem wel voldoen voor gebruik als bouwstof. Voor
de bodem geldt echter dat er voor verschillende mengmonsters overschrijdingen
worden gevonden voor de uitloogbaarheid van arseen. De uit te graven bodem kan
bijgevolg niet gebruikt worden als bouwstof. Voor de te verwijderen waterbodem uit de
bestaande geul zijn er geen overschrijdingen van de uitloogbaarheid van metalen en
bijgevolg kan deze wel gebruikt worden als bouwstof.
Voor de geul door de dijkopening Prosper-Schelde geldt ook dat de uit te graven
bodem en de te verwijderen waterbodem niet voldoen voor hergebruik als bodem. Er
werd in 1 staal een overschrijding gevonden voor de uitloogbaarheid van arseen.
Daarom werd beslist dat de bodem niet gebruikt kan worden als bouwstof. De te
verwijderen waterbodem uit de bestaande geul daarentegen kan wel gebruikt worden
als bouwstof.

De bescherming van de bodem tijdens uitvoeringsfase Hedwigepolder wordt geregeld via
de ontgrondingsvergunning en de NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming). Door
lekken van stookolie, benzine, oplosmiddelen, e.d. kan tijdens de uitvoeringsfase van de
werken een verontreiniging van de bodem (en het grondwater) optreden. Gezien de
uitvoeringsmodaliteiten (voorgeschreven in de bestekken) en de te volgen
veiligheidsvoorschriften (veiligheidscoördinatie), wordt het risico op lekken tot een minimum
beperkt. Zo dient olie opgeslagen te worden in bijvoorbeeld een lekbak en dienen machines
gecontroleerd te worden op lekkages. Bovendien betreft het hier geïsoleerde puntbronnen

95 Uit de toetsing van de poldergrond t.a.v. de herbruikmogelijkheden cfr. het toenmalige Vlarea (nu: Vlarema)
blijkt dat de grond herbruikbaar is als bodem binnen de kadastrale werkzone en vrij gebruikt kan worden als
bodem buiten de kadatrale werkzone binnen bestemmingstypes II tot IV, zoals geformuleerd in bijlage 4 van het
Vlarebo.
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(van potentiële bodemverontreiniging) waardoor het areaal dat mogelijk verontreinigd wordt
gering zal zijn.

Er kan geconcludeerd worden dat ten aanzien van het risico tot het creëren van
bodemverontreiniging gedurende de uitvoeringsfase van de werken geen beletselen
zijn om de voorgenomen activiteit uit te voeren, op voorwaarde dat de codes van
goede praktijk inzake het voorkomen van lekkage van machines strikt worden
opgevolgd. Hetzelfde geldt inzake de vereisten in het kader van het grondverzet
gebaseerd op de milieuhygiënische onderzoeken.

7.2.2.6 Bodemvochtregime
Gedurende de uitvoeringsfase van de werken zal het bodemvochtregime ter hoogte van het
projectgebied reeds een wijziging ondergaan. Dit heeft vnl. te maken met het feit dat er op
verschillende locaties ingrijpende afgravingen zullen plaatsvinden, waardoor de
grondwaterspiegel dichter bij het maaiveld komt te liggen. Dit is onder andere het geval ter
hoogte van de kreekaanzetten. Dat er lokaal in de bedding van de geulen en
kreekaanzetten vernatting ontstaat is te verwachten en niet nadelig. Lokale vernatting kan
rietvorming stimuleren en kan tijdelijk aantrekkelijk zijn voor weidevogels en steltlopers (zie
ook discipline Fauna en Flora, §7.4).

Ook bij het graven van de bouwputten voor de nieuwe waterkerende ringdijk en bij de bouw
van het nieuwe pompgemaal kan een vernatting optreden. Door het inbrengen van
bodemvreemde materialen zoals fundering en bescherming van het dijktracé verandert de
bodemvochtigheid eveneens. Deze materialen (bijv. zandcement) hebben een andere
porositeit en doorlaatbaarheid dan de natuurlijke bodem en een geringe voedingskwaliteit.

Bij de uitgraving van teelaarde (ten behoeve van de bouw van de nieuwe waterkerende
dijk) wordt gewerkt met een open bouwput waarbij, indien dit nodig zou blijken, een open
bemaling toegepast wordt96. Na de uitgraving wordt de bouwput echter zo snel mogelijk
aangevuld met de aangevoerde zandspecie. Ook voor het drooghouden van de bouwput
van het nieuwe pompgemaal van de Prosperpolder is bemaling wellicht genoodzaakt97. Een
indicatieve berekening van de invloedsstraal t.g.v. bemaling ter hoogte van de bouwput
voor het nieuwe pompgemaal wordt gegeven in §7.3.2.1.1.2.

Concluderend kunnen we stellen dat door de afgravingsingrepen in het
projectgebied de grondwaterspiegel dichter bij het maaiveld komt te liggen en er een
vernatting van het bodemvochtregime zal optreden. Door eventuele bemaling kan
tijdelijk en plaatselijk een beperkte verdroging van de bodem optreden. Beide
elementen vormen evenwel geen beletsel om de voorgenomen activiteit uit te
voeren.

7.2.3 Nazorgfase
In de nazorgfase wordt de nieuwe waterkerende dijk van wegen voorzien. Dit heeft geen
effecten naar de milieudiscipline bodem tot gevolg.

In de nazorgfase vindt eveneens afvoer en berging van overtollige grondoverschotten
plaats. Indien op onoordeelkundige wijze met overtollige grondoverschotten wordt
omgesprongen kan opslag leiden tot bodemverdichting.

96 Bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe waterkerende dijk op Vlaams
grondgebied is tot op heden (april 2013) geen bemaling nodig gebleken.
97 Bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden voor de bouw van het pompgemaal van de Prosperpolder is
bemaling toegepast door middel van 2 pompen met een totaal vermogen van 120m³/uur. Er werd bemaald tot
een diepte van 4,5 meter onder het maaiveld. Het bemalingwater werd geloosd in oppervlaktewater.
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7.2.6 Eindconclusie bodem en morfologie
Gelet op het bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

een aantal effecten van de voorgenomen activiteit binnen de discipline bodem zijn niet
of slechts beperkt relevant of zijn niet of slechts in zeer beperkte mate te verwachten:

o de oppervlakte waarover niet-gewenste verdichting is te verwachten, is bijna
nihil;

o de oppervlakte waarover niet-gewenste profielverstoring is te verwachten, is
nihil;

o het project is neutraal te noemen in die zin, dat er geen noemenswaardige
wijziging in de bodemstructuur en sedimenttransport optreedt in de vaargeul
van de Schelde en de stortplaats van Ouden Doel.

Een aantal criteria genereren wel belangrijke effecten, maar niet dusdanig, dat de
voorgenomen activiteit heroverwogen zou moeten worden. Het betreft:

o Het neerslaan van verontreinigde zwevende stoffen in het toekomstige
intergetijdengebied wordt licht tot matig negatief beoordeeld. Echter wordt
verwacht dat deze impact in de toekomst zal verminderen naarmate de
waterzuivering in het Schelde-estuarium toeneemt.

o Het ruimtebeslag op zich wordt licht negatief beoordeeld, maar vormt t.a.v. de
projectdoelstelling geen beletsel om de voorgenomen activiteit uit te voeren.

o Door de afgravingsingrepen in het projectgebied komt de grondwaterspiegel
dichter bij het maaiveld te liggen en zal er een vernatting van het
bodemvochtregime optreden. Ook kan door eventuele bemaling lokaal en
tijdelijk een beperkte verdroging van de bodem optreden. Beide elementen
vormen evenwel geen beletsel om de voorgenomen activiteit uit te voeren.

o Door de opslibbing van het intergetijdengebied zal zich geleidelijk aan een
nieuwe bodemsamenstelling ontwikkelen, vergelijkbaar met bodems in
buitendijkse slikken- en schorrengebied. Deze ontwikkeling vormt geen beletsel
om de voorgenomen activiteit uit te voeren.

o De voorgenomen activiteit gaat gepaard met een grote hoeveelheid
grondverzet. Ondanks het voornemen voor een zo sluitend mogelijke
grondbalans kan dit streven niet volledig gerealiseerd worden en zullen
overblijvende grondoverschotten op een oordeelkundige wijze buiten het
projectgebied verwerkt en/of geborgen moeten worden.

o Gezien de ligging van het projectgebied in een luwe binnenbocht van de
Schelde en door een turbiditeitsmaximum zal de opslibbing van het
projectgebied, zodra vegetatievestiging optreedt, vrij snel verlopen. Door het
creëren van zoveel mogelijk dynamiek kan dit in basisalternatief 3 het meest
vertraagd worden. De uiteindelijke situatie zal echter na enkele decennia voor
alle beschouwde basisalternatieven grotendeels dezelfde zijn. Enkel het
tijdspad en de manier waarop de ontwikkeling van het intergetijdengebied zich
voordoet verschilt. In alle drie de basisalternatieven zal een krekenpatroon en
oeverwal-komsysteem tot ontwikkeling komen.

Uit de alternatievenafweging valt af te leiden dat vanuit de discipline bodem alle
basisalternatieven realiseerbaar zijn. Gelet op bovenstaande en het
effectenonderzoek mede in aanmerking genomen, kan geconcludeerd worden dat er
ten aanzien van de discipline bodem geen beletselen zijn om de voorgenomen
activiteit uit te voeren.



124215330_definitief-MER 394 van 618
Inrichting intergetijdengebied Hedwige- Prosperpolder

eerder toegelicht dat dijkverlegging in de Hedwige-Prosperpolder in alle onderzochte
alternatieven een toename van oppervlakte schorren- en slikkengebied zal opleveren (zie
ook § 7.2.4.1.2.3), maar dat de ‘weg er naar toe’ tussen de alternatieven onderling zal
verschillen.

Aangenomen kan worden dat de ontwikkeling in globale hoogteligging vrij gelijk zal zijn in
de drie alternatieven. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat het weggraven
van (een deel van) het voorliggende schor (de B-varianten van basisalternatieven 1 en 2 of
basisalternatief 3) een iets grotere dynamiek in het intergetijdengebied met zich meebrengt
en de kans op instroom van afgeslagen schorpakketten in het intergetijdengebied verkleint.
Meer dynamiek betekent ook tragere sedimentatie, tragere terreinophoging, en tragere
evolutie tot hoog schor, en dus op (zeer) lange termijn pas een latere noodzaak tot ingrijpen
in de hoogteligging. Qua dynamiek scoren de B-varianten en basisalternatief 3 dus
licht hoger dan de A-varianten. Aangenomen kan worden dat basisalternatief 3 het
langst een waardevol en dynamisch slikken- en schorrensysteem kan garanderen.

7.4.1.5 Kreekontwikkeling
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van intergetijdengebieden in Noordwest-Europa en
Noord-Amerika is duidelijk gebleken dat de bestaande (rechthoekige) drainagesystemen
van de voormalige polders zich zeer lang kunnen handhaven in herstelde getijdengebieden.
Dit is zeker het geval als de uitgangssituatie zich op hoog slik- tot laag schorniveau bevindt,
zoals de Hedwige- en Prosperpolder.
De ontwikkeling van een goed ontwikkeld kreekstelsel is echter uiterst belangrijk voor het
ecologisch functioneren van slik- en schorgebieden. Bovendien vormen ze een essentieel
habitat voor bepaalde vissen en hun predatoren.
De polders liggen op gemiddeld tot hoog slikniveau. Uit de literatuur blijkt dat zich onder
deze omstandigheden relatief natuurlijke, faunistisch en floristisch interessante
kreekstelsels kunnen ontwikkelen, op voorwaarde dat de bestaande afwateringsstructuren
gedempt worden.

Met de vloed stroomt water de kreken/geulen in. Vanuit de geulen in het schor, waar het
water nog snel stroomt, loopt het water over de kreekrand de kommen in. De
stroomsnelheid neemt daarmee drastisch af, en vervolgens bezinken langs de kreken
vooral de grovere zandkorrels, terwijl de fijnere deeltjes pas bezinken als het water
nauwelijks meer stroomt. Hoe hoger de schorbodem met het voortschrijden der jaren komt
te liggen, hoe minder vaak deze overspoelt en hoe groter de invloed van het regenwater
wordt: de bodem wordt minder zout. De verschillen in de bodemsamenstelling, de
overspoelingsduur en het zoutgehalte hebben hun weerslag op de soorten planten
die er kunnen groeien. En in het kielzog van de planten volgen allerlei organismen
zoals insecten, vogels en zoogdieren. Dit alles verhoogt de ruimtelijke diversiteit, de
diversiteit aan milieufactoren en vervolgens ook de diversiteit aan planten- en diersoorten.

Op basis van deze uiteenzetting kan worden gesteld dat het graven van
kreken/geulen een belangrijke ecologische meerwaarde heeft t.o.v. het gebruik
maken van het bestaand afwateringssysteem. Dit geldt voor de 3 basisalternatieven.

7.4.1.6 Conclusie m.b.t. ‘handhaafbaarheid’ toegepaste modellering
Op basis van de voorgaande paragrafen ‘processturing’, ‘evolutie hoogteligging’ en
‘kreekontwikkeling’ kunnen we concluderen dat, ondanks het feit dat er sinds de
modellering uitgevoerd in 2005-2006 nieuwere modellen bestaan met een fijner grid en met
de mogelijkheid om de impact van vegetatie op de sedimentatiepatronen in te schatten,
geen afbreuk hoeft gedaan te worden aan de conclusie in onderhavig MER dat qua
dynamiek de B-varianten en basisalternatief 3 beter scoren dan de A-varianten en dat
basisalternatief 3 het langst een waardevol en dynamisch slikken- en schorrensysteem kan
garanderen. Dit betekent dat voor de onderbouwing van de algemene inrichtingskeuze het
niet nodig is om de modellering uit 2005-2006 te actualiseren of te vernieuwen, ook al
brengt de aangewende modellering slechts bij benadering in beeld hoe het gebied
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- Basisalternatief 3 scoort op Nederlands niveau erg goed, met name met betrekking
tot de realisatie van een natuurzone met het meeste dynamiek, en de Natura2000-
herstelopgave die Nederland heeft. Er worden geen significant negatieve effecten
verwacht en op korte en lange termijn alleen maar positieve effecten. De potentie tot
dynamiek in het ‘open systeem’ in basisalternatief 3 is groter dan in een ‘gesloten’
dijkconfiguratie met enkel bressen aangezien:

de uitwisseling met de Schelde groter is
de waterkolom (volume) die bij spring- en stormtij de polder binnen komt
groter is
de potentiële impact van stormen en golfwerking sterker is.

Varianten
Uit de voorgaande analyse blijkt dat het uitgraven van kreekaanzetten meer
biologische en structurele diversiteit met zich zal meebrengen dan wanneer men in het
projectgebied op natuurlijke manier een zekere ruimtelijke diversiteit laat ontwikkelen.
Uit de voorgaande analyse blijkt ook dat het leggen van de nieuwe ringdijk boven op
Ouden Doel en de Zoeten Berm meer biologische waarden garandeert, vermits er
±20ha extra intergetijdenoppervlakte mogelijk is149.

Wat de vooropgestelde natuurdoelstellingen en beoordelingscriteria betreft scoort
Basisalternatief 2A het best in Vlaanderen; Basisalternatief 3 scoort het best in
Nederland.

7.6.3 Eindconclusie natuur
Gelet op bovenstaande effecteninschatting en alternatievenafweging kunnen we volgende
conclusies trekken:

Op basis van expertenoordeel en ervaring in andere gebieden in het Schelde-
estuarium kan gesteld worden dat in alle onderzochte basisalternatieven vrij snel
schor- en slikontwikkeling te verwachten is. Het beste voorbeeld van hoe estuariene
natuur zich kan ontwikkelen in de Hedwige- en Prosperpolder is het Sieperdaschor,
dat naast de Hedwigepolder ligt en waar sinds 1990 na een dijkdoorbraak estuariene
natuur is ontstaan. Estuariene plant- en diersoorten hebben zich hier over het
algemeen goed kunnen vestigen en zowel foeragerende als broedende vogels
worden hier waargenomen. Op basis hiervan is de verwachting dat de ontwikkeling
van estuariene natuur in de Hedwigepolder eveneens zal leiden tot uitbreiding van
areaal van habitattypen H1130 (Estuaria) en H1330A (Schorren en zilte graslanden),
en tot een tijdelijke uitbreiding van pioniervegetatie (H1310A: Zilte
pionierbegroeiingen).
Wanneer bij de ontwikkeling van het intergetijdengebied de drainage van begin af aan
geoptimaliseerd wordt door een aanzet te geven voor het te ontwikkelen kreekstelsel,
zal dit een meerwaarde bieden qua structuurdiversiteit en op korte termijn dus ook
qua biodiversiteit.
Qua dynamiek scoren de B-varianten en basisalternatief 3 licht hoger dan de A-
varianten. Aangenomen kan worden dat basisalternatief 3 het langst een waardevol
en dynamisch slikken- en schorrensysteem kan garanderen, waarbij sedimentatie en
schorvorming het traagst zal verlopen.
Gedurende de uitvoeringsfase zal er ecotoop- en biotoopverlies en rustverstoring
optreden. Voor een aantal ingrepen is het effect in alle basisalternatieven
evenwaardig: bouw van de nieuwe waterkerende dijk, aanleg dienstwegen,
rooiwerkzaamheden, dempen waterlopen en aanzetten kreken. Voor wat betreft
dijkafgravingswerken en schorafgraving kan verwacht worden dat in basisalternatief 3
het meest rechtstreeks ecotoopverlies en rustverstoring optreedt, gevolgd door
basisalternatieven 2 en 1 (resp. B versus A-varianten). Vooral het afgraven van
schorvegetatie veroorzaakt zowel in Nederland als in Vlaanderen een tijdelijk negatief

149 Uiteindelijk is er voor gekozen om de nieuwe waterkerende dijk ‘aanleunend’ tegen de Zoeten Berm aan te
bouwen, zie ook de beschrijving hiervan cfr. het MMA, §10.2.
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effect. In Nederland heeft dit op termijn geen invloed op de natuurdoelen. Het tijdelijk
verstoren en het verlies van natuurwaarden in de aanlegfase, door het afgraven van
maximaal 25 ha schoroppervlak in basisalternatief 3, weegt niet op tegen de forse
winst van natuurwaarden, die gecreëerd wordt met de aanleg van het
intergetijdengebied. Effecten op de instandhoudingsdoelen van de aanwezige
natuurwaarden zijn uitgesloten. Op termijn zal er trouwens ook opnieuw schorvorming
optreden ter hoogte van de zones waar de voorliggende Scheldeschorren nu worden
afgegraven. Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat ten aanzien
van verstoring van bestaande natuurwaarden er op Nederlands grondgebied geen
beletselen zijn om de voorgenomen activiteit, ongeacht het basisalternatief, uit te
voeren. In Vlaanderen is het effect van schorafgraving significant bij uitvoering van
de B-varianten van basisalternatieven 1 en 2, en bij uitvoering van basisalternatief 3,
omdat meer dan 5% van de bestaande schoroppervlakte in het betreffende Natura
2000-gebied op Vlaams grondgebied wordt verstoord. Aangezien in Vlaanderen de
significantiedrempel wél overschreden wordt, moeten we concluderen dat ten aanzien
van verstoring van bestaande natuurwaarden er op Vlaams grondgebied een beletsel
is om de voorgenomen activiteit uit te voeren indien gekozen wordt voor een B-variant
of basisalternatief 3. Indien gekozen wordt voor een A-variant is dit beletsel er niet.
Ten aanzien van het optreden van bodemverstoring, structuurwijziging (aan
waterlopen), versnippering- en barrière-effecten, vernattings- en verdrogingseffecten
en eutrofiëring tijdens de uitvoeringsfase zijn er geen beletselen om de voorgenomen
activiteit uit te voeren.
Informatie over gehalten aan vervuilende stoffen in plant- en diersoorten in het
Sieperdaschor is niet gevonden. Er is informatie over vervuilende stoffen in planten
en dieren van andere omliggende gebieden gevonden (bv. Saeftinghe, Groot
Buitenschoor), maar deze informatie is 20-30 jaar oud. Wel zijn er huidige gegevens
over gehalten aan vervuilende stoffen in sediment en zwevende stof gevonden. Deze
zijn echter niet altijd een goede voorspeller van gehalten in bodemdieren, aangezien
veel omgevingsfactoren een rol spelen in hoeverre de stoffen beschikbaar zijn voor
opname door planten en dieren. Een gedegen risico-inschatting van effecten van
vervuilende stoffen op diersoorten is daarom op basis van de huidige gegevens niet
te maken. Op basis van het gedrag van stoffen in estuariene gebieden kunnen
stoffen als PAK’s ongewervelde diersoorten lager in een voedselketen beïnvloeden,
zoals slijkgarnalen, terwijl stoffen als cadmium en PCB’s door doorgift en ophoping in
de voedselketen mogelijk beperkt effecten kunnen hebben op hogere trofische
niveaus, zoals vogels.
Wel blijkt uit het onderzoek naar de toekomstige slibkwaliteit van de Hedwige- en
Prosperpolder (§7.2.4.1.1.1) dat het vervuilingniveau in een estuariene Hedwige-
Prosperpolder waarschijnlijk niet hoger, maar gelijkwaardig of zelfs lager zal zijn dan
in de omringende schorgebieden. Dit is gebaseerd op het feit dat omliggende
buitendijkse gebieden, zoals Saeftinghe en Groot Buitenschoor, al sinds de twintigste
eeuw chemische stoffen via de rivier aangevoerd krijgen en opgeslagen hebben in
het sediment. De toekomstige kwaliteit van de bodem in de Hedwigepolder zal
bestaan uit de kwaliteit van de huidige bodem én die van de kwaliteit van het
zwevende stof uit de waterkolom. De kwaliteit van water en zwevende stof is sinds de
jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw verbeterd, met name voor zware metalen als
cadmium en lood. Het is dan ook de verwachting dat de kwaliteit van de te
ontwikkelen estuariene natuur in de Hedwige- en Prosperpolder niet van mindere
kwaliteit zal zijn dan de omliggende gebieden, maar gelijkwaardig en mogelijk zelfs
beter.
De dijkverlegging in de Prosper-Hedwigepolder zal een toename van oppervlakte aan
intergetijdengebied opleveren. Dit zal een belangrijke verhoging van natuurwaarden
met zich meebrengen, waardoor een scala van potentiële vogelsoorten hier zal
kunnen gaan voorkomen.
Ten aanzien van de Flora- en faunawet kan worden aangenomen dat op basis van
een volledige veld-inventarisatie in 2009 en 2013, een ontheffing kan worden
verkregen. Door de aanwezigheid van strikt beschermde soorten zal het noodzakelijk
zijn om de A(alternatieven), D(dwingende redenen van groot openbaar belang) en C
(compensatie)-criteria te doorlopen en tot een passend detailniveau uit te werken.
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De mogelijkheden van het doorlopen van de volledige sequentie van voedselrijk slik
tot schor (aandeel van de verschillende successiestadia) door de realisatie van een
zo dynamisch mogelijk slikken- en schorrengebied, zijn duidelijk het grootst bij
realisatie van basisalternatief 3.

Gelet op bovenstaande en het effectenonderzoek mede in aanmerking genomen, kan
geconcludeerd worden dat er ten aanzien van de discipline fauna en flora geen
beletselen zijn om de voorgenomen activiteit uit te voeren, ongeacht de keuze van
het basisalternatief op Nederlands grondgebied en bij keuze van één van de A-
varianten op Vlaams grondgebied.

7.7 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De beoordeling van de te verwachten effecten wordt bepaald door de ruimtelijke omvang
en de duur van de impact enerzijds en de waarde van het getroffen ‘relict’ of
‘landschapstype’ anderzijds. De geplande ingrepen worden getoetst aan het referentiekader
voor de discipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’, zoals beschreven in
§5.5.3.4. Voor de meeste disciplines wordt als referentiesituatie de huidige toestand van het
studiegebied in aanmerking genomen. Voor wat betreft de discipline ‘landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie’ ligt het echter niet voor de hand om de geplande
ingrepen enkel te toetsen aan de huidige situatie als referentiekader. Het studiegebied is de
afgelopen 1000 jaar immers meermaals sterk veranderd. Hierbij evolueerde het gebied
geregeld van een natuurlandschap naar een cultuurlandschap en omgekeerd, soms
geïnduceerd door de mens (strategische dijkdoorbraken ten tijde van oorlogsvoering),
soms door de natuur (dijkdoorbraken tengevolge van stormvloeden). Daarom wordt in de
effectbespreking tevens een afweging gemaakt ten opzichte van de cultuurhistorische (=
polderlandschap) en natuurhistorische ontstaansgeschiedenis van het studiegebied.
Hoewel in de periode vóór de inpoldering het studiegebied veeleer een veenmoeras was
dan een estuarien landschap, omdat er nauwelijks getijdewerking was op de Schelde,
refereren we voor wat betreft de ‘natuurhistorische’ referentietoestand toch naar een
slikken- en schorrenlandschap. De verwijzing naar een dergelijk slikken- en
schorrenlandschap als referentietoestand moet geïnterpreteerd worden als het resultaat
van een natuurlijke evolutie, indien er geen inpoldering zou hebben plaats gevonden, die de
Schelde zou hebben doorgemaakt na de doorbraak van de Honte en vorming van de
Westerschelde en daardoor ook het verder doordringen van hogere getijden landinwaarts.

Het mag duidelijk zijn dat in de uitvoeringsfase van de werken de afweging voornamelijk
plaats vindt ten opzichte van de huidige situatie. Voor wat betreft de exploitatie- en
beheersfase worden de cultuur- en natuurhistorische ontstaansgeschiedenis van het
gebied evenwaardig mee in rekening genomen als de huidige toestand van het gebied.

7.7.1 Effecten op cultuur- en natuurhistorie

7.7.1.1 Voorbereidingsfase
Tijdens de voorbereidingsfase van de werken worden o.a. werkstroken aangelegd. Over de
breedte van de werkstrook wordt de vegetatie gerooid en, waar relevant, de teelaarde
uitgegraven. Cultuurhistorisch gezien hebben deze ingrepen geen belangrijke effecten:

Het aanleggen van tijdelijke werkwegen (aanvullend op de momenteel verharde
wegtracés) veroorzaakt zo goed als geen risico op verlies aan archeologische relicten.
Dit komt enerzijds omdat voor het aanleggen van tijdelijke werkwegen slechts over een
zeer geringe diepte grond afgeschraapt wordt (10-tal cm). Anderzijds worden de
bovenste lagen van de bodem in de polders gekenmerkt door een geringe
archeologische rijkdom, aangezien de sporen ouder dan de postmiddeleeuwse periode
door veen en/of alluviale sedimenten zijn afgedekt.
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7.7.1.4 Beheersfase
De werking van het intergetijdengebied heeft een belangrijke impact op de
cultuurhistorische polderrelicten binnen het projectgebied. Door de dagelijkse impact van
Scheldewater zal door uitschuring en opslibbing het bestaande percelerings- en
ontginningspatroon verdwijnen. Voor wat betreft de cultuurhistorische
inpolderingsgeschiedenis en impact van de mens op het gebied betekent dit een verstoring
van deze relicten. Anderzijds dient men te beseffen dat op grotere tijdsschaal beschouwd
de Hedwige- en Prosperpolder pas recent ingepolderd zijn (Prosperpolder in 1847,
Hedwigepolder in 1907), ondanks het feit dat het gebied tussen de 11de eeuw en 1715
verscheidene malen, althans gedeeltelijk, ingepolderd geweest is. Vanuit natuurhistorisch
oogpunt kan men echter niet om het gegeven heen dat het projectgebied in de afgelopen
eeuwen meestal een slikken- en schorrengebied geweest is. Vanuit dit oogpunt kan men
stellen dat er zich enigszins een ‘herstel’ voordoet van een natuurhistorische situatie. Ook
dit dient echter genuanceerd te worden. Het nieuwe landschap dat wordt gecreëerd betreft
immers een herstel van bepaalde natuurlijke processen van vóór de indijking, maar waarbij
een zekere mate van kunstmatigheid en antropogene inwerking genoodzaakt is om de
vooropgestelde doelstelling te kunnen realiseren. Vanuit erfgoedoogpunt kan dan ook
gesteld worden dat het voorliggende project de vorming van een nieuw landschap beoogt
en geen landschapsherstel van een historische situatie in de exacte zin van het woord.

In de basisalternatieven wordt uitgegaan van het behoud van de Zoeten Berm en het
bouwen van de nieuwe waterkerende dijk net ten noorden hiervan. Dit betekent dat hier een
dubbele dijkstructuur ontstaat, waardoor de context en leesbaarheid van het landschap
tussen Zoeten Berm en de polders enigszins verstoord wordt. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt is het behoud van de Zoeten Berm evenwel zeer positief te noemen, ondanks het
ontstaan van een ‘lege’ tussenruimte tussen de nieuwe dijk en de Zoeten Berm. In het
locatievariant waarbij de nieuwe waterkerende dijk óp de Zoeten Berm wordt aangelegd is
het cultuurhistorisch verlies van de Zoeten Berm en bijhorende dijkwoningen groot te
noemen. In dit geval wordt ook de leesbaarheid van het historisch gegroeide landschap
zwaar verstoord153.

Inzake archeologie wordt de aandacht erop gevestigd dat de erosieve processen in het
projectgebied een impact kunnen hebben op het bodemarchief, met name ter hoogte van
de geul- en kreekaanzetten. Uitschuring van het krekenstelsel kan plaats vinden tot het
niveau van gemiddeld laag water. Ter hoogte van het projectgebied is dit -2,2m NAP
(+0,1m TAW) of dus ca. 3 à 4m beneden het huidige maaiveld. Gezien het voorkomen van
een cultuurlaag (oude ploegvoor) op gemiddeld 2 à 3m beneden het maaiveld (zie §6.2.2.3)
bestaat het risico dat de uitschuring van het krekenstelsel een potentiële impact kan
hebben op het archeologisch patrimonium. Deze impact is echter erg lokaal en mag niet
over het volledige toekomstige intergetijdengebied veralgemeniseerd worden. Een indirecte
impact op het pleistoceen dekzand, als gevolg van natuurlijke processen zoals erosie en
geulverlegging en –vorming, is niet te verwachten omdat de uitschuring slechts tot
gemiddeld laagwaterniveau plaats kan vinden en het pleistoceen dekzand zich dieper
bevindt.

Over het grootste gedeelte van het toekomstige intergetijdengebied (buiten de
uitschuringszones) zal er trouwens een opslibbing plaatsvinden in plaats van uitschuring,
waardoor eventuele archeologische resten nog meer worden afgedekt dan nu al het geval
is. Dit is ook het geval ter hoogte van de waarnemingslocatie van Casuele, zodat geen
indirect gevaar bestaat voor aantasting van het verdronken dorp. Vanuit behoudsoogpunt
van archeologische waarden wordt het opslibbingsproces dan ook positief beoordeeld.

153 Uiteindelijk is er voor gekozen om de nieuwe waterkerende dijk ‘aanleunend’ tegen de Zoeten Berm aan te
bouwen, zie ook de beschrijving hiervan cfr. het MMA, §10.2.
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ruimte tussen de oude en nieuwe dijk. Vanuit het oogpunt van het landschapsbeeld vanuit
de woningen op de Zoeten Berm betekent de aanleg van een nieuwe waterkerende dijk ten
noorden van Ouden Doel dan ook een belangrijke wijziging t.o.v. de huidige situatie. In de
mitigerende maatregelen worden enkele concrete voorstellen gemaakt om de inpassing
van de nieuwe waterkerende dijk langs de Zoeten Berm en de correlatie met het
dijkgehucht van Oude Doel op een voor het landschapsbeeld zo goed mogelijke manier te
realiseren.

De kruinhoogte van de Zoeten Berm ligt op ca. +7 à +8m TAW (+4,7 à 5,7m NAP). De
nieuwe waterkerende dijk wordt ter hoogte van de Zoeten Berm tussen +12,5m tot
+13,0mTAW (+10,2 tot +10,7m NAP) hoog. Dit betekent dat de inwoners van de woningen
op de Zoeten Berm enkel uitzicht zullen hebben op de nieuwe waterkerende dijk en niet op
het intergetijdengebied. Hetzelfde geldt trouwens voor de inwoners van Prosperdorp en
Rapenburg.

In de locatievariant waarbij de nieuwe waterkerende dijk op de Zoeten Berm wordt
aangelegd dient de huidige bewoning te verdwijnen (zie discipline mens), maar kunnen in
de toekomst nieuwe bouwwerken (met al dan niet een woon- of recreatieve functie)
aangelegd worden in aansluiting met deze dijk, waarbij er wel zichtmogelijkheden kunnen
gecreëerd worden op het intergetijdengebied en waarbij er geen oninteressante
tussenruimte wordt gecreëerd tussen nieuwe en oude dijk. Vanuit het landschapsbeeld
geniet deze variant de voorkeur.

7.7.3.4.2 Werking en aanwezigheid pompgemaal Prosperpolder
Bij een goede landschappelijke inpassing (bijvoorbeeld door middel van afschermend
groen) zal, gezien de geringe omvang van het pompgemaal en de locatie ervan aan de voet
van de nieuwe waterkerende dijk (ter hoogte van de Hertog Prosperstraat), de
aanwezigheid van het nieuwe pompgemaal geen ingrijpende impact hebben op het
landschapsbeeld163.

7.7.4 Eindbeoordeling landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
De effecten van de voorgenomen activiteit binnen de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie werden in bovenstaande paragrafen in beeld gebracht. Hieruit blijkt
dat een aantal effecten (en hiermee gerelateerde effectbeoordelingscriteria) niet of slechts
beperkt relevant zijn voor voorliggend project, of er zijn geen of slechts in zeer beperkte
mate effecten te verwachten. Het betreft:

De effectgroep impact op archeologie: aangezien in het projectgebied over het
algemeen slechts ondiepe graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn is de kans op fysieke
aantasting van archeologische relicten gering. Enkel bij het graven van de bouwput van
het nieuwe pompgemaal moet tot een grotere diepte (ca. 5m diep) gegraven worden.
Ruimtelijk gezien is de oppervlakte van deze bouwput t.o.v. de oppervlakte van het
volledige projectgebied zeer gering. De kans op fysieke aantasting door vergraving is
daarom klein. Gedurende de werking van het intergetijdengebied kan uitschuring van
het krekenstelsel tot op GLW-niveau wel een risico inhouden voor verstoring van het
archeologisch patrimonium, o.a. door het ‘doorbreken’ van een oude cultuurlaag. Ten
aanzien van de totale oppervlakte van het intergetijdengebied zijn de zones waar
uitschuring zal optreden evenwel veel kleiner dan de opslibbing die het gebied zal
kennen in zijn globaliteit. De archeologische potentie van het gebied wordt als gevolg
van het project dan ook niet in significante mate aangetast.

163 De bouw van het pompgemaal is voorzien te zijn afgerond tegen zomer 2013.
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Een aantal criteria genereren wel belangrijke effecten, maar ze zijn niet onderscheidend (of
onderscheidend genoeg) tussen de onderzochte basisalternatieven en varianten. Het
betreft:

De effectgroep verstoring bouwkundig erfgoed: In het projectgebied worden onder
bouwkundig erfgoed de historische boerderijen en grenspalen verstaan. Het verdwijnen
van deze elementen in de Prosperpolder wordt matig negatief (--) beoordeeld. De
historische boerderijen in de Hedwigepolder hebben slechts een zeer geringe
cultuurhistorische waarde. Dit wordt neutraal tot licht negatief (0/-) beoordeeld.

Variantengrote voorkeur geringe
voorkeur NGV

versus
AKD164

DZB
versus
BZB165

Verstoring bouwkundig
erfgoed Prosperpolder

1A
2A
1B
2B
3

Niet van
toe-
passing

BZB

Verstoring bouwkundig
erfgoed Hedwigepolder

1A
2A
1B
2B
3

Niet van
toe-
passing

Niet van
toe-
passing

De effectgroep wijziging landschapsbeeld in het projectgebied: het
landschapsbeeld in de polders zal wijzigen van een eerder landbouwkundig
landschapsbeeld van de polders (akkers) in een natuurlijk estuarien landschapsbeeld
(slikken en schorren). Deze wijziging wordt matig positief (++) beoordeeld.

Variantengrote voorkeur geringe
voorkeur NGV

versus
AKD

DZB
versus
BZB

Wijziging
landschapsbeeld in het
projectgebied

1A
2A
1B
2B
3

AKD Niet van
toe-
passing

De effectgroep wijziging landschapsbeeld in het studiegebied: door de aanleg van
een nieuwe waterkerende dijk aan de buitenrand van het in te richten
intergetijdengebied zal het landschapsbeeld vanuit het studiegebied (meer bepaald de
kernen Prosperdorp, Rapenburg en Ouden Doel) in belangrijke mate wijzigen. De bouw
van de nieuwe waterkerende ringdijk brengt wijzigingen in visuele impact (zichten) en
transparantiegraad met zich mee. Deze wijziging wordt matig negatief (--) beoordeeld.

Variantengrote voorkeur geringe
voorkeur NGV

versus
AKD

DZB
versus
BZB

Wijziging
landschapsbeeld in het
studiegebied

1A
2A
1B
2B
3

Niet van
toe-
passing

BZB

164 NGV = natuurlijke grondverzetvariant; AKD = actief krekenaanzet en dempen drainagestelsel.
165 DZB = bouwen nieuwe waterkerende dijk op de Zoeten Berm; BZB = behoud van de Zoeten Berm.
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De effectgroep wijziging landschaps(ecologische) structuur in het projectgebied
(beheersfase): Het ‘nieuwe’ landschap heeft qua landschaps(ecologische) structuur
een hogere waardering dan het huidige polderlandschap. Een ‘natuurlijke’ dendritische
structuur wordt hoger gewaardeerd dan een grootschalig rechthoekig polderlandschap.
De wijziging van de landschaps(ecologische) structuur van het projectgebied wordt
matig positief (++) beoordeeld.

Variantengrote voorkeur geringe
voorkeur NGV

versus
AKD

DZB
versus
BZB

Gewijzigde landschaps-
(ecologische) structuur
in het projectgebied
(beheersfase)

1A
2A
1B
2B
3

AKD Niet van
toe-
passing

Volgende criteria blijken wel onderscheidend te zijn tussen de onderzochte
basisalternatieven en varianten:

de effectgroep aantasting landschapsecologische structuur (uitvoeringsfase):
deze effectgroep heeft betrekking op de antropogene impact166 op de voorliggende
(beschermde) Scheldeschorren gedurende de uitvoeringsfase van de werken.
Alternatieven met de minste antropogene verstoring van de landschappelijke
structuurkwaliteit langs de Schelde(schorren) scoren vanuit dit oogpunt beter dan
alternatieven met meer verstoring. Er wordt wel op gewezen dat de verstoring slechts
een tijdelijk effect is. Op (lange) termijn kunnen op dezelfde locatie immers nieuwe
schorren tot ontwikkeling komen.

Variantengrote voorkeur geringe
voorkeur NGV

versus
AKD167

DZB
verus
BZB168

Aantasting landschaps-
ecologische structuur
(uitvoeringsfase)

1A
2A

1B
2B

3 Niet van toepassing

de effectgroep aantasting cultuurhistorische dijkrelicten: De meeste dijken in het
projectgebeid hebben een specifieke waardering. Zo worden in de cultuurhistorische
hoofdstructuur van de provincie Zeeland de dijken gekenmerkt als waterstaatskundige
historische landschapselementen. Op Vlaams grondgebied behoort de Scheldedijk tot
het beschermde landschap ‘slikken en schorren van Ouden Doel’. Vanuit deze
beleidsmatige waarderingen wordt geoordeeld dat aantasting van de cultuurhistorische
dijkrelicten een belangrijk én tussen de alternatieven onderling onderscheidend
criterium is. Opmerkelijk is wel dat de tussenliggende Hedwigedijk geen (beschermde)
status geniet. Doch vanuit de inpolderingsgeschiedenis van het projectgebied kunnen
we stellen dat ook deze dijk een cultuurhistorische mijlpaal vormt. Alternatieven waarbij
cultuurhistorische dijkdelen verdwijnen worden vanuit dit oogpunt negatiever
beoordeeld. Het bouwen van een nieuwe waterkerende dijk op de Zoeten Berm
betekent een sterke verstoring en quasi verdwijnen van dit cultuurhistorisch dijkrelict
(dateert van rond 1613) en het verdwijnen van typische dijkhuisjes. Vanuit
cultuurhistorisch oogpunt geniet het behoud van de Zoeten Berm dan ook de voorkeur.

166 De natuurlijke impact t.g.v. ‘spontane schorerosie’ wordt hierbij niet in rekening gebracht omdat dit proces
inherent is aan een dynamisch slik- en schorsysteem.
167 NGV = natuurlijke grondverzetvariant; AKD = actief krekenaanzet en dempen drainagestelsel.
168 DZB = bouwen nieuwe waterkerende dijk op de Zoeten Berm; BZB = behoud van de Zoeten Berm.
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Varianten

grote voorkeur geringe voorkeur NGV
versus
AKD

DZB
verus
BZB

Verstoring
cultuurhistorische
dijkrelicten

1A
1B

2A
2B

3 Niet van
toepassing

BZB

de effectgroep herstel natuurhistorisch landschapspatroon: het doel van het
project is het hercreëren van het estuariene landschap, dus de
inpolderingsgeschiedenis terugdraaien. Het herstel van het natuurhistorisch
landschapspatroon wordt geïnitieerd door een antropogene ingreep. Het eindbeeld zal
in alle alternatieven grotendeels hetzelfde zijn, dus op dit vlak zijn de alternatieven niet
onderscheidend. De ontwikkeling om te komen tot dat eindbeeld is dat wel. Omwille
van de tijd die een natuurlijk buitendijks slikken- en schorrensysteem nodig heeft om
van het beginstadium te ontwikkelen tot een hoog schor (de landschapsatlas spreekt
over een periode van 50 tot 100 jaar) kan worden gesteld dat een overeenkomstige
‘natuurlijke’ (en dus trage) ontwikkeling hoger gewaardeerd wordt dan een snelle
ontwikkeling. Hierbij scoren alternatieven met een trage natuurlijke ontwikkeling (cfr.
buitendijkse slikken en schorren doen er decennia over om te ontwikkelen tot hoog
schor) beter dan alternatieven met een snelle ontwikkeling.

Varianten

grote voorkeur geringe
voorkeur

NGV
versus
AKD

DZB verus
BZB

Herstel
natuurhistorisch
landschapspatroon

3 2B 1B
2A
1A

AKD Niet van
toepassing

de effectgroep wijziging landschapsstructurerend dijkenpatroon: dijken vormen
belangrijke landschapsstructurerende elementen. Met name in basisalternatief 3 zal het
landschapsstructurerend dijkenpatroon in belangrijke mate wijzigen t.o.v. de huidige
toestand. In basisalternatief 1 worden enkel bressen gemaakt, dit heeft op vlak van
landschapsstructurerend vermogen weinig impact. In basisalternatief 2 worden de
(momenteel) primaire dijken afgegraven tot schorniveau. Ook dit heeft op vlak van
landschapsstructurerend vermogen weinig impact. De brede dijkvoet blijft immers als
structuur in het landschap bestaan. Het belangrijkste verschil tussen basisalternatieven
1 en 2 betreft het afgraven van de tussenliggende Hedwigedijk. Naar
landschapsstructuur toe betekent de aanleg van de nieuwe waterkerende dijk bovenop
de Zoeten berm een geringere impact t.o.v. aanleg van de waterkerende dijk ten
noorden van de Zoeten berm.

Varianten

grote voorkeur geringe
voorkeur

NGV
versus
AKD

DZB verus
BZB

Wijziging
landschaps-
structurerend
dijkenpatroon

1A
1B

2A
2B

3 Niet van
toepassing

DZB
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7.7.5 Eindconclusie landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

Gelet op het bovenstaande kunnen we de volgende conclusies trekken:
een aantal effecten van de voorgenomen activiteit binnen de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie zijn niet of slechts beperkt relevant of zijn niet of
slechts in zeer beperkte mate te verwachten:

o omdat er slechts ondiepe graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn, grotendeels
beperkt tot de bodemkarteringsdiepte van 1,2m; is de kans op fysieke
aantasting van archeologische relicten gering. Waar wel dieper gegraven wordt
(bijv. bouwput nieuw pompgemaal) of waar gedurende de werking van het
intergetijdengebied uitschuring zal plaats vinden (krekenstelsel) is er wel een
risico op verstoring van archeologische relicten. Ten aanzien van de totale
oppervlakte van het intergetijdengebied is de oppervlakte van de bouwput voor
het nieuwe pompgemaal en de oppervlakte van de zones waar uitschuring zal
optreden evenwel gering en veel kleiner dan de oppervlakte waarover
opslibbing plaats vindt. De archeologische potentie van het gebied wordt door
het project dan ook niet in significante mate aangetast. Ten aanzien van het
risico op verstoring van archeologische relicten zijn er dan ook geen beletselen
om de voorgenomen activiteit uit te voeren.

o De boerderijen in de Hedwigepolder hebben blijkens het onderzoek van de
Stichting Historisch Boerderij Onderzoek een zeer geringe cultuurhistorische
waarde. Het slopen ervan wordt niet als een beletsel ten aanzien van de
voorgenomen activiteit beschouwd.

Een aantal criteria genereren belangrijke negatieve effecten, maar zijn niet dusdanig,
dat de voorgenomen activiteit in heroverweging genomen moet worden. Het betreft:

o Verstoring van bouwkundig erfgoed in de Prosperpolder, zoals historische
boerderijen en grenspalen.

o Aantasting van de landschapsecologische structuur gedurende de
uitvoeringsfase. Dit betreft de antropogene impact op de voorliggende
(beschermde) Scheldeschorren in de B-varianten van basisalternatief 1 en 2 en
in basisalternatief 3.

o Aantasting cultuurhistorische dijkrelicten: de dijken worden in de
cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie Zeeland gekenmerkt als
waterstaatkundige historische landschapselementen.

o Wijziging landschapsstructurerend dijkenpatroon: dijken vormen belangrijke
landschapsstructurerende elementen. Vooral in basisalternatief 3 is er een
belangrijke wijziging t.a.v. de referentiesituatie.

Een aantal criteria genereren positieve effecten, zodat de voorgenomen activiteit vanuit
dit oogpunt niet heroverwogen hoeft te worden. Het betreft:

o De vorming van een intergetijdenlandschap dat vanuit landschaps(ecologisch)
opzicht een hogere waardering heeft dan het huidige polderlandschap.

o De vorming van een intergetijdengebied dat vanuit natuurhistorisch oogpunt
een gedeeltelijk herstel betekent, weliswaar geïnitieerd door een antropogene
ingreep.

Uit de alternatievenafweging valt af te leiden dat vanuit de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie alle basisalternatieven realiseerbaar zijn. Gelet
op bovenstaande en het effectenonderzoek mede in aanmerking genomen, kan
geconcludeerd worden dat er ten aanzien van de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie geen beletselen zijn om de voorgenomen activiteit uit te
voeren.
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Die maatregelen hebben onder meer betrekking op economie en werkgelegenheid, op de
landbouw en de leefbaarheid van de woonkernen, op de natuur en het milieu (bv.
luchtkwaliteit), op de mobiliteit en de recreatie (bv. fietsverbindingen zowel voor woon- en
werkverkeer als voor recreatie), op de landschappelijke en de erfgoedwaarden (bv. studie
ruraal erfgoed).

Een relevante actiepunt voor (de omgeving van) het intergetijdengebied Hedwige-
Prosperpolder is maatregel nr. 37: het uitvoeren van het actieplan uit de studie “kernideeën
voor de polderdorpen” en van de beeldkwaliteitsplannen die de leefbaarheid sterk ten
goede kunnen komen en waarin diverse projecten ten behoeve van de opwaardering van
Prosperpolderdorp worden genoemd.

Verder is het relevant om te vermelden dat het ontwerp van het pompgemaal dat de
toekomstige afwatering van het achterland (Prosperpolder) zal regelen gebaseerd is op de
huidige situatie waarbij de Nieuw Arenbergpolder niet afwatert richting Prosperdorp. In het
kader van de uitwerking van het SPHA (bijvoorbeeld uitbreiding van de haven, maar ook
verdere natuurontwikkeling in bijvoorbeeld de Arenbergpolder en Prosperpolder Zuid) moet
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat deze afdamming terug open gemaakt
wordt, zodat de Nieuw Arenbergpolder terug naar de Prosperpolder kan afwateren. In dat
geval zal de afvoercapaciteit van de voorziene pompen van 6,9mm/dag (zie §7.3.4.1.1.2)
niet voldoende zijn om de werking van de huidige spuisluis te vervangen. Bij de uitbreiding
van het pompstation door het aansluiten van de Nieuw Arenbergpolder dient de capaciteit
van het pompstation te worden verdubbeld tot 6 x 300 l/s. In dat geval moeten tevens
mitigerende maatregelen worden getroffen voor de laag gelegen hoeve langs de Nieuw
Arenberpolderdijk. Om hierop te kunnen anticiperen wordt het pompgebouw ontworpen
zodat een uitbreiding in een latere fase op eenvoudige manier mogelijk is.

11.2 Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de chemische en ecologische toestand van
waterlichamen en volgt daarbij de stroomgebiedsbenadering. Uiterlijk in 2015 moeten alle
waterlichamen zich in goede ecologische toestand bevinden. De richtlijn verplicht de EU-
lidstaten tot een uniforme werkwijze en een aantal duidelijke producten voor het bereiken
van de gestelde doelen.

Artikel 4 van de KRW omvat de volgende doelstellingen voor de oppervlaktewateren:
de achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktewateren voorkomen,
tegen 2015 de goede toestand of het goede potentieel bereiken,
de verontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk verminderen en de emissies,
lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen stopzetten of geleidelijk
beëindigen,
tegen 2015 voldoen aan de normen en doelstellingen voor de beschermde gebieden.

Het plangebied valt in de waterlichamen 'Westerschelde' en 'Beneden-Zeeschelde' onder
het Scheldestroomgebied. Hieronder wordt de autonome ontwikkeling van de chemische
en ecologische toestand van deze waterlichamen kort geschetst. Vervolgens wordt
aangegeven in hoeverre de voorgenomen activiteit in aanvulling daarop positieve effecten
heeft op de ecologische kwaliteit, zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn Water.

De ontwikkeling van de chemische en ecologische toestand van het plangebied (tegen
2015) wordt bepaald door enkele belangrijke tendensen die in het Scheldestroomgebied
verwacht kunnen worden. Het betreft o.a (ISC, 2004).

een verwachte verbetering van het percentage aangeslotenen op een collectieve
zuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater in het kader van de uitvoering
van de richtlijn Stedelijk Afvalwater,
een verdere progressieve scheiding van de rioleringen (afkoppeling
regenwater/afvalwater) en beperking van de lozingen in het milieu via overstorten,
een verdere afname van de industriële lozingen door de invoering van de IPCC-richtlijn
en enkele heffingssystemen,
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een verbetering van de bemestingspraktijken in de landbouwsector, onder impuls van
de nitraatrichtlijn.

Sinds augustus 2012 is het Vlaamse Gewest volledig conform met de Richtlijn Stedelijk
Afvalwater voor alle agglomeraties groter dan 2.000 IE. Wat betreft de IPPC-richttlijn
werden eind augustus reeds 50 % van alle IPPC-installaties aan de IPPC-richtlijn getoetst
(Bron: EU rapportering: Stand van zaken uitvoering Maatregelenprogramma eerste
generatie stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015), Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid).

Voor wat betreft de Schelde (ter hoogte van de schaar van Doel) blijkt uit een analyse het
risico dat het betrokken waterlichaam deze milieudoelstellingen niet haalt. Vooral de
stikstofbelasting zou hieromtrent een belangrijke (negatieve) rol blijven spelen. Ook voor de
Westerschelde bestaat dit risico. Bepalende parameters zijn hier: biologische kwaliteit,
nutriëntenbelasting, zware metalen en prioritaire stoffen. In het stroomgebiedbeheerplan
van de Schelde 2010-2015 (betreft Vlaams deel van het internationaal
stroomgebiedsdistrict van de Schelde) wordt een termijnverlenging gevraagd om deze
milieudoelstellingen te halen omwille van de technische onhaalbaarheid. De
knelpuntparameter op basis van de modelresultaten uit het Pegase-model216 betreft totale
fosfor.

Uit de Ex ante evaluatie KRW, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt
dat door een aantal hardnekkige knelpunten volledige realisatie van alle doelstellingen van
de KRW met de nu voorgenomen maatregelen voor de Westerschelde niet waarschijnlijk is
(Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015, 22 december 2009). Voor de periode 2016-
2027 zijn derhalve in het stroomgebiedbeheerplan aanvullende maatregelen voorzien.

Uit §7.3.4.2 blijkt dat de inrichting van het projectgebied als intergetijdengebied zal
bijdragen tot een verbetering van de hydrodynamische processen, de zoutgradiënt en de
zuurstofhuishouding. Door een groot oppervlak landbouwgebied om te zetten in
intergetijdengebied, wordt lokaal een bron aan diffuse stikstofinput weggenomen. Het
intergetijdengebied kan als buffergebied functioneren, en een deel van de plaatselijke
diffuse input ondervangen. De werking van het intergetijdengebied zal de
zuurstofconcentratie doen toenemen, waardoor de pelagiale denitrificatie zal verminderen
(zogenaamde ‘paradox van de Schelde’). Daarnaast draagt de realisatie van het
intergetijdengebied wél bij tot benthische denitrificatie (stikstofverwijdering in het sediment).
Deze bentische denitrificatie kan intenser doorgaan dan de pelagiale en deze na verloop
van tijd overtreffen. De uitbreiding van de oppervlakte intergetijdensedimenten in het
Schelde-estuarium draagt dan ook bij tot het behalen van de doelstellingen van de KRW.
Meer nog, de voorgenomen activiteit levert een belangrijke bijdrage inzake reductie van het
risico dat de doelstelling uit de KRW voor de waterlichamen van de Beneden-Zeeschelde
en de Westerschelde niet gehaald zou worden.

De voorgenomen activiteit draagt daarnaast ook bij tot herstel van de siliciumcyclus en
nutriëntenhuishouding. Op deze manier zal het toekomstig intergetijdengebied een
positieve impact hebben op de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van het
Schelde-estuarium, en bijgevolg bijdragen tot realisatie van de doelstelling zoals verwoord
in de KRW.

216 Het Pegase-model behandelt de fysisch-chemische waterkwaliteit van het Vlaamse deel van het Schelde en
maakt het mogelijk om per waterlichaam de effecten door te rekenen van de implementatie van basis- en/of
aanvullende maatregelen op een aantal fysisch-chemische waterkwaliteitsvariabelen. Als nu bij uitvoering van
alle maatregelen die in het model ingevoerd werden, uit de modelresultaten blijkt dat voor een bepaald
waterlichaam de goede toestand niet gehaald wordt voor één of meerdere van de gemodelleerde parameters,
dan wordt gesteld dat het technisch niet haalbaar is de doelstelling te halen tegen 2015 en wordt een
termijnverlenging tot 2021 of 2027 voorgesteld.


