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I. Herinrichting Hedwigepolder
A. Adres, postcode, gemeente en provincie waar de activiteiten worden uitgevoerd

De Hertogin Hedwigepolder is gelegen op de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen (België) en
Oost Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Hulst in de provincie Zeeland (Nederland), net ten zuiden van
het Verdronken Land van Saeftinghe (Zie figuur 1-1 bij'C'). De Hedwigepolder wordt doorkruist door
Engelbertstraat en de Hedwigestraat. De polder wordt aan de westzijde begrensd door de Lignestraat.

B. Omschrijving activiteiten en werkzaamheden
De voorgenomen activiteit betreft de inrichting van een intergetijdengebied in de Hertogin
Hedwigepolder (verder te nomen 'Hedwigepolder') door middel van een landwaartse dijkverlegging van
de Scheldedijk. Aanvullend vindt in Vlaanderen eenzelfde dijkverlegging plaats in het noordelijk gedeelte
van de Hertog Prosperpolder; deze blijft in de voorliggende ontheffingaanvraag verder buiten
beschouwing omdat ze betrekking heeft op grondgebied van Vlaanderen. Beide projecten zijn
inhoudelijk met elkaar verweven en op elkaar afgestemd; de toetsing van effecten op beschermde
soorten vindt echter plaats binnen de kaders van de nationale soortenbescherming. Voor de
Hedwigepolder is dat de Flora- en faunawet.

De inrichting van een intergetijdengebied in de Hedwige- (en Prosper)polder wordt gerealiseerd met het
oog op het realiseren van specifieke ecologische doelstellingen in de context van beid en besluitvorming
voor het Schelde-estuarium. Er wordt gestreefd naar een duurzaam slikken- en schorrengebied met een
ruime kans op ontwikkeling van een dynamische sedimentatie/erosie-situatie door middel van een
éénmalige ingreep waarna het systeem de vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen binnen een aantal
randvoorwaarden.

De realisatie van het intergetijdengebied omvat de volgende ingrepen (zie Figuur 1):

 de bouw van een waterkerende Sigma/Deltadijk landinwaarts;

 het maken van bressen in de huidige primaire kering en het afgraven van dijkdelen tot schor- of
polderniveau;

 het graven en/of dempen van kreekaanzetten en grachten/berm- en perceelssloten.

Specifiek met betrekking tot de Hedwigepolder worden, naast de bovengenoemde ingrepen,de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 het rooien van opgaande vegetatie;

 het afbreken van bestaande wegen en constructies (o.a. een radartoren). Het afbreken van
gebouwen wordt in deze aanvraag niet meegenomen;

 het bouwen van een nieuw (visvriendelijk) pompgemaal;

 maatregelen m.b.t. natuurinrichting en ontsluiting voor toezicht en beheer.
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Figuur 1. Ligging van het dijktracé van de nieuwe waterkerende dijk (inclusief traject langs
Prosperpolder)

De uitvoering van de maatregelen nemen drie jaar in beslag. De uitvoeringsperiode loopt van 2016 tot
en met 2019. De werken kunnen onderscheiden worden in uitvoering van grond- en dijkwerken
enerzijds en inrichtingswerken anderzijds. De fasering in werkzaamheden zal worden afgestemd op de
aanwezige beschermde natuurwaarden in de polder. Voor sommige soorten is het noodzakelijk dat
specifieke landschapskenmerken gedurende een periode tijdens de inrichtingsfase behouden blijven
voordat de soorten uit de polder verdwijnen als gevolg van de toekomstige herinrichting.

In 2010 is een inrichtingsplan opgesteld. In dit inrichtingsplan is invulling gegeven aan het meest
milieuvriendelijk alternatief (MMA) uit het project-MER en is het MMA vormgegeven in een kaart.

C. Ingetekende topografische kaart
De situering van het projectgebied is aangegeven Figuur 2.
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Figuur 2. Ligging van het projectgebied (indicatieve begrenzing rood omlijnd)

D. Manier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren
Het plangebied Hedwigepolder wordt opnieuw ingericht. Hiervoor wordt de aanwezige begroeiing
gerooid of vergraven en wegen verwijderd (en bebouwing geamoveerd). Voordat deze werkzaamheden
worden uitgevoerd, worden mitigerende maatregelen getroffen voor de (strikt) beschermde soorten
aanwezig in de polder. Onder andere fasering van de werkzaamheden speelt hierbij een belangrijke rol.
Het doel van de fasering omvat voornamelijk het stapsgewijs verjagen van de soorten uit het gebied
zonder al te veel verstoring teweeg te brengen. Tegelijkertijd worden aangrenzend aan het gebied
maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat zich nieuw leefgebied kan ontwikkelen voordat de
leefgebieden in het projectgebied gaan verdwijnen.
Daarnaast is tijdens het werk sprake van ecologische begeleiding. De maatregelen zijn per soort (in het
hoofdstuk Soortenbeschrijving) bij onderdeel II nader beschreven.

E. Doel en belang van uw activiteiten
Voor realisatie van het project wordt voor de ontheffingaanvraag Flora- en faunawet een beroep gedaan
op geldende belangen uit de wetgeving, i.c. de Flora- en faunwet. De belangen zijn deels terug te voeren
op de onderliggende Europese Richtlijnen, namelijk de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De belangen
waarop een beroep wordt gedaan zijn opgenomen in de volgende tabel en worden vervolgens kort
toegelicht.
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Belangen uit de Vogelrichtlijn
- belang 'b': Bescherming van flora en fauna
- belang 'd': Volksgezondheid of openbare veiligheid

Belangen uit de Habitatrichtlijn:
- belang 'b': Bescherming van flora en fauna
- belang 'd': Volksgezondheid of openbare veiligheid
- belang 'e': Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Belangen uit Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (voor zover aanvullend op eerder
genoemde belangen uit Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn:
- belang 'j': Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

De aangehaalde belangen worden hieronder nader toegelicht.

Belang b Bescherming van flora en fauna

Soorten van VogelrichtijnBetreft

Soorten van Bijlage IV Habitatrichtlijn

Toelichting Het project kent 2 insteken

 enerzijds het behalen van de IHD’s; Achtergrondnota Natuur <->
Doelstellingen Aanwijzingsbesluit (2009)

 anderzijds de realisatie dynamische intergetijdennatuur i.f.v. estuarien
herstel (uit het rapport Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium (LTV,
2003 ) en het Natuurontwikkelingsplan voor het Schelde-estuarium (NOPSE)
(2003).

Het project Herinrichting Hedwigepolder vindt plaats vanuit het doel de estuariene
natuur in het Schelde-estuarium te herstellen en te ontwikkelen en te voldoen aan
de eisen die vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aan dit gebied gesteld
worden. Het project zal leiden tot een robuuster ecosysteem waarin de
kenmerkende gradiënten in geoptimaliseerde vorm worden ontwikkeld. Op
detailniveau zal de herinrichting van de polder leiden tot de toename van de
habitattypen slikken en schorren, welke als gevolg van een aantal ontwikkelingen
in het Scheldesysteem in een ongunstige staat van instandhouding zijn komen te
verkeren. Als gevolg van de ontwikkeling van estuariene natuur zullen naast
genoemde habitattypen en biotopen met name vogelsoorten die kenmerkend zijn
voor het estuarium profiteren van toenemend foerageer- en broedgebied.

In het Natura 2000 doelendocument (Min LNV, juni 2006) wordt de aanleg van 600
ha nieuwe estuariene natuur op Nederlands grondgebied als kader vermeld voor
het formuleren van de doelstellingen. Voor vogels geldt in het bijzonder “dat
voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende
hoogwatervluchtplaatsen van groot belang zijn”. Voor het Natura 2000 gebied
Westerschelde en Saeftinge is dus de opgave om door extra ruimte het estuarium
de nodige kwaliteitsverbetering te verschaffen. Daarbij is van groot belang dat
deze nieuwe gebieden onder directe invloed van het getij staan en dat een goede
spreiding over het estuarium nagestreefd wordt.

Bij de effectbeschrijving voor het onderdeel natuur in het MER en in de Passende
beoordeling is - op basis van expertenoordeel en ervaring in andere gebieden in
het Schelde-estuarium - gesteld bij het voornemen vrij snel de gewenste schor- en
slikontwikkeling te verwachten is.
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Belang d Volksgezondheid of openbare veiligheid

Soorten van VogelrichtijnBetreft

Soorten van Bijlage IV Habitatrichtlijn

Toelichting Naast herstel van het estuariene systeem en de ontwikkeling van buitendijkse
natuur en natuurlijke gradiënten, leidt het project tot het creëren van meer ruimte
voor de rivier. In hoofdstuk 7 van het MER zijn de effecten op water en
hoogwaterveiligheid onderzocht. Wat betreft de bijdrage van het project tot de
hoogwaterveiligheidsdoelstellingen van het Sigmaplan kan gesteld worden dat er
een -zij het gering - positief effect optreedt. Dit wordt veroorzaakt door de
toename van het waterbergend vermogen en de daarmee gepaard gaande daling
van het waterpeil op de Schelde. Dee gegenereerde waterstandsdaling bij stormtij
is echter van geringe omvang. Dit is te wijten aan de ligging van het projectgebied
in het estuarium. Immers, enkel het volume boven het gemiddeld hoogwaterpeil
kan bij ontpoldering aangesproken worden bij stormvloeden, de rest wordt al
ingenomen bij een gewoon hoogwater en is dus niet meer beschikbaar voor
berging. Omwille van deze reden hebben rivierverruimende ingrepen
stroomopwaarts in het bekken meer impact naar waterstandsdaling toe dan ter
hoogte van de grenspolders.

Belang e Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten

Betreft Soorten van Bijlage IV Habitatrichtlijn

Toelichting Het project vindt plaats vanuit dwingende redenen van groot openbaar belang,
getuige de aard van de politieke besluitvorming in Nederland in afstemming met
Vlaanderen. Het groot openbaar belang is in deze terug te voeren op een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van het Schelde-
estuarium, met inbegrip van de natuurlijke functies als de economische functies
voor de Haven van Antwerpen. Bij punt U in dit activiteitenplan is de dwingende
reden van openbaar belang toegelicht.

In het MER is ook aangetoond dat naast de natuuraspecten (voornaamste doel)
ook en aantal andere positieve effecten worden gegenereerd. Het betreft:
o Grosso modo kan worden gesteld dat door het verdwijnen van ca. 450ha

landbouwgrond ongeveer 30 ton PM10 emissie per jaar wegvalt.
o De belevingswaarde en hiermee gepaard gaande recreatieve

aantrekkelijkheid van het intergetijdengebied zal enige tijd na de
natuurontwikkeling voor de meeste burgers toenemen.

Belang j Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of
ontwikkeling

Betreft soorten uit Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Toelichting Het project Herinrichting Hedwigepolder betreft een ruimtelijke inrichting in de zin
van dat het project bestaat uit de realisatie van fysieke maatregelen die leiden tot
een nieuwe abiotische situatie in het gebied. Deze nieuwe situatie zal als gevolg
van de openstelling voor getijdeninvloed leiden tot een getijdengebied met de
bijbehorende biotopen en flora- en faunasoorten. Hierdoor verdwijnt voor een
groot deel het leefgebied van de actuele flora en fauna.

Voorziene ingrepen in het te ontpolderen gebied zijn:
o Aanleg tijdelijke werkwegen als transport- en werkroute;
o Aanleg nieuwe waterkerende dijk (ca 4.700 m, meer landinwaarts);
o Afbraak- en rooiingswerken;
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o Verplaatsen radartoren Prosperpolder; de radarsensor Prosperpolder, die
deel uitmaakt van de Schelderadarketen (SRK) kan niet gehandhaafd blijven
De verplaatsing op zich maakt geen deel uit van voorliggende
ontheffingsaanvraag. Als randvoorwaarde wordt wel gesteld dat het
verdwijnen van de toren uit het gebied (én de bouw van een nieuwe toren
elders) de doelstelling van het ontpolderingsproject niet in negatieve zin
mag beïnvloeden of belemmeren;

o Creatie van het gewenste drainagesysteem (rudimentair krekennetwerk
aangelegd omdat de meeste deskundigen het over eens dat een goede
drainage gunstig is voor schorontwikkeling. Een lager watergehalte van het
gesedimenteerde materiaal verhindert resuspensie;

o Graven krekennetwerk (graven geulaanzet of verdiepen bestaande geul);
o Dempen hoofdsloten en onthoofden bestaande sloten waar ze het

kreekontwerp kruisen;
o Aanbrengen dijkopening voor de verbinding met de Westerschelde en het

toelaten van getijdewerking.

F. Planning en onderbouwing van de activiteiten
De planning is als volgt vastgesteld: de start van de uitvoering op Nederlands grondgebied is, ingeval van
een onteigeningsprocedure, gepland in mei 2016. Alle werken rondom de herinrichting zijn vervolgens
uitgevoerd in augustus 2019.

De werken in de Hedwigepolder kunnen onderscheiden worden in uitvoering van grond- en dijkwerken
enerzijds (waarvoor de uitvoeringstermijn wordt begroot op 1,5 jaar) en inrichtingswerken anderzijds.
De inrichtingwerkzaamheden zullen nogmaals 1,5 jaar in beslag nemen. De gezamenlijke
uitvoeringstermijn bedraagt 3 jaar.
Vooruitlopend op de beschreven inrichting ter realisering van het inrichtingsplan worden maatregelen
getroffen die relatie hebben met de effecten op beschermde natuurwaarden. Deze maatregelen worden
nader toegelicht in deel II Soortenbeschrijving van het Activiteitenplan bij de beschouwing van de
relevante beschermde dier- en plantensoorten in de voorliggende ontheffingaanvraag.

G. Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties
Een deskundig ecoloog van adviesbureau Wieland heeft in 2010 en 2013, gedurende meerdere
veldbezoeken, het plangebied geïnventariseerd op beschermde flora en fauna. De resultaten van de
veldbezoeken zijn uiteengezet in de rapportage 'Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder
2010, 6 oktober 2010' (Adviesbureau Wieland, 2010)) en 'Onderzoek beschermde natuurwaarden
Hedwigepolder 2013, 29 mei 2013' (Adviesbureau Wieland, 2013).

De n.a.w.-gegevens van Adviesbureau Wieland zijn:
Adviesbureau Wieland Liniestraat 134561 ZS Hulst

De effecten van de ingreep in de Hedwigepolder op de aanwezige soorten zijn beschreven in de
rapportage 'Natuurtoets Inrichting Hertogin Hedwigepolder' (mei2013) opgesteld door meerdere
deskundigen van advies- en ingenieursbureau Oranjewoud, dhr. L.J.G Koks en mevr. L.C. Smitskamp en
onder begeleiding en coördinatie van Dienst Landelijk gebied, mevr. M. Lundahl.

De n.a.w.-gegevens van Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud zijn:
Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Vestiging Oosterhout
Postbus 40
4900 AA Oosterhout.

De n.a.w.-gegevens van Dienst Landelijk Gebied zijn:
Dienst Landelijk Gebied
Vakgroep Leefomgeving
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Ministerie van Economische Zaken
Postbus 6
4466 AA Goes

De heer H. Castelijns, Roofvogelwerkgroep Zeeland

J. Verantwoording van uw effectenstudie
Voor het inrichten van de Hedwigepolder als intergetijdengebied zijn onderzoeken uitgevoerd in het
kader van de natuurwetgeving. Dit betreft uitgebreide veldonderzoeken (in 2010; Adviesbureau
Wieland). In 2013 wordt ter actualisatie van de resultaten van 2010 een jaarrond inventarisatie
uitgevoerd door Adviesbureau Wieland. De bevindingen uit 2013 tot en met de maand april zijn
verwerkt in het voorliggende Activiteitenplan als onderdeel van de ontheffingaanvraag. De bevindingen
van de maanden mei en juni (2013) worden -indien relevant- alsnog toegevoegd aan de
ontheffingaanvraag.

In 2013 is - op basis van de uitgebreide inventarisatie uit 2010, verspreidingsgegevens verkregen door
bureaustudie en de eerste resultaten van het uitgebreide veldonderzoek voor de actualisatie - een
natuurtoets opgesteld voor de herinrichting van de Hedwigepolder als intergetijdegebied (zie bijlage 1).
Hierin is aandacht besteed aan de aanwezige broedvogels met jaarrond beschermde nesten en de strikt
beschermde soorten zoogdieren (waaronder vleermuizen), amfibieën en vissen. Dit rapport is als Bijlage
1 aan dit Activiteitenplan toegevoegd. De natuurtoets beschrijft de effecten van de ingreep op
beschermde soorten dieren. Tevens is aangegeven welke maatregelen worden getroffen om schade aan
beschermde soorten te voorkomen of te beperken. De rapportage geeft:
- Een beschrijving van het plangebied (hoofdstuk 2);
- Een beschrijving en verantwoording van de ingreep (par. 2.2);
- Een overzicht van de beschermde soorten planten en dieren die voorkomen in de invloedsfeer van

het gebied (hoofdstuk 5);
- Een overzicht van de effecten die de ingreep heeft op deze beschermde soorten (hoofdstuk 6);
- De mitigerende en compenserende maatregelen die kunnen worden getroffen om overtredingen

van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet uit te sluiten dan wel te beperken (hoofdstuk 7);
- Antwoord op de vraag: voor welke soorten is overtreding van verbodsbepalingen niet uit te sluiten

en moet ontheffing worden aangevraagd (hoofdstuk 8).

De toetsing is een bepaling en beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten
planten en dieren in het plangebied, de functie van het plangebied en de directe omgeving voor deze
soorten en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten.

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door Adviesbureau Wieland. Als basis voor de natuurtoets zijn drie
rapporten gebruikt:
- Adviesbureau Wieland. Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder 2010, oktober

2011;
- Smet, de A.,2007. Onderzoek naar de verspreiding van de Steenuil in Zeeland 2007
- Smet, de A., 2012. Onderzoek naar de verspreiding van de Steenuil in Zeeuws-Vlaanderen 2011

Het veldonderzoek naar beschermde natuurwaarden Hedwigepolder vormt de kern van de
inventarisaties waarop conclusies zijn gebaseerd in de natuurtoets. Overige informatie over de steenuil
in de omgeving van de Hedwigepolder is verkregen uit de rapporten van de Smet (2007 en 2011). Deze
rapporten omvatten het onderzoek/inventarisaties naar aan- of afwezigheid van beschermde soorten/
de steenuil. Onder punt O wordt de methodiek uiteengezet die tijdens de veldbezoeken van
Adviesbureau Wieland zijn gehanteerd.

Wegens het ontbreken van betredingstoestemming is de functie van de gebouwen voor de zwaar
beschermde soorten niet tot in detail bekend. Alle veldonderzoeken zijn voornamelijk uitgevoerd vanaf
openbare wegen en paden, aangezien er geen betredingstoestemming verleend is voor de
landbouwgronden en de erven (inclusief bebouwing en watergangen). Door deze beperking in betreding
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ontbreekt een gebiedsdekkende inventarisatie. Deze alles dekkende inventarisatie wordt uitgevoerd
wanneer de gronden in de Hedwigepolder onteigend zijn (dit wordt geschat te gebeuren rond 2016).

Op 21 december 2012 maakte staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma bekend, dat de
Hedwigepolder, volgens de planning die de ministerraad heeft vastgesteld, uiterlijk in 2019 als
intergetijdengebied ingericht moet zijn. Om deze planning te halen, is de start van de uitvoering op
Nederlands grondgebied, uitgaande van een onteigeningsprocedure, gepland in mei 2016. Naar
verwachting zijn dan alle werken uitgevoerd in augustus 2019. Pas nadat de onteigeningsprocedure is
afgerond kan een vlakdekkende inventarisatie plaatsvinden. En zouden dan pas maatregelen kunnen
worden bedacht om schade aan beschermde soorten te beperken of te voorkomen. De aanvrager is van
mening dat dit te laat is.
Om al zo veel mogelijk maatregelen te kunnen borgen en tijdig te kunnen realiseren (voordat het
negatieve effect optreedt), is er voor gekozen om op basis van bestaande informatie en de eerste
resultaten van de actualisatie al maatregelen te formuleren, de planning van de uitvoering aan te passen
en deze maatregelen ook te borgen via een ontheffingsaanvraag. Deze kan dan samen met andere
stukken ook de procedure in.

Ingezet wordt op het gebruik van de best beschikbare kennis; inzet van mensen met gebiedskennis en
kennis van te verwachten soorten en gebruiken makende van bekende waarnemingen. Met deze
werkwijze wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de inventarisatie na de onteigening tot onverwachte
vondsten leidt. Er wordt op vertrouwd dat deze werkwijze voldoende en betrouwbare informatie levert
die voorkomt dat de inventarisatie van 2016 nog aanleiding geeft tot het nemen van een groot aantal
extra maatregelen.

K. Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit andere
wet- en regelgeving
Niet van toepassing.

L. Beschrijving huidige situatie van het gebied
Hertogin Hedwigepolder is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen aan de monding van de Schelde op de grens
met België (zie Figuur 2 in deel I).

De circa 300 hectare grote Hedwigepolder is voor het merendeel gelegen op Nederlands grondgebied.
Het grootste deel van de polder is in gebruik voor akkerbouw. Op de akkers worden
akkerbouwgewassen geteeld als tarwe, gerst, maïs, aardappelen, suikerbieten, vlas en uien. Daarnaast
zijn er weilanden aanwezig die worden beweid met o.a. paarden en runderen. Verspreid over de
Hedwigepolder liggen diverse kleine bosjes die onder meer een functie hebben voor de jacht. De bosjes
bestaan uit populieren met onderbegroeiing van struiken (gewone vlier, wilde liguster) en
kruidachtigen. Door het gebied lopen diverse wegen, voor het merendeel verhard, waarlangs
bomenrijen bestaande uit populieren of hagen aanwezig zijn. Centraal in de polder ligt een
natuurgebied bestaande uit water, ruigten, beplanting en graslanden, in de volksmond de Pieleput
genoemd. In de Hedwigepolder zijn tevens enkele oude restanten van stroomgeulen aanwezig .
Overtollig water in de polder wordt afgevoerd via een gemaal aan de oostzijde in de polder. Aan de
westzijde van de polder bevinden zich enkele woningen. Bebouwing is aanwezig aan de oostzijde van
het gebied langs de scheldedijk, op de kruising van de Engelbertstraat en de Hedwigestraat en in de
zuidwesthoek van de polder.

M. Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden
Ten noorden van de Hedwigepolder ligt het Verdronken land van Saeftinghe dat zich uitstrekt tot en met
de scheldeschorren tussen de Hedwigepolder en de Schelde . Dit bestaande slikken- en schorrengebied
is het grootste schorrengebied van Nederland. Aan de zuidrand van het verdronken land is de
zogenaamde Gasdam (of Leidingendam) gelegen. In dit verstevigde grondlichaam liggen diverse
(gas)leidingen die met behulp van de dam zijn beschermd tegen de invloeden van het getij.
Tussen de Hedwigepolder en de zuidelijke grens van het Verdronken land van Saeftinghe ligt het
Sieperdaschor, een relatief jong schor dat zich na een dijkdoorbraak in 1990 tot natuurgebied heeft
ontwikkeld. Door het grote getijverschil bevat het Verdronken land van Saeftinghe hoge oeverwallen en



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 13

brede geulen en heeft een grote natuurwaarde door zijn biodiversiteit en voedselrijkdom voor vogels en
vissen. Men vindt hier zowel permanent met zeewater overstroomde als bij eb droogvallende
zandbanken als ook lage en hoge schorren. Vanwege deze grote waarden is het gebied onder zowel de
Europese Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn aangewezen als Natura 2000-gebied Westerschelde en
Saeftinghe.
Vanuit de Hedwigepolder hebben de aangrenzende noordelijk gelegen natuurgebieden een functie als
foerageergebied voor een aantal diersoorten met een actieradius van enkele kilometers, zoals de
buizerd en de kerkuil.
Zuidelijk van de Hedwigepolder ligt de voormalige Prosperpolder die als tijdelijke compensatienatuur is
ingericht. Het is niet uitgesloten dat de Vlaamse Prosperpolder eveneens deel uitmaakt van het
foerageergebied van diersoorten die in de Hedwigepolder een vaste rust- en verblijfplaats hebben.
In 2019 wordt deze polder samen met de Hedwigepolder samengevoegd tot het nieuwe buitendijkse

estuariene natuurgebied.

In Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 is weergegeven hoe de Hedwigepolder gelegen is ten opzichte van de
Ecologische Hoofdstructuur en de Natura 2000-gebieden ‘Westerschelde & Saeftinghe’, de Vlaamse
‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en de ‘Scheldeen Durme-estuarium van de Nederlandse grens
tot Gent’.

Figuur 3. Ligging plangebied ten opzichte van de EHS (bron: Provincie Zeeland, 2013).
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Figuur 4. Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron:
natura2000.eea.europa.eu 3).

Figuur 5. Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden in Nederland (bron:
www.synbiosys.alterra.nl).
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II. Soortenbeschrijving
In de Hedwigepolder zijn een aantal zwaar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet
vastgesteld. Het betreffen vogel- en zoogdiersoorten: buizerd, huismus, kerkuil, ransuil, veldspitsmuis,
gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis en in de directe nabijheid van het projectgebied de
amfibieënsoort rugstreeppad.

Wegens het ontbreken van betredingstoestemming is de functie van de gebouwen voor de zwaar
beschermde soorten niet tot in detail bekend. Zolang dit aspect niet goed in beeld is, kan evenmin een
compleet onderbouwd voorstel voor mitigatie van deze voorzieningen worden opgesteld.

Derhalve is er voor gekozen om het slopen van de bebouwing en het bij het erf behorende groen uit te
stellen tot het einde van de uitvoeringsperiode. Daarom blijft in de voorliggende ontheffingsaanvraag
het slopen van de bebouwing buiten beschouwing. Dat wordt een nieuwe activiteit waarvoor te zijner
tijd in het kader van de Wabo-procedure een ontheffing Flora- en faunawet zal worden aangevraagd.
Nadat de onteigening is afgerond, wordt zo snel mogelijk gestart met het in beeld brengen van de
exacte functie van de bebouwing voor de zwaar beschermde soorten,

Daarnaast is er sprake van nestgelegenheid in bomen/bossags van de buizerd en ransuil, mogelijke
kraamkolonies van ruige dwergvleermuis. Er is voor gekozen om de kap van bomen uit te stellen tot het
eind van het uitvoeringstraject (in eerste instantie zou daar namelijk mee begonnen worden).

Vooruitlopen op het daadwerkelijk aantasten van de vaste verblijfplaatsen worden al maatregelen
genomen om negatieve effecten door het verlies aan nestgelegenheid te beperken. Dan is er ruimte
voor de nieuwe natuur om zich te ontwikkelen en kunnen deze maatregelen al gaan functioneren
vooraleer daadwerkelijke aantasting plaatsvindt.

Wel is er sprake van aantasting van het foerageergebied van de buizerd, kerkuil, ransuil, veldspitsmuis,
gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Voor deze soorten wordt een ontheffing
aangevraagd.

In dit hoofdstuk zal allereerst beschreven worden hoe deze informatie verkregen is (0) waarna
vervolgens per soort aangegeven zal worden waar de soort zich bevindt in de Hedwigepolder en welke
functie de polder vervult voor de soort (N), wat het (korte en/of lange termijn) effect is van de ingreep
(H en I) en hoe dit eventueel middels maatregelen verzacht (mitigatie) dan wel gecompenseerd kan
worden (Q). Bij deze beschrijving wordt een onderscheid gemaakt in soorten waarvoor een ontheffing
wordt aangevraagd en soorten waarvoor alleen maatregelen worden genomen. Tot slot wordt het
tijdstip en de locatie van de mitigerende maatregelen toegelicht (R).

O. Verantwoording verspreidingsinformatie
De natuurwaarden in de Hedwigepolder zijn op verschillende manieren in beeld gebracht. Er kan
onderscheid gemaakt worden tussen bureaustudie en veldonderzoek.

Bureauonderzoek
NDFF-gegevens
De Nationale Databank Flora en Fauna heeft gegevens beschikbaar gesteld omtrent het voorkomen van
(beschermde) soorten in de Hedwigepolder. In het kader van de Flora- en faunawet is hieruit een
selectie gemaakt van de soorten die beschermd zijn in Tabel 2 en Tabel 3 van de Flora- en faunawet en
vogels die jaarrond beschermde nesten hebben. Uit het databestand is naar voren gekomen dat er geen
waarnemingen van Tabel 2-soorten zijn gedaan (of zijn doorgegeven); enkel Tabel-3 soorten van
zoogdieren en van vogels met jaarrond beschermde nesten zijn aanwezig.

Roofvogel Werkgroep Zeeland
De laatste vijf jaar (2007 - 2012) zijn er door de roofvogelwerkgroep Zeeland van de
natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (actief in Oost Zeeuws Vlaanderen) een aantal roofvogels
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geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat in de laatste vijf jaar een aantal dag- en nachtroofvogels
broeden in de Hedwigepolder.

Veldonderzoek
Adviesbureau Wieland heeft met een uitgebreid veldonderzoek in 2010 en 2013 de beschermde soorten
in de Hedwigepolder in het kader van de Flora- en faunawet in beeld gebracht.

In 2010 en 2013 is door Adviesbureau Wieland in opdracht van Ingenieursbureau Oranjewoud BV. en de
Dienst Landelijk Gebied een inventarisatie in de Hedwigepolder uitgevoerd naar soorten die beschermd
worden door de Flora- en faunawet (tabel 2 en tabel 3). Hierbij zijn de volgende soortgroepen in kaart
gebracht: vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen en planten. Tijdens dit onderzoek zijn enkel Tabel 2 en
3-soorten aangetroffen van de soortgroepen zoogdieren en vogels.
Alle onderzoeken zijn voornamelijk uitgevoerd vanaf openbare wegen en paden, aangezien er geen
betredingstoestemming verleend is voor de landbouwgronden en de erven (inclusief bebouwing).
Tijdens de “open dag” in de Hedwigepolder op 29 mei 2010 was ook het niet toegankelijke deel
(waaronder de landbouwgronden en oude stroomgeulen) opengesteld. Op deze dag is tevens het niet
toegankelijke deel geïnventariseerd.

Hieronder is eenmalig de methode beschreven die is gebruikt om zoogdieren en vogels, beschermd
onder de Flora- en faunawet, in de Hedwigepolder aan te treffen.

Zoogdieren
In 2010 is in de reeks Fauna Zeelandica het atlasdeel zoogdieren verschenen. In deze atlas zijn de
resultaten weergegeven van het aantal zoogdieren dat in 1989 tot en met 2008 in geheel Provincie
Zeeland is geïnventariseerd. Er is op veel manieren geïnventariseerd; naast veldwaarnemingen en
vangsten met vallen zijn ook braakballen van uilen onderzocht. In de braakballen zitten prooiresten van
muizen die goed op naam te brengen zijn. Zo kan van een gebied een goede indicatie verkregen worden
welke soorten muizen er voorkomen zonder te werken met vallen. De Veldspitsmuis komt met grote
waarschijnlijkheid voor in het studiegebied. Met behulp van de biotoopeisen voor deze soort is bepaald
in welk deel van het studiegebied deze soort met grote waarschijnlijkheid wordt verwacht.

In 2010 en 2013 is een onderzoek uitgevoerd door Adviesbureau Wieland naar het voorkomen van
vleermuizen in de polder en de functionaliteit van de polder voor deze vleermuizen. Het onderzoek in
2010 is uitgevoerd op 15 maart 2010, 17 april 2010, 8 mei 2010, 29 mei 2010, 27 juni 2010, 25 juli 2010,
12 augustus 2010, 8 september 2010, 22 september 2010 en 3 oktober 2010. In 2013 is op de volgende
data onderzoek uitgevoerd: 14 april, 17 april, 25 april, 6 mei, 7 mei en 8 mei.
Het vleermuisonderzoek heeft alleen plaatsgevonden vanaf openbare wegen. Om toch een goed inzicht
te krijgen welke soorten er van het gebied gebruik maken zijn meer inventarisaties uitgevoerd. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van twee typen batdetectors Petterson D240x (met tijdvertraging) en
D200. Het onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen is uitgevoerd vanaf een half uur voor
zonsondergang tot twee en half uur na zonsondergang of van twee uur voor zonsopkomst tot
zonsopkomst. Met behulp van de gevonden gegevens is een beoordeling gemaakt van potentieel
jachtgebied, vliegroutes, paarverblijven en (mogelijke) dagverblijven.

Vogels
De inventarisatie naar (broed)vogels is uitgevoerd met behulp van de ‘uitgebreide territoriumkartering’
conform de richtlijnen van SOVON. Tijdens het veldbezoek is enkel gelet op het voorkomen van nesten
van vogels met jaarrond beschermde nesten. Bij elke telronde werd het onderzoeksgebied doorkruist en
werden alle waarnemingen van (potentieel) territoriumhoudende vogels op kaart ingetekend. Elke
ingetekende waarneming werd voorzien van een code die de mate van broedzekerheid aangeeft. Deze
varieert van 0 (zeker niet territoriumhoudend) tot 5 (vondst van nest met jongen). In het veld is gelet op
gedragingen als zang en alarmeren, aangezien die indicerend zijn voor de aanwezigheid van een
territorium.
Uit de toepassing van de beschreven methode in Van Dijk (2004) volgen verspreidingskaarten. De
inventarisatie naar broedvogels is uitgevoerd in de periode 1 maart – 15 juli 2010 en 2013. Er zijn op de
volgende data in 2010 bezoeken gebracht: 3 maart, 15 maart, 3 april, 17 april, 8 mei, 29 mei, 10 juni, 27



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 17

juni en 4 juli. In 2013 zijn op de volgende data bezoeken gebracht aan de polder: 15 februari, 26
februari, 7 maart, 14 april, 17 april, 25 april, 6 mei, 7 mei, 8 mei. Tijdens deze bezoeken zijn territorium
indicerende waarnemingen van (jaarrond) beschermde soorten genoteerd. Na afloop zijn hiervan
territorium kaarten gemaakt. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van geluidsapparatuur, verrekijker en
telescoop.
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H. I. N. P. Q. Soortendossier (soort in ontheffingsaanvraag)

Buizerd

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
In 2013 zijn van de buizerd vier territoria vastgesteld. De territoria zijn vastgesteld op basis van
waarnemingen in de maanden maart, april en mei op basis van baltsgedrag en bezoek van vaste
(nest)locatie in de bomen van de aangeduide bosjes.
In Figuur 6 is aangegeven waar de buizerd zich binnen de Hedwigepolder bevindt. Het foerageergebied
van de buizerd ligt deels in het landbouwgebied van de polder en deels buiten de polder, langs de
Leidingendam en in het Verdronken Land van Saeftinghe.

Figuur 6. Territoria van de buizerd in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door deze ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee
een (klein) deel van het foerageergebied van de buizerd. De soort foerageert voornamelijk op de
Gasdam en in het Verdronken Land van Saeftinghe. Tevens verdwijnen ook de vier vastgestelde vaste
rust- en verblijfplaatsen van de buizerd.

Voor het behoud van de functionaliteit van het gebied moet een gebied voor de buizerd blijvend
voorzien in alles wat nodig is om succesvol te kunnen voortplanten of te rusten. Van aantasting van de
functionaliteit van een voortplantingsplaats of een vaste rust- en verblijfplaats is sprake wanneer er
binnen de populatie onvoldoende alternatieve plekken zijn voor het behouden van vast rust- en
verblijfplaatsen en van essentieel leefgebied voor de gehele populatie.

Op vier locaties zijn nesten van de buizerd aangetroffen die komen te vervallen als gevolg van
herinrichting van de polder. De herinrichting doet geen afbreuk aan de functionaliteit van de

Buizerd
vastgestelde verblijfplaats
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omgeving als foerageergebied, aangezien de soort voornamelijk elders foerageert. Na de
inwerkingtreding van de polder als getijdengebied, krijgt het gebied eenzelfde karakter als waar de
buizerd momenteel voornamelijk foerageert, namelijk het Verdronken Land van Saeftinghe.
Het leefgebied van de buizerd beslaat doorgaans 100 - 400 ha. De buizerd is een soort die goed in staat
is om een nieuw nest te bouwen (ongeveer 50% van de broedparen bouwt in het broedseizoen een
nieuw nest) of een ander bestaand nest in gebruik te nemen. Uit de uitgevoerde omgevingschecks door
Adviesbureau Wieland (2013) blijkt dat voor de vier in de polder vastgestelde broedparen, indien deze
zelf geen nieuw nest maken, in de directe omgeving alternatieve nestplaatsen beschikbaar en
bereikbaar zijn in de vorm van tenminste acht beschikbare nesten van kraaiachtigen (Figuur 8 en Figuur
9). Naast de mogelijkheid om uit te wijken naar bestaande nesten van kraaiachtigen, is tevens de
aanwezigheid van beschikbare ruimte voor nieuwe territoria in kaart gebracht. Deze ruimte is verkend
door het in kaart brengen van de verspreiding van de buizerd in de omgeving. De huidige verspreiding
van de buizerd in de omgeving is opgenomen in Figuur 7.

Figuur 7. Locaties buizerd territoria in de omgeving van de Hedwigepolder (rood omlijnd).

Deze gegevens laten zien dat er in de huidige verdeling van territoria ruimte is voor nieuwe. In de
leegtes tussen de huidige territoria zijn oude bomen en bosjes aanwezig (bijvoorbeeld langs de Zeedijk
van de Prosperpolder of de Van Alstendijk) die als geschikte alternatieve rust- en/of verblijfplaats
kunnen dienen voor de buizerd. De verandering van een polder naar een getijdengebied, met de daarbij
horende verhoogde foerageermogelijkheid, kan aanleiding geven voor een verhoogde nestdichtheid in
de omgeving van het gebied.
De functionaliteit van het gebied als voortplantingsplaats, het territorium, en foerageergebied blijft dus
behouden.

Territorium Buizerd 2010 -
2013
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Figuur 8. Beschikbare potentiële alternatieve nestlocaties voor buizerd in nesten van ekster.

Figuur 9. Beschikbare potentiële alternatieve nestlocaties voor buizerd in nesten van zwarte kraai.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
De gunstige staat van instandhouding van de buizerd moet beoordeeld worden op landelijk niveau. In de
soortenstandaard van de buizerd (Ministerie van EL&I, 2011) wordt de gunstige staat van
instandhouding van de soort beoordeeld als gunstig, Het aantal buizerds is de laatste decennia sterk
toegenomen. Er is de afgelopen 10 jaar sprake geweest van een significante toename (3- 5% per jaar)
van de buizerd als broedvogel. Op basis van deze recente gegevens kan worden geconcludeerd dat de
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staat van instandhouding (landelijk) gunstig is. De inrichting van de Hedwigepolder doet geen afbreuk
aan de gunstige staat van instandhouding van de buizerd.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)
De herinrichting van de Hedwigepolder zal drie jaar in beslag nemen. Korte termijn effecten, als gevolg
van deze werkzaamheden, kunnen verzacht worden door gefaseerd te werk te gaan. Dit houdt in dat de
polder in drie fasen van noordoost naar zuidwest biotoopvrij gemaakt wordt. In Tekstkader 1 wordt de
fasering toegelicht van het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden.
De fasering geldt voor de buizerd, maar is tevens van toepassing op de andere beschermde soorten. Bij
deze eerste soortbeschrijving wordt dieper op de fasering als mitigerende maatregel in gegaan.

In Figuur 10 is weergegeven hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande
besplanting gefaseerd worden verwijderd.

Fase I
Tijdens de eerste werkfase (november 2016 - februari 2017) wordt er vanuit het noordoosten richting
het zuidwesten gewerkt. Daarbij zal de Hedwigepolder voor circa 1/3 deel (circa tot aan de kruising met
de Hedwigestraat, exclusief de smalle geul en één zijde van de bomenrij langs de Engelbertstraat - zie
punt P gewone dwergvleermuis) biotoopvrij gemaakt worden (geel gearceerd in Figuur 10). Tijdens de
eerste werkfase zullen twee vaste rust- en/of verblijfplaatsen van de buizerd ongeschikt gemaakt
worden door de omliggende vegetatie/begroeiing te verwijderen.

Fase II
Gedurende het broedseizoen/de voortplantingsperiode van maart – juli 2017 (na de eerste werkfase)
wordt gemonitoord of de voortplantingsplaats en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soorten die
behouden zijn gebleven tijdens de eerste fase (onder andere de twee buizerd nesten), op dat moment
nog de functie vervullen als voortplantingsplaats en/of vaste rust- en verblijfplaats. Niet-in-gebruik-
zijnde rust- en verblijfplaatsen worden verwijderd, aangezien ze dan niet meer vallen onder de
bescherming van de Flora- en faunawet.

Tijdens de tweede werkfase (november 2017 - februari 2018) wordt het biotoopvrij maken van de
Hedwigepolder voortgezet. Hierbij wordt de vegetatie tot in het gebiedsdeel zoals weergegeven in

Tekstkader 1. Mitigerende maatregel: fasering
Aangezien de effecten op beschermde soorten voortkomen uit het volledige verlies van het leefgebied en in
sommige gevallen ook (een deel van) het foerageergebied, hebben de mitigerende maatregelen in hoofdzaak
betrekking op fasering in de uitvoering, om daarmee verzachting van het effect te bereiken. De
hoofdbestanddelen van de fasering zijn:

– In fasen biotoop vrij maken van de polder
– Aanbrengen van permanente voorzieningen als vaste rust- en verblijfplaats ter mitigatie van het verlies aan

vaste rust- en verblijfplaatsen
– Inrichting en beheer van foerageergebied van diersoorten ter mitigatie van het verlies van foerageergebied.

Essentie van gefaseerd werken
De essentie van gefaseerd werken is dat gelijktijdig/parallel enerzijds nieuw leefgebied wordt gecreëerd en het
anderzijds het bestaande leefgebied minder aantrekkelijk en uiteindelijk ongeschikt wordt gemaakt. Zodoende
kan worden voorkómen dat in het projectgebied de in gebruik zijnde verblijfplaatsen, met daaraan gekoppeld
het aangrenzend leefgebied, in korte tijd geheel verloren gaat. Door gefaseerd te werken wordt een soort de
ruimte geboden om de alternatief aangeboden plek te verkennen en in gebruik te nemen en daarnaast de
bestaande plek te verlaten. Het vertrek uit de bestaande vaste rust- en /of verblijfplaats wordt gestimuleerd
door de verblijfplaats actief onaantrekkelijk maken, zodat een nieuwe verblijfplaats binnen gepaste afstand kan
worden ingenomen.
Als overgangsperiode wordt een periode van 3 jaar aangehouden waarin de concrete maatregelen ten aanzien
van groei en rijping van nieuw biotoop - respectievelijk verstoring en onaantrekkelijk maken van bestaand
biotoop door de gefaseerde werkzaamheden- kunnen worden uitgevoerd.
Onder biotoopvrij maken wordt verstaan dat alle vegetatie (hoog en laag opgaande vegetatie inclusief
bomenlaan) verwijderd wordt, waarbij de feitelijke locaties (bomen, gebouwen e.d.) van de voortplantingsplaats
en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soorten worden ontzien.
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Figuur 10 (oranje gekleurd), verwijderd. Wederom wordt hierbij rekening gehouden met de
voortplantingsplaats en/of vaste rust- en verblijfplaats van de buizerd; omliggende biotopen zullen wel
verwijderd worden.

Figuur 10. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op vier locaties vaste rust-
en/of verblijfplaatsen van de buizerd.

Fase III
In het voorjaar 2018 zal, net als in voorafgaand jaar, worden gemonitoord of soorten aanwezig zijn op
de behouden voortplantingsplaats en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soorten die tijdens de
fasering van jaar 1 en 2 behouden zijn gebleven. Niet-in-gebruik-zijnde rust- en verblijfplaatsen worden
verwijderd, aangezien ze dan niet meer vallen onder de bescherming van de Flora- en faunawet.
Gedurende de derde fase wordt het overige resterend deel van de Hedwigepolder ontmanteld.
Gedurende deze fase zal de laatste vaste rust- en/of verblijfplaats van de buizerd ongeschikt gemaakt
worden door de omliggende vegetatie te verwijderen.

Nestbomen
Het zijn met name deze opgaande beplantingen die bepalend zijn voor het leefgebied van de
beschermde soorten in de Hedwigepolder. Tijdens de werkzaamheden worden de vaste rust- en
verblijfplaatsen van alle soorten en dus ook die van de buizerd (dat wil zeggen de daadwerkelijke
nestboom), behouden. In het geval van de nestbomen zullen deze behouden blijven totdat is
vastgesteld dat de functie ervan vervallen is.
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De werkzaamheden gedurende de drie jaar vinden plaats buiten de broedperiode van vogels of in de
broedperiode op gepaste afstand van broedende vogels, zodat in gebruik zijnde nesten niet worden
verstoord. In het geval van de buizerd zal een ruimte van 75 meter rondom het bewoonde nest
ongestoord gelaten worden.

Door deze werkwijze kan de buizerd stapsgewijs uit de polder verdwijnen in de richting van -voor de
buizerd- geschikte alternatieve nestgelegenheden. Een gevolg van de gefaseerde werkzaamheden
rondom de vaste rust- en verblijfplaatsen is dat steeds minder foerageergebied en beschutting voor de
soort rondom de vaste verblijfplaats aanwezig is. Hierdoor zal het gebied steeds minder aantrekkelijk
worden en ontstaat een langzaam toenemende druk om het gebied te verlaten.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
De functionaliteit van het gebied en de gunstige staat van instandhouding van de buizerd komen niet in
het geding als gevolg van de werkzaamheden. Compenserende maatregelen voor de buizerd zijn
derhalve niet aan de orde.
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Kerkuil

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
In 2013 is de aanwezigheid van een verblijfplaats van de kerkuil vastgesteld aan de hand van
zichtwaarnemingen. De soort is vastgesteld rondom de cluster van bebouwing en beplanting van de
Fazantenkwekerij nabij de spuikom. De locatie is aangegeven in figuur 11. De soort is foeragerend
waargenomen op de Gasdam en langs de Zeedijk.

Figuur 11. Territoria van de kerkuil in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door de ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee een
deel van het foerageergebied van de kerkuil. Naast de vegetatie, verdwijnt ook de verblijfplaats van de
kerkuil. Door de ingreep wordt de functionaliteit van de verblijfplaats van de kerkuil aangetast.
Aangezien de soort voornamelijk in de omgeving foerageert, blijft de functie van het gebied als
foerageergebied behouden.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
De gunstige staat van instandhouding van de kerkuil moet beoordeeld worden op landelijk niveau.
De landelijke staat van instandhouding wordt beoordeeld als stabiel, maar kwetsbaar (Ministerie van EZ,
2012). De kerkuil broedt jaarlijks in wisselende aantallen in Nederland. Het aantal broedparen neemt
vanaf het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw weer toe. Het aantal lijkt zich vanaf het jaar
2000 te stabiliseren, maar wel met de eerder genoemde, zeer wisselende aantallen broedparen per jaar.
Er wordt geschat dat er momenteel tussen de 2.000 en 3.000 broedparen in Nederland zijn. Kerkuilen
leven territoriaal. In Nederland ligt is een territorium vaak tussen de 60 tot 1.200 hectare groot
(Ministerie van EZ, 2012).

Kerkuil
vastgestelde aanwezigheid
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De herinrichting van de Hedwigepolder zal de verblijfplaats en een (klein) deel van het foerageergebied
van de soort aantasten. In de omgeving van de Hedwigepolder zijn echter voldoende
foerageermogelijkheden aanwezig in de vorm van het Verdronken land van Saeftinghe en omliggende
polders. Na de inwerkingtreding van de polder als getijdengebied, krijgt het gebied eenzelfde karakter
als waar de kerkuil momenteel voornamelijk foerageert.
Aangezien het één verblijfplaats betreft, de soort een groot territorium heeft en tevens buiten de
Hedwigepolder foerageert, zal de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komen als gevolg
van de herinrichting van de polder.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
Buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve (aangeboden) voorzieningen. In figuur 12
is weergegeven hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting,
gefaseerd worden verwijderd. Tijdens deze gefaseerde werkzaamheden blijft de bebouwing in de polder
behouden tot aan het eind van de uitvoeringsperiode in 2019.

Figuur 12. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op één locatie een
verblijfplaats van de kerkuil.
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De functie van de bebouwing voor de kerkuil is wegens het ontbreken van betredingstoestemming niet
tot in detail bekend. Zolang dit niet goed in beeld is gebracht, kan evenmin een goed onderbouwd
voorstel voor mitigatie van deze voorzieningen worden opgesteld. Derhalve blijft het slopen van de
bebouwing in de polder buiten het project van voorliggende ontheffingsaanvraag. Het slopen van de
bebouwing wordt daarmee een nieuwe activiteit waarvoor te zijner tijd in het kader van de Wabo-
procedure voor sloop van de bebouwing een ontheffing Flora- en faunawet zal worden aangevraagd.
Voor de kerkuil betekent dit dat het slopen van de bebouwing met verblijfplaats van de soort uitgesteld
wordt tot het einde van de uitvoeringsperiode. Derhalve blijft in de voorliggende ontheffingsaanvraag
de aantasting van de verblijfplaatsen buiten beschouwing.

Aan het einde van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zal de bebouwing in de Hedwigepolder
geamoveerd worden. Daarbij verliest de kerkuil zijn verblijfplaats in de polder. Vooruitlopend op de
sloop in 2019 worden in 2014 alternatieve verblijfplaatsen (in de vorm van permanente voorzieningen)
aangeboden om de functionaliteit van het gebied te waarborgen. Om de soort tijdig alternatieve
verblijfplaatsen aan te bieden, worden twee verblijfplaatsen voorzien in het bezoekerscentrum in
Emmadorp en in het zomerverblijf aan het uiteinde van de Leidingendam (figuur 25).

De aangeboden alternatieve verblijfplaatsen krijgen een functie in de ontheffingsaanvraag Flora- en
faunawet die wordt aangevraagd als onderdeel van de dan te doorlopen Wabo-procedure. In de
voorbereiding van laatstgenoemde ontheffingaanvraag wordt bepaald wat het vereiste aantal van de
voorzieningen die aangeboden worden, zullen zijn. De aanvraag zal worden gebaseerd op de in 2016 uit
te voeren inventarisatie waarbij nauwkeurig kan worden vastgesteld wat de functie van de bebouwing is
voor de kerkuil.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Aangezien ruim voor de start van uitvoering nieuwe voorzieningen voor nestgelegenheid zijn
gerealiseerd en de soort deze voorzieningen ruimschoots van te voren kan verkennen, is er geen sprake
meer van onvermijdelijke schade aan de soort en bestaat daarmee geen compensatieplicht.
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Ransuil

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
Er is zowel in 2010 als in 2013 een territorium vastgesteld in de bossage ten zuiden van de Spuikom en
één territorium in een bosje langs de zeedijk (figuur 13). De soort is op beide locaties baltsend
waargenomen (vleugelklap). Beide territoria waren in het verleden ook bekend. Het foerageergebied
bestaat uit de Gasdam, Sieperdaschor (rietvelden) en de zeedijk. Ook wordt in de Hedwigepolder langs
slootkanten en wegbermen gefoerageerd.

Figuur 13. Territoria van de ransuil in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door de ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee een
deel van het foerageergebied van de ransuil. Naast de vegetatie, verdwijnen ook de verblijfplaatsen van
de ransuil. Door de ingreep wordt de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats van de ransuil
aangetast. Aangezien de soort voornamelijk in de omgeving foerageert, blijft de functie van het gebied
als foerageergebied behouden.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
In de periode van 1998-2000 broedden er in Nederland waarschijnlijk ongeveer 5.000 tot 6.000 paren. In
de provincie Zeeland wordt verondersteld dat het aantal ransuilen afneemt. De reden voor de afname is
niet vast te leggen, maar vermoed wordt dat de invloed van de redelijk 'nieuwe' soorten in de provincie
als de havik en de bosuil invloed hebben op het voorkomen van de ransuil (Landschapsbeheer Zeeland,
2013).
In 2013 zijn op basis van nestindicerend gedrag twee zeer waarschijnlijke broedparen van de ransuil in
de Hedwigepolder vastgesteld. Door de ingreep wordt de functionaliteit van de vaste rust- en
verblijfplaats aangetast. Daarnaast verdwijnen kleinschalige landschapselementen waarlangs de soort
jaagt, zoals struwelen, begroeide slootkanten, houtwallen en ruige velden. Echter, een groot deel van
het foerageergebied ligt buitendijks (onder andere Gasdam en Sieperdaschor). Na de inwerkingtreding
van het gebied als getijdengebied biedt dit voor de ransuil mogelijkheden om te foerageren.

Ransuil
vastgestelde verblijfplaats
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Aangezien de polder de functionaliteit als voortplantings- en foerageergebied verliest en de soort zowel
landelijk als regionaal afneemt, kunnen lange termijn effecten op de gunstige staat van instandhouding
op regionaal niveau van de ransuil als gevolg van de herinrichting niet worden uitgesloten. Derhalve zijn
maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de gunstige staat van instandhouding in het geding
komt. Enkel wanneer maatregelen ten behoeve van het optimaliseren van het leefgebied van de ransuil
worden voltrokken is de gunstige staat van instandhouding geborgd.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)

Fasering
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
Buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve (aangeboden) voorzieningen. In figuur 14
is weergegeven hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting,
gefaseerd worden verwijderd. Tijdens deze gefaseerde werkzaamheden blijft de bebouwing in de polder
behouden tot aan het eind van de uitvoeringsperiode in 2019.

Figuur 14. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op twee locaties
verblijfplaatsen van de ransuil.
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Tijdens de eerste werkfase zal één vaste rust- en/of verblijfplaats van de ransuil onaantrekkelijk
gemaakt worden door de omliggende vegetatie te verwijderen. Daarbij blijft de concrete nestplaat en
roestplaats van de ransuil behouden. Gedurende de tweede fase van de werkzaamheden zal op de
zelfde wijze het overige nest onaantrekkelijk gemaakt worden.
De werkzaamheden gedurende de drie jaar vinden plaats buiten de broedperiode van vogels of in de
broedperiode op gepaste afstand van broedende vogels, zodat in gebruik zijnde nesten niet worden
verstoord. In het geval van de ransuil zal een ruimte van 75 meter rondom het bewoonde nest
ongestoord gelaten worden. Bomen met niet-meer-in-gebruik-zijnde nesten en verblijfplaatsen worden
gerooid.

Aanbieden verblijfplaatsen
De vaste rust- en verblijfplaatsen (nestboom en roestplek) van de ransuil worden in 2016 en 2017 in de
eerste en tweede fase (zie onder fasering bij deel P) onaantrekkelijk gemaakt door de directe begroeiing
rond deze vaste rust- en verblijfplaatsen te verwijderen. Om te voorkomen dat de soort zonder
geschikte nestgelegenheden komt te zitten, wordt in 2014, ruim voorafgaand aan de uitvoering,
alternatieve nestgelegenheden aangeboden. Tevens wordt er alternatief foerageergebied aangeboden.
De mitigatie bestaat uit het tijdig aanleggen van nieuwe foerageermogelijkheden en het tijdig plaatsen
van zes kunstnesten (manden). De foerageermogelijkheden worden gerealiseerd in een natuurgebied
direct grenzend aan de polder.

Natuurgebied
Het inrichtingsplan voor de Hedwigepolder voorziet in de inrichting van een natuurperceel dat is gelegen
tegen het zuidelijk talud van de nieuwe zeedijk nabij de grens met Vlaanderen. Dit perceel wordt
ingericht met de volgende biotopen:

- aan te planten bomen;
- waterpartijen inclusief natuurvriendelijke oeverzone
- ruigtestrook
- struweelbeplanting.

De inrichting van het natuurperceel voor de diverse diersoorten (waaronder de ransuil) vindt plaats
volgens de biotoopverdeling uit het inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan maakt deel uit van de
ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. De locatie van het perceel is aangegeven in figuur 15.. De
inrichting van het gebied is opgenomen in bijlage 2.

Voor de ransuil worden per verblijfplaats die wordt aangetast drie alternatieve voorzieningen in de
vorm van nestmanden aangeboden. Een drietal nestmanden worden aangebracht in de bomenrij langs
de nieuwe Scheldedijk, in het natuurgebied (rechts in figuur 15). De overige drie nestmanden worden
geplaatst in de bomenrij waar de Emmaweg overgaat in de Zeedijk van de Prosperpolder (links in figuur
15). Om de soort tijdig alternatieve vaste rust- en verblijfplaatsen aan te bieden, worden deze
verblijfplaatsen geplaatst in voorjaar 2014, ruim voorafgaand aan de eerste werkfase waarin één
nestboom en roestplek onaantrekkelijk worden gemaakt.

Met de aanleg van deze nieuwe nestgelegenhedin 2014 en en het nieuwe natuurgebied in 2016 (is
uiterste datum, er wordt bovendien ingezet op realisatie sneller dan in 2016), wordt de functionaliteit
van het leefgebied van de ransuil behouden. Derhalve is de gunstige staat van de soort gewaarborgd.
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Figuur 15. voor ransuil in de directe omgeving van de Hedwigepolder. Het rechter omcirkelde
gedeelte behelst het natuurperceel. De linker omcirkelde gedeelten betreft de locatie
voor de nestmanden .

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Aangezien ruim voor de start van uitvoering nieuwe voorzieningen voor nestgelegenheid en
foerageergebied zijn gerealiseerd en de soort deze voorzieningen ruimschoots van te voren kan
verkennen, is er geen sprake meer van onvermijdelijke schade aan de soort en bestaat daarmee geen
compensatieplicht.
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Veldspitsmuis

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
De aanwezigheid van de soort is indirect aangetoond uit braakballenonderzoek van uilen uit 2006
(Zoogdierenwerkgroep Zeeuws Landschap). In de Hedwigepolder is verspreid door de hele polder
geschikt biotoop aanwezig. In de polder betreft het de Leidingendam, Zeedijk, dijk aan zuidzijde
Hedwigepolder en het ruigere deel van de Pielenput. In figuur 16 zijn de geschikte locaties
weergegeven.
Gezien het vrij algemene voorkomen van de soort in de regio (Zeeuws Vlaanderen) en de beoordeling
van het biotoop door de inventarisatiemedewerker - specialist (zie ook onder G) als geschikt, wordt de
soort in de Hedwigepolder zeker verwacht.

Figuur 16. Territoria van de veldspitsmuis (rood gearceerd) in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door de ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee al het
leefgebied van de veldspitsmuis. Als gevolg van de herinrichting verliest de polder zijn functionaliteit als
leef- en foerageergebied voor de veldspitsmuis.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
Het areaal van de veldspitsmuis is in de afgelopen decennia ingekrompen. Het verdwijnen van de
geschikte biotopen en vermoedelijk ook concurrentie met de sterk toegenomen huisspitsmuis zijn
hiervan de oorzaak (VZZ, 2012). De soort is voor 1960 uit Brabant en Limburg verdwenen. In Zeeuws-
Vlaanderen is de verspreiding en het voorkomen vermoedelijk vrij stabiel. In Overijssel is de verspreiding
zeer beperkt. De soort is op de site van de Zoogdierenvereniging genoemd als Rode lijst-soort als 'thans
niet bedreigd (2009) en staat op de site van het Ministerie van EZ niet vermeld onder de Rode lijst
soorten (EZ, 2013). In de periode van 1987-2002 ging de veldspitsmuis in Vlaanderen met meer dan 20%
in aantal achteruit (Dumortier, M. et al., 2007)1

.

1 Dumortier, M. et al. (Ed.) (2007). Natuurrapport 2007 : toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het

beleid Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(4) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:

Brussel. ISBN 978-90-403-0271-8. 335 pp.
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In de Hedwigepolder is verspreid door de hele polder geschikt biotoop aanwezig en de soort wordt met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verwacht in de polder.

Door de werkzaamheden verdwijnt alle vegetatie in het gebied alsmede de vaste rust- en verblijfplaats
van de veldspitsmuis door verzilting en de nieuwe functie van de polder als intergetijdengebied. Het
gebied vervult na inrichting niet meer de functie in termen van schuilgelegenheid, voedselaanbod e.a.
De ontpoldering van de Hedwigepolder en daarbij het verlies aan geschikt leefgebied voor de
veldspitsmuis kan potentieel bijdragen aan een verdere achteruitgang van de veldspitsmuispopulatie.
Om negatieve effecten op de veldspitsmuispopulatie te voorkomen worden mitigerende maatregelen
uitgevoerd om de functionaliteit van het gebied voor de veldspitsmuis te behouden en daarbij de
gunstige staat van instandhouding te kunnen waarborgen.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
Buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve (aangeboden) voorzieningen. In figuur 17
is weergegeven hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting,
gefaseerd worden verwijderd.
Gedurende de eerste werkfase wordt (deels) het leefgebied van de veldspitsmuis ongeschikt gemaakt.
Om de effecten hiervan te minimaliseren wordt de soort kort voorafgaand aan de werkzaamheden
weggevangen door middel van het plaatsen van inloopvallen (live-traps). De periode augustus tot
november is het meest geschikt voor het wegvangen van de muizen, omdat de populatiedichtheid en
daarmee de vangstkans dan het grootst is. De vallen moeten onder de vegetatie op plekken met
voldoende dekking worden geplaatst. Een vangplek bestaat uit 20 vallen, welke paarsgewijze op
onderlinge afstand van ongeveer 10 meter uit elkaar geplaatst worden. Gedurende 2 nachten worden
de vallen zowel ’s ochtends als `s avonds één maal bemonsterd. Voorafgaand hieraan moeten de vallen
2 – 4 nachten ongebruikt neer gezet worden om de dieren te laten wennen (Ministerie van EZ, 2012). De
gevangen dieren worden uitgezet in het gecreëerde natuurgebied.
Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden wordt een tweede deel van het leefgebied van de
veldspitsmuis verwijderd. Hierbij wordt eenzelfde vangmethode toegepast als tijdens de eerste
werkfase is gehanteerd.
Voor de soort is het aanleggen/creëren van uitwijkmogelijkheden in de omgeving een vereiste voordat
zijn leefgebied in de Hedwigepolder vernietigd kan worden. Om de soort tijdig alternatief leefgebied aan
te bieden, wordt het dijkbeheer aangepast langs de Zeedijk en de Scheldedijk, beide in eigendom en
beheer zijnde van het Waterschap, vanaf de periode na het vaststellen van het rijksinpassingsplan en de
bijbehorende uitvoeringsbesluiten (januari 2014). De Zeedijk wordt -nadat hierover overeenstemming is
verkregen met het Waterschap kort gemaaid en kort gehouden, zodat het geen geschikt leefgebied
meer vormt voor de veldspitsmuis. Als tegenhanger hiervan wordt parallel aan het kort maaien van de
Zeedijk, de taluds van de oude Scheldedijk minder intensief gemaaid waardoor zich ruige vegetatie kan
ontwikkelen zodat hier een geschikt veldspitsmuisbiotoop tot ontwikkeling komt (warme dijkhellingen).
Naast het aanpassen van het dijkbeheer wordt ook in het natuurgebied in 2016 (maar ingezet wordt op
een snellere realisatie) geschikt biotoop gecreëerd voor de soort.
In het natuurperceel wordt geschikt biotoop ontwikkeld door het creëren van kruidenruigte en struweel
en het extensieve beheer ervan. In bijlage 2 wordt de inrichting van het natuurgebied uiteengezet.

De veldspitsmuis leeft solitair en is tegenover soortgenoten vrij verdraagzaam. De veldspitsmuis is
afhankelijk van een kruidenrijke, opgaande vegetatie (VZZ, 2013). Door het natuurgebied hierop toe te
spitsen, wordt het gebied uitermate geschikt biotoop voor de soort. Daarnaast bestaat het gebied uit
een vochtig biotoop.
Om de soort tijdig alternatief leefgebied aan te bieden, wordt het natuurgebied ingericht vanaf de
periode na het vaststellen van het rijksinpassingsplan en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (zo snel
mogelijk maar uiterlijk in 2016). Zodoende wordt de beschikbare tijd maximaal benut voor ontwikkeling
van rijping van de biotopen in het natuurgebied. De uitvoering van de beschreven mitigerende
maatregelen zorgen ervoor dat de functionaliteit van het leefgebied van de veldspitsmuis behouden
blijft.
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Figuur 17. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op de gearceerde locaties
geschikt biotoop voor de veldspitsmuis

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Aangezien ruim voor de start van uitvoering nieuwe voorzieningen in de vorm van geschikt nieuw
leefgebied zijn gerealiseerd, is er geen sprake meer van onvermijdelijke schade aan de soort en bestaat
daarmee geen compensatieplicht. Zodoende blijft de functionaliteit van het gebied behouden en is de
gunstige staat van instandhouding gewaarborgd.

Vastgestelde vaste rust- en/of verblijfplaats
Biotoop geschikt voor veldspitsmuis
Te behouden deel bomenrij langs Engelbertstraat

Te verwijderen biotopen
Fase 1 (november 2016 - februari 2017)
Fase 2 (november 2017 - februari 2018)
Fase 3 (november 2018 - februari 2019)
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Gewone dwergvleermuis

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
In 2010 en 2013 is de aanwezigheid van verblijven van de gewone dwergvleermuis in de Hedwigepolder
vastgesteld aan de hand van uitvlieg- en invliegbewegingen van individuen rondom de aanwezige
bebouwing. De Engelbertstraat vormt met de langs de weg aanwezige populierenbeplanting een
vliegroute tussen de verblijfplaatsen en de foerageergebieden.
De Zeedijk en de Gasdam vormen net als de Engelbertstraat vliegroutes voor de vleermuizen.
Geen van de genoemde vliegroutes zijn gekwalificeerd als essentiële vliegroute voor de gewone
dwergvleermuis.
De aanwezige bosjes vormen foerageergebieden voor de gewone dwergvleermuis.
In figuur 18 zijn de verschillende functies van de biotopen in het leefgebied van de gewone
dwergvleermuis aangegeven.

Figuur 18. Functionele biotopen van de gewone dwergvleermuis (blauw gearceerd) in 2013. Met
rode vierkanten is aangegeven waar zich dagverblijven bevinden. Groene lijnen geven
vliegroutes aan.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door deze ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee
een belangrijk deel van het foerageergebied en de vliegroutes van de gewone dwergvleermuis. Tevens
verdwijnen ook de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Door het verdwijnen
van alle biotopen in de polder kan de functionaliteit van het gebied voor de gewone dwergvleermuis
niet worden behouden.



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 35

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
De gewone dwergvleermuis is in Nederland een wijd verbreide soort en wordt in heel Nederland
waargenomen. Het is de meest algemene vleermuissoort in Nederland (Ministerie van EL&I, 2011). Er
zijn geen uitspraken te doen over aantalontwikkelingen: er zijn geen aanwijzingen voor een af- dan wel
toename in aantallen. Mogelijk neemt het aanbod van geschikte verblijfplaatsen wel af vanwege de
toenemende na-isolatie van gebouwen en het dichten van kieren en gaten in gebouwen. Nieuwe
verblijfplaatsen ontstaan voornamelijk bij achterstallig onderhoud van gebouwen en nauwelijks bij
nieuwbouw (Ministerie van EL&I, 2011). De gunstige staat van instandhouding van de gewone
dwergvleermuis moet beoordeeld worden op het niveau van de lokale populatie.

In de directe omgeving van de Hedwigepolder zijn voor de gewone dwergvleermuis alternatieve
verblijfplaatsen aanwezig in oude gebouwen in de omliggende dorpen (Prosperdorp, Doel) om naar uit
te wijken. Ook zijn er voldoende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig in de omgeving in de
vorm van lijnvormige beplantingen en bosjes (zoals aan de Zeedijk van de Prosperpolder, Prosperweg II,
Langestraat en Muggenhoek).
Naast het gegeven dat de gewone dwergvleermuis een algemene vleermuissoort is in Nederland, zorgt
de beschikbaarheid van alternatief foerageergebied en van alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving
ervoor dat de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding
komt.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)

Fasering
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve voorzieningen. In figuur 19 is weergegeven
hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting, gefaseerd worden
verwijderd.

De vliegroute langs de Engelbertstraat tussen de verblijfplaatsen en het foerageergebied van de soort,
zal in drie fasen worden ontmanteld. Tijdens deze gefaseerde werkzaamheden blijft de bebouwing in de
polder behouden tot aan het eind van de uitvoeringsperiode in 2019.
Met het oog op het behoud van vliegroutes tussen de bebouwing (met verblijfplaatsen) en het
foerageergebied worden de volgende vliegroutes gehandhaafd tot aan de sloop van bebouwing:
- vliegroute langs de scheldedijk (langs de scheldeschorren) in verband met de mogelijke kolonies in

de twee noordoostelijke bebouwingsclusters;
- vliegroute langs éénzijdige populierenrij langs de Engelbertstraat (in noordoostelijke richting, zie

figuur 20) in verband met de verblijfplaatsen in de bebouwing op de kruising Hedwigestraat en
Engelbertstraat. Het plaatselijk verwijderen van één of enkele bomen in deze rij in verband met het
realiseren van het inrichtingsplan, vormt geen belemmering voor het functioneren van de bomenrij
als vliegroute voor de gewone dwergvleermuis.

Voor de bereikbaarheid van de mogelijke vleermuiskolonie in het zuidwestelijk gelegen
bebouwingscluster wordt de bestaande populierenbeplanting langs de nieuwe zeedijk verbonden met
de westelijk gelegen rij lindenbomen (zie figuur 20) .
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Figuur 19. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op vier locaties vaste rust-
en/of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.

Figuur 20. Verbindende beplanting tussen bestaande bomenrijen

Met de beschreven mitigerende maatregelen komt de gunstige staat van instandhouding op het lokale
niveau van de kolonie niet in het geding, aangezien te allen tijde de foerageergebieden vanuit de
verblijfplaatsen bereikbaar blijven langs bestaande vliegroutes.
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Verblijfplaatsen
De functie van de bebouwing voor de gewone dwergvleermuis en het aantal individuen dat hier gebruik
van maakt zijn wegens het ontbreken van betredingstoestemming niet tot in detail bekend. Zolang
beide genoemde aspecten niet goed in beeld zijn, kan evenmin een goed onderbouwd voorstel voor
mitigatie van deze voorzieningen worden opgesteld. Derhalve blijft het slopen van de bebouwing in de
polder buiten het project van voorliggende ontheffingsaanvraag. Het slopen van de bebouwing wordt
daarmee een nieuwe activiteit waarvoor te zijner tijd in het kader van de Wabo-procedure voor sloop
van de bebouwing een ontheffing Flora- en faunawet zal worden aangevraagd. Voor de gewone
dwergvleermuis betekent dit dat het slopen van de bebouwing met verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis uitgesteld wordt tot het einde van de uitvoeringsperiode. Derhalve blijft in de
voorliggende ontheffingsaanvraag de aantasting van de verblijfplaatsen buiten beschouwing.

Aan het einde van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zal de bebouwing in de Hedwigepolder
geamoveerd worden. Daarbij verliest de gewone dwergvleermuis zijn verblijfplaats in de polder.
Vooruitlopend op de sloop in 2019 worden in 2014 alternatieve verblijfplaatsen (in de vorm van
permanente voorzieningen) aangeboden. Deze voorzieningen bestaan uit een vleermuistoren en een
aantal kasten. Op basis van de inventarisatie in 2013 gelden voor het ontwerp van deze alternatieve
voorziening (vleermuistoren) de volgende uitgangspunten; totaal aantal individuen: 40 (op basis van de
vier clusters in de polder); functionaliteit van de verblijven: paarverblijf, kraamkolonie en zomerverblijf.
Daarnaast worden een aantal vleermuiskasten aangeboden die voor meerdere verblijfplaatsen
functioneel zijn (vleermuiskasten met meerdere spleetvormige compartimenten). Waarnemingen van
kraamkolonies in vleermuiskasten zijn relatief zeldzaam. Echter wanneer deze enkele gevallen zijn
waargenomen, bevinden ze zich in groot formaat uitgevoerde kasten met meervoudige compartimenten
(Korsten, 2012)2. Deze verblijfplaatsen worden voorzien in de Vogelkijkhut, het bezoekerscentrum in
Emmadorp en in het ‘zomerverblijf’ aan het uiteinde van de Leidingendam.
De aangeboden alternatieve verblijfplaatsen krijgen een functie in de ontheffingsaanvraag Flora- en
faunawet die wordt aangevraagd als onderdeel van de dan te doorlopen Wabo-procedure. In de
voorbereiding van laatstgenoemde ontheffingaanvraag wordt bepaald wat het vereiste aantal en de
functie van de voorzieningen die aangeboden worden, zullen zijn. De aanvraag zal worden gebaseerd
op de in 2016 uit te voeren inventarisatie waarbij nauwkeurig kan worden vastgesteld wat de functie
van de bebouwing is voor de vleermuissoort en in welke getale de soort aanwezig.
De alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van de vleermuistoren worden geplaatst en ontwikkeld in
het natuurgebied. Zie bijlage 2.1 voor het ontwerp van de vleermuistoren.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
De functionaliteit van het gebied en de gunstige staat van instandhouding van de gewone
dwergvleermuis komen niet in het geding als gevolg van de werkzaamheden. Compenserende
maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn derhalve niet aan de orde.

2
E. Korsten. Vleermuiskasten, Overzicht van toepassing, gebruik en succesfactoren. Uitgave zoogdiervereniging en Bureau

Waardenburg
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Ruige dwergvleermuis

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
De aanwezigheid van de ruige dwergvleermuis en van balts- en paarverblijven is in 2010 in een viertal
locaties vastgesteld. De aanwezigheid van balts- en paarverblijven is ook in 2013 zeer waarschijnlijk,
aangezien de oude en deels vervallen bomen (populieren) die dienst doen als balts- en paarverblijf nog
in ongewijzigde vorm in de polder aanwezig zijn. In 2013 is enkel in het voorjaar geïnventariseerd;
derhalve kon de ruige dwergvleermuis (nog) niet worden waargenomen aangezien de soort enkel in het
najaar in de polder aanwezig is. De lijnvormige elementen in het gebied (langs wegen en dijken) worden
gebruikt als vliegroute om zich naar geschikt foerageergebied te kunnen begeven. Deze elementen
worden ook als foerageergebied gebruikt. De locaties zijn in figuur 21 weergegeven.

Figuur 21. Waarnemingen van de ruige dwergvleermuis (rode vierkanten) in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. Door deze ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee
een belangrijk deel van het foerageergebied en de vliegroutes van de ruige dwergvleermuis. Tevens
verdwijnen ook de vier verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Door het verdwijnen van alle
biotopen in de polder kan de functionaliteit van het gebied voor de ruige dwergvleermuis niet worden
behouden.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
De ruige dwergvleermuis is in Nederland een algemeen voorkomende soort. De aantallen in de trektijd,
in het najaar, worden geschat op 50.000 tot 100.000 dieren. Er zijn geen gegevens bekend over de trend

Ruige dwergvleermuis

vastgestelde verblijfplaats
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in de aantallen (Ministerie van EL&I, 2011). De gunstige staat van instandhouding van de ruige
dwergvleermuis moet beoordeeld worden op het niveau van de lokale populatie.

Door de ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied inclusief de vaste rust- en verblijfplaats en
baltslocaties en paarverblijven, en de vliegroutes van de ruige dwergvleermuis. In de directe omgeving
van de Hedwigepolder zijn echter voldoende alternatieve foerageermogelijkheden aanwezig in de vorm
van lijnvormige beplantingen en bosjes (zoals aan de Zeedijk van de Prosperpolder, Prosperweg II,
Langestraat en Muggenhoek). In de omgeving vormen deze bomenrijen en bosjes tevens geschikte paar-
en baltsverblijven voor de ruige dwergvleermuis; de bomen zijn van circa dezelfde leeftijd als de bomen
aanwezig in de polder waardoor, door natuurlijk proces, dood hout en overige voor de ruige
dwergvleermuis geschikte elementen (e.g. holten en kieren) kunnen ontstaan.
Ondanks de alternatieve foerageermogelijkheden en potentieel aanwezige mogelijkheden voor
verblijfplaatsen, kan een negatief effect op de lokale ruige dwergvleermuispopulatie niet geheel worden
uitgesloten. Derhalve zijn maatregelen aan de orde om de functionaliteit van het gebied voor de lokale
populatie van de ruige dwergvleermuis te waarborgen.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)

Fasering
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
Buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve voorzieningen. In figuur 22 is weergegeven
hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting, gefaseerd worden
verwijderd. Tijdens de eerste werkfase worden drie verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis
onaantrekkelijk gemaakt. Gedurende de twee werkfase zal het vierde verblijf onaantrekkelijk gemaakt
worden door de omliggende biotopen te verwijderen. De daadwerkelijke bomen met de paar- en
baltsplaats blijven behouden.
Zoals bij de gewone dwergvleermuis beschreven staat wordt de vliegroute langs de Engelbertstraat in
drie fasen (deels) ontmanteld. Met het oog op het behoud van vliegroutes tussen de verblijfplaatsen van
de gewone dwergvleermuis en het foerageergebied worden enkele vliegroutes (langs scheldedijk en een
zijde van de Engelbertstraat) gehandhaafd. Aangezien de ruige dwergvleermuis van dezelfde vliegroutes
gebruik maakt, is het handhaven van deze vliegroutes tevens van belang voor deze soort. Bij het
handhaven van een deel van de bomenrij langs de Engelbertstraat wordt alvorens het verwijderen van
de overige bomen in de bomenrij, nauwkeurig gelet op het voorkomen van verblijfplaatsen van de ruige
dwergvleermuis. Deze bomen worden, bij het vaststellen van functionaliteit, behouden.
Naast het handhaven van de vliegroutes, biedt de verbinding tussen de bestaande populierenbeplanting
langs de nieuwe zeedijk en de westelijk gelegen rij lindebomen (zie Figuur 20) een nieuwe mogelijkheid
om alternatieve gebieden/verblijfplaatsen te bereiken.

Om de soort tijdig (zowel nieuw aangeboden als bestaande) alternatieven te laten verkennen, wordt in
de omgeving van de polder, voorafgaand aan het onaantrekkelijk maken van de paar- en baltsverblijven,
biotoop geoptimaliseerd voor de ruige dwergvleermuis. Deze optimalisatie zal plaatsvinden direct
aansluitend op het gebied.



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 40

Figuur 22. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op vier locaties vaste rust-
en/of verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis.

Verblijfplaatsen
Van de ruige dwergvleermuis zijn vier balts- en paarverblijven in bomen geconstateerd met elk
maximaal 10 exemplaren. Om er zeker van te zijn dat in de directe omgeving van de polder alternatieve
paar- en baltsverblijven aanwezig zijn, worden tijdig vleermuiskasten opgehangen. Per bestaande
paarverblijfplaats worden vier nieuwe voorzieningen aangebracht. Uit de best beschikbare, recente
informatie over vleermuiskasten3 blijkt dat bolle kasten algemeen gebruikt worden als paarverblijven
door de ruige dwergvleermuis. Deze 16 kasten (vier voor elk aangetast verblijf) worden opgehangen aan
de bestaande te handhaven bomenrij langs de nieuwe scheldedijk. Deze bomenrij heeft een lengte van
circa 1,5 kilometer. De vleermuiskasten worden met een afstand van 100 meter afstand tussen de
voorzieningen opgehangen. Met het oog op maximale flexibiliteit in toekomstig gebruik door de ruige
dwergvleermuis worden de kasten gespreid over de verschillende oriëntaties (noord-oost-zuid-west)
aan de bomen bevestigd. De plaatsing van de nieuwe kasten vindt plaats vanaf de start van de
uitvoering; vanaf 2014. Zodoende zijn reeds voor de eerste fase in de ontmanteling van de biotopen in
de polder reeds mitigerende voorzieningen aanwezig.

3E. Korsten. Vleermuiskasten, Overzicht van toepassing, gebruik en succesfactoren. Uitgave zoogdiervereniging en Bureau

Waardenburg
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Om de soort tevens permanente voorzieningen aan te bieden, worden er bomen in het nieuwe
natuurgebied geringd. Van de bestaande volgroeide bomen (populieren) wordt 10% geringd en ontdaan
van het dunnere (<10 cm) tak- en twijghout. Zodoende ontstaat dood hout 'op stam' dat langs
natuurlijke weg een verblijfsfunctie gaat vormen voor de ruige dwergvleermuis en spechten.

De aangeboden kasten zullen, in combinatie met de te behouden bomenrijen langs de Scheldedijk en
het ringen van de bomen, voorzien in voldoende mogelijkheden voor balts- en paaractiviteiten in de
directe omgeving van de Hedwigepolder. Derhalve is de functionaliteit van het gebied voor de lokale
populatie ruige dwergvleermuizen behouden en is daarbij de gunstige staat van instandhouding
gewaarborgd.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Aangezien ruim voor de start van uitvoering nieuwe voorzieningen voor verblijfplaatsen en
foerageergebied zijn gerealiseerd en de soort deze voorzieningen ruimschoots van te voren kan
verkennen, is er geen sprake meer van onvermijdelijke schade aan de soort en bestaat daarmee geen
compensatieplicht.
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H. I. N. P. Q. Soortendossier (soort buiten ontheffingsaanvraag)

In het plangebied komt ook de huismus voor, een soort waarvan het nest jaarrond beschermd is.
De functie van de bebouwing voor de huismus en het aantal individuen dat hier gebruik van maakt, zijn
wegens het ontbreken van betredingstoestemming niet tot in detail bekend. Zolang beide genoemde
aspecten niet goed in beeld zijn, kan evenmin een compleet onderbouwd voorstel voor mitigatie van
deze voorzieningen worden opgesteld.
Zoals ook bij de andere soorten is gemeld, is er derhalve ivoor gekozen om het slopen van de bebouwing
met verblijfplaatsen van de huismus en het bij het erf behorende groen (samen het leefgebied van de
huismus) uit te stellen tot het einde van de uitvoeringsperiode. Daarom blijft in de voorliggende
ontheffingsaanvraag de aantasting van de vaste verblijfplaatsen (slopen van de bebouwing in de polder
en het bij het erf behorende groen) buiten beschouwing. Het slopen van de bebouwing wordt daarmee
een nieuwe activiteit waarvoor te zijner tijd in het kader van de Wabo-procedure voor sloop van de
bebouwing een ontheffing Flora- en faunawet zal worden aangevraagd. Nadat de onteigening is
afgerond, wordt zo snel mogelijk gestart met het in beeld brengen van de exacte functie van de
bebouwing voor de huismus en het aantal individuen dat hier gebruik van maakt, En wordt bekeken hoe
eventuele schade aan de soort zoveel mogelijk kan worden voorkomen, dan wel worden verzacht.

Bovendien ontstaat bij de herinrichtingswerkzaamheden potentieel geschikt leefgebied voor de
rugstreeppad - die al in de directe omgeving voorkomt. Voor deze soort wordt geen ontheffing
aangevraagd omdat maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze soort zich in het
plangebied vestigt.

Huismus

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
De aanwezigheid van de huismus is in 2013 vastgesteld in de bebouwing aanwezig in de polder. In de
vier bebouwingsclusters in de Hedwigepolder zijn met grote waarschijnlijkheid 5 broedparen aanwezig
in elk van de drie clusters. De nestlocaties zijn opgenomen in figuur 23.
De huismus heeft een geringe actieradius en bevindt zich in een biotoop waarbij de soort binnen enkele
meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderd meters (nestplek en voedselbronnen) zijn
dagelijkse behoefte vindt.
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Figuur 23. Territoria van de huismus in 2013.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Door de ingreep van ontpoldering wordt het gebied onder invloed gebracht van het getij. Voorafgaand
aan de ontpoldering zal de polder als getijdengebied worden ingericht. Bij deze inrichting zal de huidige
inrichting met alle aanwezige biotopen als weilanden, akkers, bosjes, bomenrijen, struwelen, gebouwen
enzovoorts worden verwijderd. De huismus is een standvogel en begeeft zich binnen enkele honderden
meters vanaf zijn nestlocatie. Door de ingreep verdwijnt alle vegetatie in het gebied en daarmee het
foerageergebied en de schuilmogelijkheden van de huismus. Naast de vegetatie, verdwijnen ook de
vastgestelde vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus. Door de ingreep wordt de functionaliteit
van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus aangetast.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
De gunstige staat van instandhouding van de huismus moet beoordeeld worden op lokaal niveau. Om
het effect van de uit te voeren activiteit op de gunstige staat van instandhouding van de huismus aan te
geven, moet in beeld gebracht worden hoe groot de populatie van de huismus ter plekke is en op
hoeveel exemplaren van de huismus de activiteit effect zal hebben (Ministerie van EL&I, 2011).
Aangezien het nauwkeurig inschatten van het aantal huismussen door het ontbreken van een
betredingstoestemming niet mogelijk is, wordt het slopen van de gebouwen buiten onderhavige
ontheffingsaanvraag gehouden.

De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen. Begin jaren tachtig begon de afname,
die begin jaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50%
van het aantal broedparen. Sinds de eeuwwisseling lijkt de broedpopulatie zich te herstellen; het is nog
onduidelijk of dit een structureel herstel is of dat het een tijdelijke opleving betreft (EZ, 2011).

Op geen enkel moment, ook niet tijdelijk, mag een achteruitgang van de functionaliteit van een
voortplantingsplaats en/of van een vaste rust- en verblijfplaats optreden. Ten gevolge van de ingreep
van de herinrichting wordt uiteindelijk alle bebouwing geamoveerd waarbij gelijktijdig de vaste rust- en
verblijfplaats van de huismus verdwijnt. Daarnaast gaat de functie van de polder als foerageergebied
voor de huismus verloren.

Huismus
vastgestelde verblijfplaats
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De ontpoldering van de Hedwigepolder en daarbij het verlies aan geschikt leefgebied voor de huismus
kan potentieel bijdragen aan de achteruitgang van de huismussenpopulatie. De gunstige staat van
instandhouding van de lokale populatie huismussen kan als gevolg van de ingreep niet gewaarborgd
worden zonder het aanbieden van alternatieve voortplantingsplaatsen.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen
Ter verzachting van het effect van het biotoopvrij maken van de Hedwigepolder wordt een fasering
aangebracht in dit biotoopvrij maken (zie voor uitgebreide beschrijving van de fasering: punt P onder de
Buizerd). Door deze gefaseerde werkwijze worden de soorten in de polder in fasen gedwongen om
gebruik te maken van in de omgeving aanwezige alternatieve (aangeboden) voorzieningen. In figuur 24
is weergegeven hoe in drie stappen de in de polder aanwezige biotopen en opgaande beplanting,
gefaseerd worden verwijderd. Tijdens deze gefaseerde werkzaamheden blijft de bebouwing in de polder
en de bij het erf behorende beplanting ten behoeve van onder andere de huismus behouden tot aan het
eind van de uitvoeringsperiode in 2019.

Figuur 24. Fasering werkzaamheden herinrichting Hedwigepolder met op drie locaties vaste rust-
en/of verblijfplaatsen van de huismus.

Aan het einde van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zal de bebouwing in de Hedwigepolder
geamoveerd worden. Daarbij verliest de huismus zijn verblijfplaats in de polder. Vooruitlopend op de
sloop in 2019 worden in 2014 alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van permanente nestvides
aangeboden. Op basis van de inventarisatie in 2013 gelden voor het aantal van deze alternatieve

Vastgestelde vaste rust- en/of verblijfplaats
Huismus
Te behouden deel bomenrij langs Engelbertstraat

Te verwijderen biotopen
Fase 1 (november 2016 - februari 2017)
Fase 2 (november 2017 - februari 2018)
Fase 3 (november 2018 - februari 2019)
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voorzieningen het uitgangspunt van circa 5 broedparen per cluster. Dit zou neer komen op het
aanbieden van 40 alternatieve verblijfplaatsen (20 broedparen per 4 clusters * 2 alternatieve nestvides
per aangetaste voortplantingsplaats). Om de soort tijdig alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden,
worden deze verblijfplaatsen voorzien in de Vogelkijkhut, het bezoekerscentrum in Emmadorp en in het
zomerverblijf aan het uiteinde van de Leidingendam (zie figuur 25). Daarbij worden hier tevens het
foerageergebied en dekkingsmogelijkheden van de huismus geoptimaliseerd.

De aangeboden alternatieve verblijfplaatsen krijgen een functie in de ontheffingsaanvraag Flora- en
faunawet die wordt aangevraagd als onderdeel van de dan te doorlopen Wabo-procedure. In de
voorbereiding van laatstgenoemde ontheffingaanvraag wordt bepaald wat het vereiste aantal van de
voorzieningen die aangeboden worden, zullen zijn. De aanvraag zal worden gebaseerd op de in 2016 uit
te voeren inventarisatie waarbij nauwkeurig kan worden vastgesteld wat de functie van de bebouwing is
voor de huismus en in welke getale de soort aanwezig is.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Aangezien ruim voor de start van uitvoering nieuwe voorzieningen voor nestgelegenheid en het biotoop
voor de huismus hier wordt geoptimaliseerd, zijn gerealiseerd en de soort deze voorzieningen
ruimschoots van te voren kan verkennen, is er geen sprake meer van onvermijdelijke schade aan de
soort en bestaat daarmee geen compensatieplicht.
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Rugstreeppad

N. Verspreiding van beschermde soort op en nabij het de uitvoeringslocatie
De rugstreeppad is bij de inventarisatie in 2013 niet aangetroffen in de Hedwigepolder. Wel is de soort
op korte afstand (10 meter) van de polder aangetroffen in geschikt leefgebied in Vlaanderen. Gezien de
ecologie van de soort en het dispersiegedrag kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid'
worden gesteld dat de rugstreeppad gedurende de jaren tot aan de start van de uitvoering ook in de
Hedwigepolder aanwezig zal zijn.
De soort is immers in staat zich snel voort te planten in geschikt voortplantingsbiotoop. Na de
voortplanting zwermen de juveniele dieren in meerdere richtingen waar geschikt leefgebied aanwezig is.
In de Hedwigepolder is momenteel geen optimaal geschikt biotoop aanwezig, maar is het zeer
waarschijnlijk dat enkele dieren zich in agrarische percelen met sloten en waterpartijen in het gebied
zullen handhaven. Voor overwintering zal de soort gebruik maken van ondergrondse verblijfplaatsen in
de vorm van muizenholen en dergelijke.
Na de start van de uitvoeringsfase ontstaat op grote schaal geschikt voortplantingsgebied voor de
rugstreeppad in de vorm van ondiepe waterplassen. Ervaringen met inrichtingsprojecten in vergelijkbaar
gebied, onder meer in 2012 in de aangrenzende -en qua biotopen vergelijkbare- Prosperpolder, laten
zien dat de rugstreeppad op deze verandering in leefgebied reageert met voortplanting in groten getale.
De verspreiding van de soort in de Hedwigepolder vanuit de Vlaamse Prosperpolder wordt geprobeerd
tegen te houden door middel van mitigerende maatregelen op de grens tussen beide polders (zie onder
P). Deze mitigerende maatregelen zullen geen garantie bieden dat de rugstreeppad zich niet naar de
Hedwigepolder zal begeven.

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort
Na herinrichting van de polder en openstelling voor invloed van het getij verdwijnt het leefgebied van de
rugstreeppad omdat het zoete milieu zal veranderen in zoutwatermilieu. De soort kan zich mogelijk
langs de rand van het gebied in kleine aantallen handhaven, aangezien de randzone vanwege de hogere
ligging dan de rest van het gebied, maar beperkt met zout water zal overstromen. De functionaliteit van
het leefgebied zal verloren gaan.

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de beschermde soort
Op lange termijn zal de staat van instandhouding van de rugstreeppad niet lijden onder de inrichting van
de Hedwigepolder. De soort zal zich in de uitvoeringsperiode tussen 2016 en 2019 kunnen
vermenigvuldigen in het gebied. Deze tijdelijke sterke toename in korte tijd past bij de
overlevingsstrategie van de soort. De gunstige staat van instandhouding op lokaal niveau komt dan ook
door de inrichting van de Hedwigepolder niet in het geding.

P. Maatregelen om de schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen)
Tijdens de werkzaamheden zullen individuen van de rugstreeppad zich op het werkterrein bevinden en
door de werkzaamheden worden geraakt en mogelijk gedood. Dit onopzettelijk doden kan worden
voorkomen door als onderdeel van de werkzaamheden in de vorm van ecologische begeleiding de
aanwezige dieren op te sporen, weg te vangen en over te plaatsen naar geschikt leefgebied in de nabije
omgeving. De kolonisatie van de Hedwigepolder door rugstreeppadden vanuit de Prosperpolder wordt
voorkomen door de plaatsing van een amfibiekerend scherm op de grens tussen de Hedwigepolder en
de Prosperpolder. Na afloop van de inrichtingswerkzaamheden wordt dit scherm verwijderd.

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen)
Niet van toepassing
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R. Tijdstip en locatie mitigerende maatregelen
Het tijdstip en de locatie van mitigerende maatregelen zijn gekoppeld aan de specifieke maatregelen per
soort, aangezien ze voorkomen uit de effecten per soort. De aanleiding een aard van de mitigerende
maatregelen zijn beschreven in de hiervoor beschreven soortendossiers. Onderstaand worden het
tijdstip en de locatie van de mitigerende maatregelen gespecificeerd naar soort beschreven, (zie ook
figuur 25 voor locaties van de nestkasten).

In algemene zin kan ten aanzien van het tijdstip worden gemeld dat de meeste maatregelen ruim
vooruitlopend op het daadwerkelijk aantasten van de vaste verblijfplaatsen worden genomen om
negatieve effecten te beperken. Dan is er ruimte voor de nieuwe natuur om zich te ontwikkelen en
kunnen deze maatregelen al gaan functioneren vooraleer daadwerkelijke aantasting plaatsvindt.

Figuur 25. Locaties nestkasten voor kerkuil, huismus en dagverblijfplaats gewone dwergvleermuis

Ransuil
Mitigerende maatregelen betreffen:
- fasering in de werkzaamheden van biotoopvrij maken van de polder
- parallel aan fasering van biotoopvrij maken: ontwikkelen van alternatief foerageergebied in

natuurgebied
- aanbieden nestmanden.

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanvang fasering in 2016, afronding in 2019
- aanbieden alternatieve verblijfplaatsen in 2014;
- inrichten natuurgebied in 2016 (ingezet wordt echter op snellere realisatie dan in 2016).

Locatie nestkasten kerkuil, vogelvides huismus en voorzieningen gewone dwergvleermuis

Bezoekerscentrum

Vogelkijkhut

'Zomerverblijf'/
werkruimte
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Locatie mitigerende maatregelen:
- fasering betreft hele werkgebied, te beginnen in noordoostelijk deel en eindigen in zuidwestelijk

deel
- het natuurgebied is gelegen tegen het zuidelijk talud van de nieuwe zeedijk nabij de grens met

Vlaanderen (Figuur 15)
- plaatsing nestmanden: bomenrij langs de nieuwe Scheldedijk in het natuurgebied en bomenrij waar

de Emmaweg overgaat in de Zeedijk van de Prosperpolder.

Kerkuil
Mitigerende maatregelen betreffen:
- fasering in de werkzaamheden van biotoopvrij maken van de polder;
- parallel aan fasering van biotoopvrij maken: ontwikkelen van alternatief foerageergebied in

natuurgebied;
- aanbieden twee nestkasten.

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanvang fasering in 2016, afronding in 2019
- aanbieden alternatieve verblijfplaatsen in 2014;
- Inrichten natuurgebied in 2016 (ingezet wordt echter op snellere realisatie dan in 2016).

Locatie mitigerende maatregelen:
- fasering betreft hele werkgebied, te beginnen in noordoostelijk deel en eindigen in zuidwestelijk

deel.
- het natuurgebied is gelegen tegen het zuidelijk talud van de nieuwe zeedijk nabij de grens met

Vlaanderen (Figuur 15)
- plaatsing nestkasten: bezoekerscentrum in Emmadorp en zomerverblijf aan het uiteinde van de

Leidingendam.

Veldspitsmuis
Mitigerende maatregelen betreffen:
- aantrekkelijk maken van beoogd nieuw potentieel leefgebied op taluds van te handhaven deel

Hedwigdijk
- onaantrekkelijk maken van bestaand leefgebied op taluds van te verwijderen bestaande zeedijk
- fasering in het aantrekkelijk en onaantrekkelijk maken van nieuw respectievelijk te verwijderen

bestaand leefgebied van de veldspitsmuis op dijktaluds en andere geschikte habitats.
- inrichten natuurgebied naar geschikt biotoop voor verldspitsmuis.

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanvang in 2014: aanpassing dijkbeheer aan dijken in eigendom en beheer bij Waterschap

Scheldestromen, afronding in 2019
- aanvang in 2016: aanpassing van beheer van overig actueel leefgebied (buiten de

waterschapsdijken), afronding in 2019.
- inrichten natuurgebied in 2016 (ingezet wordt echter op snellere realisatie dan in 2016).

Locatie mitigerende maatregelen:
- bestaande zeedijk: onaantrekkelijk maken van bestaand leefgebied
- te handhaven restant van Hedwigdijk: aantrekkelijk maken van nieuw potentieel leefgebied op

zuidelijk dijktalud.
- overig leefgebied in de Hedwigepolder: onaantrekkelijk maken van bestaand leefgebied.
- het natuurgebied is gelegen tegen het zuidelijk talud van de nieuwe zeedijk nabij de grens met

Vlaanderen (Figuur 15).
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Gewone dwergvleermuis
Mitigerende maatregelen betreffen:
- fasering in de werkzaamheden van biotoopvrij maken van de polder (vernietigen van

foerageergebied en van (niet essentiële) vliegroutes)
- plaatsing van vleermuistoren en aanbrengen 16 vleermuiskasten.

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanvang in 2016: fasering; afronding fasering in 2019
- in 2014: plaatsing van vleermuistoren en ophangen kasten.

Locatie mitigerende maatregelen:
- fasering betreft hele werkgebied, te beginnen in noordoostelijk deel en eindigen in zuidwestelijk

deel.
- plaatsing vleermuistoren: te handhaven restant van Hedwigdijk nabij natuurgebied
- plaatsing kasten: Vogelkijkhut, bezoekerscentrum in Emmadorp en zomerverblijf aan het uiteinde

van de Leidingendam.

Ruige dwergvleermuis
Mitigerende maatregelen betreffen:
- fasering in de werkzaamheden van biotoopvrij maken van de polder (vernietigen paar- en

baltsverblijfplaatsen)
- ringen van bestaande bomen voor het laten ontstaan van paarverblijven.
- aanbieden verblijfplaatsen.

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanvang in 2016: fasering; afronding in 2019
- in 2014: ringen van bestaande bomen
- aanbieden alternatieve verblijfplaatsen in 2014.

Locatie mitigerende maatregelen:
- fasering betreft hele werkgebied, te beginnen in noordoostelijk deel en eindigen in zuidwestelijk

deel van de Hedwigepolder
- langs te handhaven deel van Hedwigdijk nabij natuurgebied: ringen van bestaande bomen
- plaatsing kasten: bestaande te handhaven bomenrij langs de nieuwe scheldedijk.

Huismus
Mitigerende maatregelen betreffen:
- aanbieden 40 nestvides

Tijdstip mitigerende maatregelen:
- aanbieden alternatieve verblijfplaatsen in 2014

Locatie mitigerende maatregelen:
- Vogelkijkhut, bezoekerscentrum in Emmadorp en zomerverblijf aan het uiteinde van de

Leidingendam.



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 50

III Alternatieven afweging & belangen

S. Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt
In het kader van het MER zijn een groot aantal alternatieven en varianten onderzocht

Alle alternatieven op een rij
In het kader van het MER zijn diverse alternatieven onderzocht (ook toegelicht in hfst 4 in MER). In
onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende basisalternatieven en
uitvoeringsvarianten, aangevuld met te onderzochte uitvoerings- en locatievarianten, naast elkaar
gezet.

Tabel 1: overzicht: de alternatieven naast elkaar

Nulalternatief
Nulalternatief In stand houden huidige toestand Hedwige-Prosperpolder, het niet realiseren van het

project, is niet langer een beleidsoptie.

Basis-
alternatieven

Omschrijving Kenmerkende ingrepen

Basis-alternatief 1
variant a

(1A)

‘bressenalternatief’
(zonder ingrepen in
voorliggende schorren)

Op Vlaams én Nederlands grondgebied:

 Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLW-niveau ter hoogte
van de te maken bressen langs de Schelde.

 Ontwerp krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

 Geen ingrepen in de voorliggende schorren.

Op Vlaams grondgebied:

 Creëren van een 500m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Prosper-Schelde door de waterkerende dijk af te graven tot
polderniveau.

 Creëren van twee 300 meter brede bressen in de Hedwigedijk
tussen Hedwige- en Prosperpolder door het afgraven van de dijk
tot op polderniveau.

 Alle andere dijkdelen blijven bestaan.

Op Nederlands grondgebied:

 Creëren van een 900m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Hedwige-Schelde door de waterkerende dijk af te graven tot
polderniveau.

 Alle andere dijkdelen (o.a. Sieperdadijk) blijven bestaan.

Basis-alternatief 1
variant b

(1B)

‘bressenalternatief’
(mét ingrepen in
voorliggende schorren)

 Idem als basisalternatief 1 variant a, maar mét actief ingrijpen in
de voorliggende schordelen: het over de volledige bresbreedtes
afgraven van de voorliggende schordelen tot op polderniveau. Ter
hoogte van de bres Prosper-Schelde (Vlaams grondgebied) gaat
het om een deel van de schorren van Ouden Doel. Ter hoogte van
de bres Hedwige-Schelde (Nederlands grondgebied) gaat het om
een deel van de schorren in het oostelijk deel van het
Sieperdaschor en de voorliggende Scheldeschorren.

Basis-alternatief 2
variant a

(2A)

‘conservatief dijken
weg-alternatief’
(zonder ingrepen in
voorliggende schorren)

Op Vlaams én Nederlands grondgebied:

 Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

 Afgraven waterkerende dijk aan Scheldekant tot op schorniveau.

 Ontwerp krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

 Geen ingrepen in de voorliggende schorren.

Op Vlaams grondgebied:

 Afgraven Hedwigedijk tussen Hedwige- en Prosperpolder tot op
polderniveau

 Creëren van een 500m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Prosper-Schelde door hier de waterkerende dijk af te graven tot
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polderniveau i.p.v. schorniveau.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLW-niveau ter hoogte
van de te maken bres.

Op Nederlands grondgebied:

 Afgraven waterkerende dijk tussen Hedwigepolder en
Sieperdaschor tot op schorniveau.

 Creëren van een 900m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Hedwige-Schelde door hier de waterkerende dijk af te graven tot
polderniveau i.p.v. schorniveau.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLW-niveau ter hoogte
van de te maken bres.

Basis-alternatief 2
variant b

(2B)

‘conservatief dijken
weg-alternatief’ (mét
ingrepen in
voorliggende schorren)

 Idem als basisalternatief 2 variant a, maar mét actief ingrijpen in
de voorliggende schordelen: het over de volledige bresbreedtes
afgraven van de voorliggende schordelen tot op polderniveau. Ter
hoogte van de bres Prosper-Schelde (Vlaams grondgebied) gaat
het om een deel van de schorren van Ouden Doel. Ter hoogte van
de bres Hedwige-Schelde (Nederlands grondgebied) gaat het om
een deel van de schorren in het oostelijk deel van het
Sieperdaschor en de voorliggende Scheldeschorren.

Basis-alternatief 3

(3)

‘progressief dijken weg-
alternatief’

Op Vlaams én Nederlands grondgebied:

 Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

 Afgraven waterkerende dijk aan Scheldekant tot op polderniveau
(maaiveldniveau).

 Afgraven voorliggende Scheldeschorren tot polderniveau
(maaiveldniveau).

 Ontwerp krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

Op Vlaams grondgebied:

 Afgraven Hedwigedijk tussen Hedwige- en Prosperpolder tot op
polderniveau (maaiveldniveau).

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLW-niveau ter hoogte
van Prosperhaven.

Op Nederlands grondgebied:

 Afgraven waterkerende dijk tussen Hedwigepolder en
Sieperdaschor tot op polderniveau (maaiveldniveau).

 Creëren van geleidelijke overgang tussen polderniveau in
Hedwigepolder en schorniveau in Sieperdaschor.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLW-niveau ter hoogte
van hoek Hedwige-Schelde.

Uitvoeringsvariant
Grondverzet op basis van natuurlijke
processen

 Variant waarbij de natuurlijke processen in de polders (zowel op
Vlaans als Nederlands grondgebied) hun gang gaan versus actief
ontwerp van kreekaanzetten en drainagestelsel.

Locatievariant

Locatievariant
Zoeten Berm

‘waterkerende dijk op
Zoeten Berm’

 Variant waarbij de waterkerende dijk op de Zoeten Berm (Vlaams
grondgebied) wordt gebouwd i.p.v. ten noorden ervan.

Milieuvriendelijk alternatief (MA)
Het basisalternatief dat uit de alternatievenafweging naar voren komt als alternatief met de minste milieuimpact.

Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
Het milieuvriendelijke alternatief (MA) aangevuld met een aantal realistische extra (mitigerende) maatregelen, met
name gericht op een verdere verbetering van water, landschap, recreatie, landbouw,… en bijhorende milieu-
omstandigheden.

Voorkeursalternatief
Alternatief waar bestuurlijk een standpunt wordt genomen door het bevoegd gezag op basis van verschillende
onderliggende documenten (MER, wateradvies, KEA en andere maatschappelijke overwegingen).
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In het kader van de alternatievenafweging wordt onderstaand kort ingegaan op mogelijke alternatieven
met betrekking tot:
- Keuze voor ontpoldering en locatie;
- Inrichting;
- methode.

alternatieven voor ontpoldering en locatie
In het kader van het project Natuurpakket Westerschelde heeft de provincie Zeeland vanuit de
bevolking en het maatschappelijk middenveld een aantal alternatieven voor ontpolderen ontvangen.
Om deze ideeën te beoordelen werd een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld, onder
voorzitterschap van de heer prof. Drs. F. Maljers. In de commissie namen eveneens een aantal
deskundigen plaats op het gebied van mariene ecosystemen, geomorfologische processen en
bestuurlijke- en juridische processen. De ‘commissie Maljers’ heeft in december 2006 Gedeputeerde
Staten geadviseerd, door een beoordeling te geven over de kansrijkheid van aangereikte alternatieven
voor de plannen 600 ha in het Westerscheldegebied te ontpolderen. Omtrent het voorliggende project
werden twee alternatieven ingediend:

 leidingendam in Saeftinghe verwijderen, verdiept heraanleggen of doorlatend maken;
Uitgaande van de conclusie van de Commissie Maljers is het afgraven van de leidingendijk en het
verplaatsen of ingraven van de leidingen, zodat een aaneengesloten natuurgebied Groot
Saeftinghe zou ontstaan, niet in beschouwing genomen als te onderzoeken alternatief. De
belemmerende factor ter realisatie hiervan vormen voornamelijk de te hoge kosten. Naast de
kosten zijn er bij het ingraven van de leidingen of het doorlaatbaar maken van de dam uiteraard
ook een aantal baten. Er is enerzijds de positieve bijdrage voor wat betreft het bereiken van een
gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde en anderzijds de natuurlijke verjonging
die optreedt in het land van Saeftinghe. Deze baten zijn echter moeilijk in kwantitatieve termen
uit te drukken. In het kader van voorliggend MER heeft de m.e.r.-commissie wel gevraagd in
hoofdlijnen de voor- en nadelen weer te geven van het verplaatsen of ingraven van de
leidingendijk, of het maken van een doorlaat.

o In het MER is geconcludeerd dat het doorlatend maken van de dam geen noodzakelijke
ingreep is om de doelstelling te realiseren. De voordelen hebben vooral betrekking op
dynamiek en verjonging van Saeftinghe. Een nadeel is dat de soortendiversiteit in het
gebied Groot Saeftinghe uniformer zou kunnen worden omwille van een gelijkmatige
impact van brak-zout Saeftinghewater op het volledige gebied én omwille van het
verdwijnen van broedlocaties voor avifauna. Voor (avi)fauna speelt de aanwezigheid van
de leidingendam vanuit ecologisch oogpunt trouwens geen noemenswaardige rol. Een
belangrijk punt is dat, indien men door het verwijderen of dieper herleggen van de
leidingendam een Groot Saeftinghe wil realiseren, deze ingreep bij voorkeur gelijktijdig
met de aanleg van het intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder zou moeten
gebeuren. Wanneer de ingreep later wordt gerealiseerd zullen de negatieve effecten fors
groter zijn. Wellicht wegen de kosten dan niet meer op tegen de baten die gerealiseerd
kunnen worden. Inmiddels (anno 2013) is echter het uitgangspunt dat de leidingendam
behouden blijft, onder andere vanwege de hoge koste die met het dieper leggen of
verplaatsen gemoeid zouden zijn. Ten behoeve van de stabiliteit van de leidingendam zijn
enkele beschermende maatregelen voorzien.

 afgraving van een deel van het Verdronken Land van Saeftinghe.
Het verlagen van het Verdronken Land van Saeftinghe is geen optie om natuurherstel te
realiseren. De maatregel gaat ten koste van belangrijke bestaande waarden. Het unieke karakter
van Saeftinghe wordt mede bepaald doordat het niet ingepolderd werd zodra het daarvoor
mogelijkheden bood. Schorverjonging van Saeftinghe draagt niet bij aan de doelstelling om het
estuarium ruimtelijk uit te breiden, hetgeen nodig is om de IHD’s in de Westerschelde te behalen.
Echte estuariene natuur (met getij) kan immers niet uitgebreid worden door in bestaande Natura
2000 gebieden (zoals Saeftinghe) bepaalde beheersmaatregelen te treffen, die gericht zijn op de
verandering van de ene habitat in de andere.
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 Onderzochte alternatieven door de Commissie Nijpels
Tenslotte werd door de Commissie Natuurherstel Westerschelde (de Commissie Nijpels)
onderzocht of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering
van het Nederlands deel van de Hertogin Hedwigepolder. Uit een beoordeling van 78 ideeën en
suggesties voor natuurherstelmaatregelen zijn vijf kansrijke alternatieven naar voren gekomen,
doch geen van de vijf blijkt t.o.v. ontpoldering van de Hedwigepolder als beste uit de bus te
komen. Bij alle kansrijke alternatieven die de commissie heeft gevonden, zal een aanzienlijke
hoeveelheid (landbouw)grond moeten worden verworven. In alle gevallen meer dan bij de
ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.
Daarnaast is de commissie van mening dat niet lichtvoetig kan worden omgesprongen met de
verplichting, in een verdrag met Vlaanderen vastgelegd, om de Hertogin Hedwigepolder te
ontpolderen. De commissie heeft er zich van vergewist dat Vlaanderen een eventueel alternatief
welwillend en serieus zal bekijken, maar dat uitsluitend de maatregelen in de Hertogin
Hedwigepolder door Vlaanderen zullen worden betaald. Daarmee is de ontpoldering van de
Hertogin Hedwigepolder voor Nederland een uiterst goedkope maatregel en iedere andere
maatregel buitengewoon kostbaar.

 Buitendijkse alternatieven en validatieonderzoek
In het regeerakkoord van 2010 is overeengekomen dat er “in overleg met Vlaanderen een
alternatief zal worden ontwikkeld voor de ontpoldering van de Hedwigepolder”. Bij het aantreden
van het kabinet Rutte I werd een nieuwe koers ingezet wat resulteerde in de bekendmaking op 16
juni 2011 dat de Nederlandse regering als alternatief de Welzingepolder en Schorerpolder, nabij
Vlissingen, wilde ontpolderen in plaats van de Hedwigepolder.

Er is een valdatieonderzoek uitgevoerd, in opdracht van het Nederlandse kabinet, uitgevoerd door
een consortium van Grontmij Nederland BV, Bureau Waardenburg en Svasek Hydraulics. Het was
gericht op validatie van de bijdrage van de buitendijkse maatregelen aan natuurherstel, de
uitvoerbaarheid van de maatregelen en de effecten voor aspecten als veiligheid en scheepvaart.
Ook de kosten van het buitendijkse natuurherstel zijn scherper in beeld gebracht. Het rapport
wijst uit dat de in het kabinetsbesluit van 17 april 2009 opgenomen voorkeursvariant van
buitendijks natuurherstel, niet leidt tot verbetering van de staat van instandhouding van de
estuariene natuur in de Westerschelde. De conclusie is dat de nieuw te creëren natuurwaarden
een belangrijke aantasting veroorzaken van bestaande beschermde natuurwaarden en dat de
voorkeursvariant niet leidt tot de noodzakelijke uitbreiding van de oppervlakte estuariene natuur.
De buitendijkse schorren kunnen weliswaar leiden tot verbetering van het habitattype H1330
(Atlantische schorren) en H1310 (pioniersvegetatie), maar gaan tegelijkertijd ten koste van
habitattype H 1130 (estuaria). Uitvoering van de voorkeursvariant van de buitendijkse schorren
zou leiden tot een verplichting tot compensatie van het verlies van het habitattype H1130
(estuaria), die niet kan worden gerealiseerd door middel van buitendijkse maatregelen in het
estuarium van de Westerschelde. Compensatie zou dus wederom ontpoldering vergen.

Verlaging van delen van het land van Saeftinghe leidt op korte termijn tot aantasting van het
huidige habitattype H1330 (schor), waarvoor eveneens een herstelopgave geldt. Verlaging leidt
niet tot de noodzakelijke uitbreiding van de oppervlakte aan estuariene natuur en heeft negatieve
effecten op de foerageermogelijkheden van een aantal vogelsoorten.

Gezien de conclusies van het validatieonderzoek stuit realisatie van buitendijkse natuurherstel op
onoverkomelijke (juridische) bezwaren in het kader van de EU-regelgeving. Er is namelijk een
verplichting tot estuarien natuurherstel op basis van de habitatrichtlijn. De Europese Commissie
zal bij doorzetting van het alternatief van buitendijks natuurherstel naar verwachting de eerdere
inbreukprocedure wegens het uitblijven van adequaat natuurherstel weer oppakken.

In de rapportage ''Geschiktheidsbeoordeling van potentiële gebieden voor estuariene
natuurontwikkeling in het Schelde estuarium tussen Hansweert en Antwerpen' (Grontmij, 2010)
worden de volgende constateringen gedaan.



Activiteitenplan Inrichting Hedwigepolder.
Bijlage bij ontheffingsaanvraag
Projectnr. 225938
11 juni 2013, revisie 1.0

blad 54

In de ecologische beoordeling scoort de Hedwigepolder onderscheidend het hoogst en wel voor
schor. Dit betekent dat in Hedwigepolder met de minste inspanningen de hoogste natuurkwaliteit
kan worden gerealiseerd. De Zimmermanpolder (222 ha) scoort voor de Nederlandse gebieden
‘second-best’, (eveneens voor schor) maar voldoet niet aan de eisen die aan de oppervlakte worden
gesteld van circa 300 ha. De combinatie Zimmerman-Wilhelmuspolder voldoet hier wel aan (299
ha), maar scoort weer lager in de ecologische beoordeling. De combinatie Kruispolder-
Wilhelminapolder scoort het best op de ontwikkeling van slik, maar deze relatieve geschiktheid is
beduidend lager dan de geschiktheid van de Hedwigepolder voor schorontwikkeling.
..
Aanvullend op de onderscheidend hoogste scores in de geschiktheidsbeoordeling heeft de
locatiekeuze voor de Hedwigepolder nog de volgende belangrijke ecologische meerwaarde
(systeemniveau):

 De Hedwigepolder is het enige gebied dat aansluit bij de Vlaamse gebieden
(Prosperpolder) en hiermee een grotere gebiedseenheid vormt dan bij de andere
gebieden mogelijk is. Dit is van groot belang vanuit het oogpunt van duurzaamheid en
diversiteit;

 De Hedwigepolder vormt een verbindende schakel tussen de Prosperpolder en het
Verdronken land van Saeftinghe. Hiermee ontstaat de kans op de realisatie van een
groot aaneengesloten natuurgebied van internationale orde, dat unieke potenties biedt
voor soorten met een grote ruimtebehoefte.

De Vlaamse polders scoren ecologische nagenoeg gelijkwaardig, wat logisch is aangezien de
gebieden min of meer even hoog zijn en qua ligging vergelijkbaar zijn. Van de Belgische polders
scoort de Prosperpolder maatschappelijk iets beter dan de Doelpolder door een lagere
bebouwingsdichtheid en een meer logische begrenzing. De Prosperpolder sluit bovendien aan bij de
Hedwigepolder.

De bovenstaande constateringen en conclusies geven aan dat na zorgvuldige afweging de
Hedwigepolder (annex Prosperpolder) de beste keuze is voor de ontwikkeling van estuariene
natuur in het Westerschelde-estuarium.

Het onderzoeksinstituut Deltares krijgt in januari 2011 de opdracht om nogmaals buitendijkse
mogelijkheden te onderzoeken. Geen alternatief, dat aan de doelstellingen van de OS 2010
voldeed, is uiteindelijk gevonden. Zowel in het Deltares rapport als in de deskundigenverklaring
van Herman en Stive is het volgende gesteld:

''(Combinatie)alternatieven waarin (binnendijkse) procesgerichte maatregelen een substantieel
onderdeel zijn, verdienen de voorkeur boven (buitendijkse) habitatgerichte maatregelen, omdat
zij structureler en duurzamer bijdragen aan natuurherstel in de Westerschelde” [conclusie
Deltares, 2011].

Bekribbingen en vergelijkbare ingrepen kunnen dus niet worden vergeleken met uitbreidingen
(ontpolderingen) als herstelmaatregelen voor het estuarium. Waar het gaat om het oplossen van
de fundamentele problemen die door de verruimingen en andere ingrepen in het estuarium zijn
ontstaan, levert ontpolderen een oplossing die gericht is op de kern van de problemen en die
effecten sorteert op verschillende ruimteschalen. Bekribbingen creëren de illusie op één
bepaalde plaats waardevolle natuur te ‘creëren’ waar die niet bestond, maar verplaatsen
daardoor het probleem van hoge dynamiek naar elders, terwijl ze ook leiden tot verdere
verstarring en versteiling van het estuarium. Dat is voor de dynamische estuariene natuur op
langere termijn bijzonder nadelig. Daarom zijn ‘buitendijkse oplossingen’ geen oplossingen, maar
een probleem”. [Herman & Stive, 2011].

Na de onderzoekcommissies Maljers en Nijpels –die hebben gezocht naar alternatieven voor de
ontpoldering van de Hedwigepolder- en met de conclusie van het validatieonderzoek van de
buitendijkse natuurherstelmaatregelen en het onderzoek van Deltares, acht het kabinet de zoektocht
naar alternatieven voor realisatie van het natuurherstel van de Westerschelde afgerond. Alles
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overwegende is de conclusie van het kabinet als volgt. Op basis van ecologische en juridische
overwegingen en met inachtneming van verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijke verplichtingen, kan
het kabinet geen andere conclusie trekken dan dat de voorkeursvariant van herstel van estuariene
natuur in de Westerschelde volgens het alternatief van buitendijkse schorren geen soelaas biedt.

Op 29 oktober 2012 werd bekend gemaakt dat in de kabinetsformatie 2012 (Rutte II) is afgesproken dat
de Hedwigepolder onder water gezet zal worden. Op 21 december 2012 maakte staatssecretaris van
Economische Zaken Dijksma bekend, dat de Hedwigepolder, volgens de planning die de ministerraad
heeft vastgesteld, uiterlijk in 2019 helemaal als intergetijdengebied moet zijn ingericht.

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 van het MER worden de conclusies van de verschillende onderzoeken
uitgebreider beschreven.

Alternatieven m.b.t. Inrichting
Uitgaande van de doelstelling van het project, het realiseren van estuariene natuur, zijn diverse
inrichtingsalternatieven opgesteld. Deze alternatieven zijn opgesteld in het kader van de
Milieueffectrapportage. De huidige polder vormt een compleet leefgebied dat volledig buiten de
estuariene invloed ligt. De bestaande biotopen van de agrarische polder met de bijbehorende
landschapselementen zoals bossages, bomenrijen, waterpartijen en dergelijke verdwijnen omdat het
geen biotopen zijn die deel uitmaken van een estuarien natuurgebied. Het inrichtingsplan maakt
overigens wel gebruik van bestaande restanten van kreekpatronen zoals de Pielenput en kreken in het
Sieperdaschor, waar het nieuw te graven kreekpatroon direct op aansluit. Handhaving van de overige
biotopen zoals bomenrijen en bossages is voor getijdennatuur niet aan de orde.
Handhaving van bestaande bebouwing in de estuariene natuur is niet aan de orde omdat opname van
bebouwing in een natuurgebied niet voor de hand ligt, en tevens handhaving van bebouwing zeer
gevoelig ligt in de streek in verband met verwijzing naar de watersnoodramp van 1953.
Voor een nadere toelichting van de alternatieven en onderbouwing van de keuze van het
voorkeursalternatief, wordt verwezen naar de MER.

Specifiek met betrekking tot het behoud van biotopen van beschermde soorten in de polder, kan het
volgende worden opgemerkt.
1. Alternatieven met het oog op behoud van foerageergebied (vogels, zoogdieren)

De inrichting als getijdengebied betekent dat het huidige foerageergebied van vogels en zoogdieren
zal veranderen in een zilte omgeving. Voor enkele soorten heeft getijdennatuur een beperkte
potentiële functie als foerageergebied; voor de meeste soorten geldt dit echter niet. Opgaande
bomen en ruigten passen niet in het beeld en de biotopen van getijdenatuur. Opgaande bomen als
onderdeel van het foerageergebied zouden tijdelijk kunnen blijven staan, maar omdat deze bomen
in een zilte natte omgeving snel afsterven, is dit van beperkte en tijdelijke waarde.

2. Alternatieven met het oog op behoud bebouwing als vaste rust- en verblijfplaats
Handhaving van bestaande bebouwing van woonhuizen of schuren is zeer ongewenst in verband
met het draagvlak in de omgeving vanwege de emotionele verwijzing naar de watersnoodramp van
1953. Voor de aanwezige gebouwbewonende soorten zou handhaving van de gebouwen een
beperkte meerwaarde hebben vanwege het wegvallen van de relatie met het aangrenzende
foerageergebied.

3. Alternatieven met het oog op behoud van bomen als vaste rust- en verblijfplaats en foerageergebied
Behoud van de bomen in de Hedwigepolder leidt tot de kans op het op drift raken van stam- en
takhout afkomstig van afgestorven bomen na enkele jaren na doorsteken van de dijken. Daarnaast
zou handhaving van deze bomen slechts in beperkte mate bijdragen aan behoud van de
functionaliteit van het leefgebied van de beschermde soorten (vogels, vleermuizen). Immers de
directe omgeving van de bomen zal snel van karakter veranderen na doorsteken van de dijken en
zal spoedig nauwelijks of geen functie meer hebben als foerageergebied.

Alternatieven m.b.t. de methode
Als uitvoeringsmethode voor inrichting van de polder is gekozen voor een werkwijze waarbij de
negatieve effecten voor de aanwezige beschermde soorten zoveel mogelijk worden gemitigeerd.
‘Voorkomen’ van negatieve effecten is niet mogelijk omdat het gehele gebied verandert van een
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zoetwatergebied naar een zoutwatergebied. De mitigatie bestaat in hoofdzaak uit fasering van de
werkzaamheden, met als gewenst en beoogd resultaat dat niet in één seizoen alle aanwezige biotopen
worden verwijderd, maar over een periode van 3 jaar.
Daarnaast worden voor de soorten die een deel van hun foerageergebied en verblijfplaatsen in de
polder verliezen, gedurende 2 jaren voorafgaand aan de start van de uitvoering, reeds nieuw leefgebied
aangelegd en nieuwe voorzieningen gecreëerd die kunnen dienen als vaste rust- en verblijfplaats. De
overweging van mitigatie is per soort gemaakt en heeft geleid tot een faseringsplan dat de wensen en
eisen per soort combineert.
Een uitvoeringswijze waarbij het afsterven van bomen in wegbeplantingen en in bosjes wordt
gestimuleerd door de maatregel ' ringen', is theoretisch mogelijk, maar om praktische redenen
ongewenst. Deze werkwijze zou leiden tot het ontstaan van dood hout tijdens de uitvoeringsfase of de
periode daarna, en kan leiden tot het op drift raken van stam- en takhout in de Schelde na introductie
van de getijdeninvloed. Dit zou tot onveilige situaties kunnen leiden in verband met de scheepvaart.
De bestaande bebouwing wordt tot aan het einde van de uitvoeringsperiode gehandhaafd. Een
uitvoeringswijze waarbij de bebouwing eerder wordt gesloopt is ongunstig voor de aanwezige
beschermde soorten die dan eerder hun vaste rust- of verblijfplaats zouden verliezen.

T. Beschrijving zorgvuldig handelen
Door uitvoering van de beschreven mitigerende maatregelen, wordt tevens invulling gegeven aan het
zorgvuldig handelen en de algemene zorgplicht. Zie hiervoor de onderdelen P en Q.

Voor de realisatiefase zal een ecologisch werkprotocol gaan gelden. In het werkprotocol wordt voor de
beschermde soorten en algemene soortgroepen aangegeven welke handelingen juist wel of niet moeten
worden uitgevoerd om geen verbodsbepalingen in het kader van de Flora- en faunawet te overtreden.
Tevens wordt aangegeven hoe schade aan soorten kan worden voorkomen (voortkomend uit de
Zorgplicht). Het werkprotocol wordt tot een integraal onderdeel van het aanbestedingsdocument voor
realisatie van de herinrichting gemaakt. Het protocol is hierdoor een werkbaar product en bij alle direct
betrokken bekend. De essentiële onderdelen van het werkprotocol worden hieronder kort uiteengezet.

1. Werken buiten kwetsbare perioden
Aanwezige beschermde dieren mogen in hun kwetsbare perioden niet worden gedood, verjaagd of
verontrust. Werkzaamheden waarbij beschermde dieren worden geraakt dienen buiten die
kwetsbare perioden te worden uitgevoerd. De bedoelde werkzaamheden betreffen het biotoopvrij
maken van het gebied van de polder, i.c. het verwijderen van opgaande beplanting, ruigten,
bebouwing en water- en oevervegetaties.
De werkzaamheden met betrekking tot het biotoopvrij maken van de polder dienen plaats te
vinden in de perioden november – februari, tenzij de aanwezigheid van beschermde soorten in de
biotopen kan worden uitgesloten en noodzakelijke rustzones van 75 meter rondom beschermde
vogelnesten in acht worden genomen.

2. Check deskundige bij sloop
Voorafgaand aan de sloop van elementen met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen
moet door een terzake deskundige worden vastgesteld dat de betreffende locatie niet meer door
de betreffende soort in gebruik is. Het betreft bebouwing en bomen met een gebruiksfunctie voor
broedvogels en vleermuizen. Naast de vogelsoorten waarvoor specifieke mitigerende maatregelen
worden genomen, wordt de boerenzwaluw in het werkprotocol opgenomen als soort waaraan
specifiek aandacht wordt besteed bij de werkzaamheden aan of rondom gebouwen. Te allen tijde
moet worden voorkomen dat broedende boerenzwaluwen worden verstoord.

3. Ecologische begeleiding
Gedurende de werkzaamheden waarbij bovengenoemde voorwaarden in acht worden genomen,
dient ecologische begeleiding te worden uitgevoerd. Aanvullend daarop dienen de voorwaarden
zoals vermeld in de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet, te worden geïmplementeerd in
de werkplanning en uitvoeringswijze van de aannemer. De ecologische begeleiding is inhoudelijk
gericht op onder meer het voorkomen van verboden handelingen, het signaleren van eventuele
onverwachte beschermde soorten op het werkterrein, het nemen van passende maatregelen bij
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aangetroffen onverwachte beschermde soorten, en het permanent inplannen van afstemming
tussen de uitvoeringsorganisatie en aanwezigheid van beschermde soorten.

4. Werktijden
In verband met de aanwezigheid van nachtactieve diersoorten in de polder tijdens de realisatiefase
van het project, mag uitsluitend gewerkt worden in de periode tussen zonsopkomst en
zonsondergang.

U. Omschrijving dwingende reden van openbaar belang
Het besluit tot inrichting en ontpoldering van de Hedwigepolder is vooraf gegaan door een politiek-
bestuurlijk bewogen voortraject. Belangrijkste achtergrond vormt de probleemanalyse van de
Ontwikkelingsschets 2010. Naast de motivatie vanuit het thema natuurlijkheid van de
Ontwikkelingsschets vormen ook andere beleidsbeslissingen een onderbouwing voor de aanduiding van
de Hedwige-Prosperpolder als her in te richten gebied voor estuariene natuur. Dit is met name de
aanwijzing van de Westerschelde en Zeeschelde als Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Natura
2000). De Europese verplichtingen vormen een extra juridische motivatie bovenop de beleidsvisie van
de Nederlandse en Vlaamse regering.

De besluitvorming over het natuurherstel in de Westerschelde gaat inmiddels terug tot halverwege de
jaren negentig van de vorige eeuw. De onderwerpen ontpoldering en grondverwerving hebben
sindsdien tot discussie geleid. Naar aanleiding van de discussies over de in januari 2005 genomen
besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering omtrent de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-
estuarium’, zijn er twee onafhankelijke commissies ingesteld door respectievelijk GS Provincie Zeeland
en de toenmalige minister van LNV (thans: EZ): de commissie 'Onderzoek alternatieven Ontpoldering
Westerschelde' en de commissie 'Natuurherstel Westerschelde'. Beide commissies concluderen dat het
ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder de best denkbare maatregel is.

Het Schelde-estuarium is uniek in Europa. De overgang van rivier (zoet )- naar zeewater (zout) en het
getij is hier nog redelijk intact. Dit schept unieke kansen voor de natuur. De natuur in en rond de Schelde
staat echter onder druk van de mens, waardoor er in het kader van de natuurherstelverplichting meer
ruimte voor natuur noodzakelijk is. Hierdoor kan voldaan worden aan de Europese verplichtingen.

Waarom een actieplan voor het Schelde-estuarium?
In de loop van de eeuwen hebben inpolderingen de oppervlakte van intergetijdengebieden in het
estuarium sterk doen afnemen. Natuurlijke en menselijke invloeden hebben bovendien in de afgelopen
decennia voor tal van veranderingen gezorgd, met negatieve gevolgen op de structuur en het
functioneren van het ecosysteem. De effecten van deze activiteiten hebben allereerst geleid tot een
vermindering van het oppervlakte van het estuarium (voor de Westerschelde bijna 1.300 ha over de
afgelopen 50 jaar). Daarnaast heeft het geleid tot een toename van getijdeslag en hierbij behorende
verhoging van stroomsnelheden en vloedvolumes, vermindering van het aantal stroomgeulen, toename
van het slibgehalte, verandering van de zandbalans, verdieping van de geulen en het steiler worden van
de platen en de afname van de jonge successiestadia in de successiereeks van droogvallend slik naar
jong schor.

Als gevolg van deze evoluties zijn de ondiepe, luwe zones met relatief lage stroomsnelheden, waar slib
kan bezinken en waar zich ongestoord de cyclus van vorming van nieuw slik en schor en de periodieke
afslag daarvan bij stormvloeden kan voltrekken, het zogenaamd areaal ‘laagdynamisch habitat’,
zeldzaam geworden in het estuarium (ten gunste van ‘hoogdynamisch habitat’). Het potentiële
voedselgebied voor steltlopers wordt hierdoor kleiner. Dit vormt een probleem omdat juist in deze
laagdynamische gebieden de noodzakelijke voorwaarden verenigd zijn voor de chemische, fysische en
biologische processen die dit unieke estuarium in een duurzaam gezonde staat moeten houden.

Het estuarium verkeert in een zeer slechte staat van instandhouding: de te beschermen natuurwaarden
zijn in onvoldoende mate aanwezig en hun duurzame instandhouding kan niet gegarandeerd worden.
De kernopgave voor de Westerschelde en Saeftinge is dan ook “verbetering van de kwaliteit door meer
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ruimte, aandacht voor de verhouding tussen deelsystemen en de laag- en hoogproductieve
onderdelen”. Deze opgave is bovendien urgent.

Een plan voor een duurzaam herstel en behoud van het Schelde-estuarium is dus nodig. Een eerste
aanzet tot een dergelijk plan werd in 2001 geformuleerd in het kader van de Langetermijnvisie voor het
Schelde-estuarium (LTV). In dit beleidsdocument verbinden de Nederlandse en Vlaamse regeringen er
zich toe te streven naar “een Schelde-estuarium dat in 2030 een gezond en multifunctioneel estuarien
watersysteem is dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor de menselijke behoeften”. De LTV legt
daarbij de nadruk op het behoud en het herstel van de fysische systeemkenmerken, als uitgangspunt
voor een duurzaam beheer en behoud van de ecologische waarden.

Voldoen aan Natura 2000-doelen
De Lidstaten zijn verplicht om voor habitattypen en soorten waarvoor zij de Natura 2000-gebieden
hebben aangemeld een ‘goede staat van instandhouding’ te creëren. Gezien de momenteel slechte
staat van het Schelde-estuarium kan een goede instandhouding niet gegarandeerd worden en dient
eerst herstel en vervolgens behoud van het Schelde-estuarium te worden voorzien. In de
instandhoudingsdoelstellingen wordt aangegeven dat het voor herstel van natuurlijke processen
noodzakelijk is om het estuarium meer ruimte te geven.

De instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones, zoals geformuleerd in het
definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 122 ‘Westerschelde en Saeftinghe’, vormen de
basis voor het vastleggen van de kwaliteitsdoelen die bereikt moeten worden. Het aanwijzingsbesluit
Westerschelde & Saeftinghe is in december 2009 definitief vastgesteld. In september 2011 is een
wijzigingsbesluit genomen. Een wijziging betrof o.a. de instandhoudingsdoelstelling van de grote stern.

Het project dient, naast de herstel opgave die voortkomt uit de verdragen met Vlaanderen, te voldoen
aan de Europese verplichting (N2000), namelijk de N2000 doelstellingen gericht op het behoud en
herstel voor de natuurlijk voorkomende habitattypes en soorten. In het Natura 2000 doelendocument
(Min LNV, juni 2006) wordt de aanleg van 600 ha nieuwe estuariene natuur op Nederlands grondgebied
als kader vermeld voor het formuleren van de doelstellingen. Voor vogels geldt in het bijzonder “dat
voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende hoogwatervluchtplaatsen van groot belang
zijn”. De aanleg van de toekomstige natuur in de Hedwigepolder dient bij te dragen aan de
instandhoudingsdoelen uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering kwaliteit (excl. H1310) voor de
habitattypen:

- H1330 Atlantische schorren (zilt en brak)
- Maar ook H1310 Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met zeekraal en andere

zoutminnende soorten.
- En H1130 Estuaria, alle onbegroeide delen van het estuarium, bestaande uit ondiep open

water, geulen, droogvallende slikken en zandplaten.
Deze instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd in het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied
Westerschelde en Saeftinghe (2009). De staat van instandhouding is zeer ongunstig, reden waarom
ingegrepen moet worden.
In het concept beheerplan zijn de maatregelen uit het Natuurherstelpakket Westerschelde opgenomen.
De doelen uit Natuurherstelpakket die een bijdrage leveren aan de N2000 doelen zijn van de totale
opgave Westerschelde afgetrokken. De Hedwige Polder vormt daarbij een onderdeel van de totale 600
hectare aan herstelplicht.

Waarom ontpolderen?
Om de algemene visie uit de LTV concreet om te zetten in maatregelen werd het
Natuurontwikkelingsplan voor het Schelde-estuarium (NOPSE) uitgewerkt, waarvoor door het Instituut
voor Natuurbehoud, de Universiteit van Antwerpen en het Rijksinstituut voor Kust en Zee een
onderbouwende studie werd opgesteld (2003).

Het NOPSE vat de belangrijkste knelpunten binnen het Schelde-estuarium samen onder drie grote
noemers:

 Fysische processen: te hoge getij-energie en te weinig buffering van zoetwaterafvoer.
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 Chemische processen: te lage zuurstofgehaltes, te lage regeneratie van opgelost silicium en te
hoge belasting met koolstof, stikstof en fosfor.

 Habitats: te weinig slibrijk laagdynamisch intergetijdengebied, jonge schorren en ondiep water.

De uitdaging en verplichting om tot een gezond Schelde-ecosysteem te komen, is bijzonder groot, en er
zijn verschillende oplossingen mogelijk. De kerngedachten van het NOPSE rond ecologisch herstel kan
als volgt worden samengevat:

 Aan de basis van het ecologisch functioneren liggen fysische, chemische en biologische processen
en de aanwezigheid van voldoende geschikte habitats.

 Het ecosysteem in het estuarium is er op achteruit gegaan omdat geschikte habitats en plaatsen
waar de ondersteunende processen kunnen plaatsvinden in omvang zijn afgenomen.

 Herstel van het ecosysteem vereist dus herstel van de habitats en van de ondersteunende
processen.

 Het voorkomen van veel van deze processen is nauw verbonden met de aanwezigheid van
voldoende intergetijdengebieden en luwe ondiepwatergebieden, die ook de habitats vormen voor
veel soorten.

 Herstel en uitbreiding van intergetijdengebieden en luwe ondiepwatergebieden vormt dus de
basis voor herstel van het ecosysteem.

Het creëren van meer ruimte voor de rivier door ontpoldering is een zeer geschikte manier om elk van
de bovenstaande doelstellingen te realiseren. Ontpoldering geeft immers ruimte aan de estuariene
processen (zuurstofvoorziening, stikstofverwijdering, siliciumcyclering), laat sedimentatie van materiaal
in suspensie toe, en doet iets aan de verminderde ecotopendiversiteit door het creëren van een nieuw
habitat. Bovendien zorgt ontpoldering plaatselijk voor een wijziging in de verhouding tussen de diepte
en de breedte van de rivier, wat gezien wordt als een effectieve maatregel om de getij-energie te
milderen. Aangezien ontpoldering in deze zone een zeer efficiënte manier blijkt te zijn om de
vastgestelde problemen aan te pakken is deze maatregel ook opgenomen in de beleidsbeslissingen van
de Ontwikkelingsschets 2010, als project waarover al een beslissing is genomen

De Commissies Nijpels kwam in oktober 2008 tot dezelfde conclusie als de Commissie Maljers:
ontpolderen van de Hedwigepolder is in ecologisch, juridisch, financieel en maatschappelijk opzicht de
beste mogelijkheid om in dit gedeelte van de Westerschelde aan de herstelopgave te voldoen.
Ontpoldering, als middel om meer estuariene natuur van voldoende hoge kwaliteit te creëren, is
enerzijds een noodzaak en is anderzijds ook de meest aangewezen en effectieve manier om te komen
tot herstel en duurzaam behoud van het estuarium en daarmee te voldoen aan de doelstellingen van de
LTV en de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Hoeveel meer ruimte voor de rivier?
De vereisten die voortkomen uit de Europese verplichtingen (natura 2000-doelen) zijn in
overeenstemming met de ecologische visie uit de LTV. Door te zorgen voor een goede staat van
instandhouding van de speciale beschermingszones wordt bijgedragen aan het bereiken van het
streefbeeld van de LTV; omgekeerd dragen de maatregelen voor duurzaam herstel van het estuarium
ook bij tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. Het onderscheid wordt hier enkel
gemaakt omdat de Europese verplichtingen een extra juridische motivatie vormen bovenop de
beleidsvisie van de Nederlandse en Vlaamse regering en omdat de instandhoudingsdoelstellingen voor
de speciale beschermingszones de basis vormen voor het vastleggen van de oppervlakte estuariene
natuur die gerealiseerd dient te worden.

Uit de wetenschappelijke onderbouwing in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen voor de
Vlaamse Zeeschelde, blijkt dat 500 ha extra slik langs de Zeeschelde nodig is en 1.500 ha extra
schorareaal. In de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium stelde het beleid de te
realiseren oppervlakte estuariene natuur voor de Westerschelde op Belgisch grondgebied tot 2010 vast
op 255 ha, waarvan 145 ha in het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder en de smalle strook van de
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Hedwigepolder op Vlaams grondgebied4. In datzelfde document wordt, in afwachting van mogelijke
verdergaande herstelmaatregelen, de beleidsbeslissing voor het realiseren van minimaal 600 ha
estuariene natuur tegen 2010 op Nederlands grondgebied vastgesteld, waarvan 295 ha in de
Hedwigepolder.

Deze beleidsbeslissingen, zoals weergegeven in de Ontwikkelingsschets 2010, zijn gebaseerd op een
solide basis: enerzijds de visie met betrekking tot duurzaam ecologisch herstel van het estuarium, zoals
verwoord in de LTV en uitgewerkt in het NOPSE; anderzijds de instandhoudingsdoelstellingen voor de
speciale beschermingszones in Westerschelde en Zeeschelde.

Waarom Hedwige-Prosperpolder?
De locatiekeuze omvat een lang traject die bij punt S (lcoatie alternatieven) is beschreven. De Hertogin
Hedwige- en Properpolder is op basis van ecologische en maatschappelijke aspecten het meest
geschikte gebied om extra ruimte te geven aan de ontwikkeling van intergetijdennatuur. Een belangrijk
aspect hierbij is dat de Hedwigepolder aansluit bij de Prosperpolder en hiermee tevens de verbindende
schakel vormt tussen dit gebied en Saeftinghe zodat hiermee op termijn een groot natuurgebied van
internationaal belang kan ontstaan, dat bijzondere potenties biedt voor soorten met een grote
ruimtebehoefte.

De realisering van estuariene natuur in de Hertogin Hedwigepolder is vastgelegd in het Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de
ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Scheldeverdrag). Dit verdrag is op 1 oktober 2008 in
werking getreden en is gebaseerd op het Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland
en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Scchelde-estuarium
(11 maart 2005).

1. Met het oog op de afstemming met het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen en ter

realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied 3.6 ‘Schorren en polders van de

Benedenschelde’ is deze oppervlakte uitgebreid naar 170ha.
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Bijlage 1: 'Natuurtoets inrichting Hertogin Hedwigepolder',
(Oranjewoud 2013)
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Bijlage 2: Inrichting natuurgebied

Toelichting Natuurgebied Inrichting Hedwigepolder

Inleiding
Op de locatie zoals aangegeven in onderstaande figuur wordt een natuurgebied ingericht als mitigatie voor het
verlies aan leef- en foerageergebied van beschermde soorten in de Hedwigepolder.
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Het natuurgebied bestaat uit de volgende biotopen (zie ook profielen in dwarsdoorsnede):
- aan te planten bomen;
- dood hout: te ringen oude bestaande bomen
- vleermuisverblijf - vleermuistoren
- struweelbeplanting.
- moeraszone / ruigte
- natuurvriendelijke oeverzone

Toelichting biotopen natuurgebied

Aan te planten bomen
De oude dijk, waarvan de waterkerende functie vervalt, wordt beplant met opgaande bomen. Een
belangrijk deel van de bestaande dijk is reeds beplant; deze bestaande bomen worden gehandhaafd. De
bestaande volgroeide bomen vormen geschikte bomen voor het plaatsen van alternatieve nesten voor
de ransuil.

Dood hout: te ringen oude bestaande bomen
Van de bestaande volgroeide bomen (populieren) wordt 10% geringd en ontdaan van het dunnere (<10
cm) tak- en twijghout. Zodoende ontstaat dood hout 'op stam' dat langs natuurlijke weg een
verblijfsfunctie gaat vormen voor de ruige dwergvleermuis en spechten.

Vleermuistoren
In het natuurgebied wordt een vleermuistoren gebouwd die zal dienen als verblijfplaats voor gewonde
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De voorziening is ontworpen door VZZ / Bureau Waardenburg
en speelt maximaal in op de wensen en eisen van vleermuizen aan verblijfplaatsen en de meest recente
ervaringen met daadwerkelijk functioneren van aangeboden voorzieningen. Het ontwerp is gebaseerd
op de geconstateerde functie van zomerslaapplaats van gewone dwergvleermuis, de mogelijke functie
als kraamkolonie vn ade gewone dwergvleermuis, en de geconstateerde functie als paarverblijf van de
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ruige dwergvleermuis. De verblijfplaatsen zijn in de vleermuistoren ontworpen in een bovengronds deel
en een ondergronds deel. Beide delen staan met elkaar in verbinding.
Het globaal ontwerp van de voorziening is opgenomen in Bijlage 2.1 bij deze Toelichting
Natuurmitigatie.

Struweelbeplanting
Aan de voet van de bestaande dijk wordt de aanzet gegeven voor ontwikkeling van een struweelzone
door aanplant van struikvormende soorten (met o.a. wilde liguster, meidoorn, hazelaar). De
struweelzone vormt de overgang tussen de opgaande bomen op de dijk en de zone met korte ruigte- en
moerasvegetatie tussen de bestaande (oude) en de nieuwe zeedijk. Deze struweelzone vormt
leefgebied voor onder meer kleine zoogdieren (waaronder de veldspitsmuis), struweelvogels en
insecten en krijgt een functie in het foerageergebied voor soorten die met het wegvallen van de
biotopen in de Hedwigepolder een deel van hun foerageergebied verliezen (ransuil, kerkuil,
vleermuizen).

Moeraszone / natte ruigte / vochtige-droge ruigte
De zone tussen de oude en de nieuwe dijk is variabel van breedte. In het brede deel (zie dwarsprofiel) is
ruimte voor de ontwikkeling van een moerasachtig gebied, bestaande uit ondiep water met variabele
diepten afgewisseld met droge delen. In het smallere deel wordt het biotoop gaan de moeraszone en de
natte ruigte over in een droger biotoop van vochtige of deels droge ruigte.
Het gebied draagt bij aan de ontwikkeling van geschikt leefgebied voor kleine zoogdieren en amfibieën
die de zone gebruiken als foerageergebied en/of voortplantingswater. De zone krijgt een functie in het
foerageergebied voor soorten (vogels (ransuil, kerkuil), zoogdieren (vleermuizen)) die met het wegvallen
van de biotopen in de Hedwigepolder een deel van hun foerageergebied verliezen.

Natuurvriendelijke oeverzone
De overgang van de moeras- en ruigtezone naar de bermsloot langs het fietspad wordt ingericht als
natuurvriendelijke oever. Daarmee wordt een biotoop gecreëerd dat kan dienen als leefgebied voor
kleine zoogdieren, amfibieën, rietvogels, en tevens als foerageergebied voor ransuil, kerkuil en
vleermuizen.

Onderdeel van grotere beheereenheid
Het natuurgebied grenst ook aan een gedeelte van de oude zeedijk dat behouden blijft, en waar ook de
4 bomenrijen behouden blijven. Het natuurgebied vormt een beheereenheid met de oude zeedijk. De
oude zeedijk zal overgaan op een extensiever beheer zodat daar verruiging kan optreden. In combinatie
met het nieuwe natuurgebied en de te treffen voorzieningen vormt de oude zeedijk dan een nieuw
leefgebied voor zwaar beschermde soorten.
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Bijlage 2.1
Globaal ontwerp Vleermuistoren door Erik Korsten (VZZ / Bureau Waardenburg)
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Bijlage 3: 'Milieueffectrapportage Ontwikkeling van een
intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder:

Besluit-MER / plan-MER' (Oranjewoud, 2013)
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