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TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE		
	
De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave. 
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Beschrijving	

	
Bron	

	

Natura2000	gebied,	Vogel-	en	habitatrichtlijn		
	
Westerschelde	&	Saeftinghe	

De	Westerschelde	is	de	zuidelijke	tak	in	het	
oorspronkelijke	mondingsgebied	van	de	rivier	de	
Schelde.	Het	is	de	enige	zeetak	in	de	Delta	waar	nu	
nog	sprake	is	van	een	estuarium	met	open	verbinding	
naar	zee.	Het	betreft	een	zeer	dynamisch	gebied,	
mede	door	de	trechtervorm	ervan,	waarin	het	
getijverschil	naar	achteren	erg	groot	wordt.	Het	
estuarium	bestaat	uit	diepe	en	ondiepe	wateren,	bij	
eb	droogvallende	zand-	en	slikplaten	en	schorren.		

Beschrijving habitattype H1130 
Het	habitattype	H1130	‘Estuaria’	is	op	
landschapsniveau	gedefinieerd	op	basis	van	vormen	
van	het	aardoppervlak	en	de	stroming	van	water	
(geomorfologische	en	hydraulische	kenmerken).	
Estuaria	zijn	de	benedenstroomse	delen	van	
riviersystemen	die	onder		
invloed	staan	van	zeewater	en	de	werking	van	
getijden.	Door	de	menging	van	rivierwater	met	
zeewater	ontstaat	in	estuaria	een	zoet	-	
zoutgradiënt1.	In	tegenstelling	tot	habitattype	H1160	
‘Grote	baaien’	is	er	altijd	een	sterke	en	continue	
invloed	van	zoet	rivierwater.		
Aan	de	rivierzijde	reikt	de	grens	tot	waar	
stroomopwaartse	invloed	van	het	zoute	zeewater	
reikt.	Deze	grens	ligt	niet	nauwkeurig	vast,	aangezien	
hij	afhangt	van	de	rivierafvoer,	zeewaterstand	en	
getijcondities.	Bovendien	verschuift	zo’n	grens	ook	in	
de	loop	der	jaren,	door	ontwikkelingen	in	weer	en	

http://www.natura2000.nl
/pages/homepage.aspx		
	
Zie	ook:		
*	Beschermde	natuur	in	
Nederland:	soorten	en	
wetgeving	en	beleid	
Natura2000	>	Natura	2000	
Gebieden	>	Gebieden	>	
Westerschelde	en	
Saeftinghe	
Website:	
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/natura2000/gebied
endatabase.aspx?subj=n2k
&groep=10&id=n2k122&t
opic=introductie		
	
*	Profielen	Habitattypen	–	
Stand	van	zaken	
aanwijzingsbesluiten	–	
profielen	Habitattypen	
groep	4	>	H1130,	versie	18	
dec	2008	
Website:	
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/natura2000/gebied
endatabase.aspx?subj=act
ualiteitaanwijzingen&item
=groep_4&topic=profielen	
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klimaat	en	door	al	dan	niet	door	de	mens	
veroorzaakte	veranderingen	in	het	rivierbed	of	een	
door	de	mens	veranderde	rivierafvoer.	In	het	veld	kan	
de	ligging	van	de	grens	globaal	vastgesteld	worden	
aan	de	hand	van	de	plantengroei	of	de	bodemfauna.		
Aan	de	zeezijde	is	de	aanwezigheid	van	zoet	water	
een	minder	geschikte	grens,	want	de	invloed	van	de	
rivieren	die	uitkomen	in	de	Noordzee	is	tot	ver	in	zee	
merkbaar.	De	grens	aan	de	zeezijde	kan	daarom	beter	
op	basis	van	geomorfologische	karakteristieken	
vastgesteld	worden,	zoals	de	lijn	tussen	landtongen,	
of	de	buitengrens	van	een	delta.		
	
Habitattype	1130	wordt	aan	de	oevers	begrensd	door	
de	gemiddelde	hoogwaterlijn.	Wanneer	het	
aangrenzende	gebied	bij	de	hoogwaterlijn	uit	de	
pionierzone	van	een	kwelder	bestaat	(habitattypen	
H1310,	H1320	en	H1330),	wordt	de	grens	bepaald	
door	de	aanwezigheid	van	die	pionierzone,	daar	waar	
de	begroeiing	met	Salicorniasp.	(zeekraal)	of	
Spartinasp.	(slijkgras)	begint.	Vaak	is	dat	rond,	of	iets	
onder	de	gemiddelde	hoogwaterlijn.		
Het	habitattype	‘Estuarium’	bestaat	intern	uit	een	
mozaïek	van	mariene	en	brakke	ecotopen2,	zoals	
watervlaktes,	geulen,	permanent	onder	water	
staande	zandbanken	(H1140	)	en	bij	eb	droogvallende	
slik-	en	zandplaten	(H1110).	Die	slik-	en	zandplaten	
hebben	hoge	dan	wel	lage,	zandige	dan	wel	slibrijke	
delen	waarop	mosselbanken	en	zeegrasvelden	
voorkomen.	De	landschappelijke	samenhang	tussen	
en	de	afwisseling	van	de	ecotopen	vormen	een	
wezenlijk	aspect	van	de	structuur	en	functie	van	het	
habitattype	en	de	kwaliteit	van	het	habitattype	wordt	
bepaald	door	deze	habitatdiversiteit	en	de	daarmee	
gepaard	gaande	biodiversiteit.	Veel	soorten	brengen	
een	deel	van	hun	levenscyclus	door	in	verschillende	
deelgebieden	binnen	het	habitattype.	Het	(mozaïek	
van	ecotopen	van	het)	estuarium	vormt	een	
landschapsecologisch	geheel	met	terrestrische	
habitattypen	van	kwelders/schorren	en	duinen.		
	
1	

In	het	brakke	deel	van	de	zoet	-	zoutgradiënt	is	het	zoutgehalte	
(de	‘saliniteit’)	5	tot	15	gram	zout	per	liter	en	in	het	mariene	deel	
van	de	gradiënt	is	het	zoutgehalte	15	tot	35	gram	per	liter.		
2	

Ecotoop:	een	geografische,	landschappelijke	eenheid	die	binnen	
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bepaalde	grenzen	homogeen	is	wat	betreft	de	belangrijkste	
hydraulische,	morfologische	en	fysisch-chemische	
omgevingsfactoren	die	relevant	zijn	voor	de	biota.	
	
	
	

	
	

Natuur	Netwerk	Nederland	
(voorheen	EHS)	
	
2,	3.		 	 Bestaande	natuur:		
Dit	zijn	de	bekende	traditionele	natuurgebieden,	zoals	
de	duinen,	de	deltawateren,	de	binnendijkse	
moerassen	en	karrenvelden,	de	kreekrestanten	en	
inlagen,	de	binnendijken	en	de	oudlandgebieden.	
Deze	gebieden	hebben	een	hoge	natuurwaarde	en	
genieten	wettelijke	bescherming	via	de	
Omgevingswet	en/of	de	Natuurbeschermingswet.	De	
natuur-	
waarde	wordt	in	stand	houden	door	middel	van	
beheermaatregelen.	In	de	meeste	gevallen	gebeurt	
dat	door	een		terreinbeherende	organisatie.	In	
sommige	gevallen	ook	door		
(semi-)overheidsinstellingen	zoals	Rijkswaterstaat	of	
waterschap.	Ook	zijn	veel	bestaande	natuurgebieden	
in	particulier	beheer.	In	de	deltawateren	komen	
alleen	droogvallende	schorren,	slikken	en	platen	in	
aanmerking	voor	beheer	door	een	terreinbeherende	
organisatie.	Groot	open	water	komt	in	beginsel	niet	
voor	beheer	in	aanmerking.		
	
4,	5,	6.		 Agrarisch	beheergebied:	
Dit	zijn	landbouwgronden	(meest	graslanden)	die	in	
het	Natuurbeheerplan	zijn	begrensd	als	agrarisch	
beheergebied	van	ecologische	betekenis	en	waar	
landbouw	kan	worden	gecombineerd	met	natuur	
door	middel	van	beheerovereenkomsten.	
Hieronder	vallen	de	volgende	natuurbeheertypen:		

• Botanisch	waardevol	grasland	
Tot	in	de	vijftiger	jaren	waren	veel	graslanden	
rijk	aan	(bloeiende)	kruiden	en	grassen.	Door	
intensivering	in	de	landbouw	zijn	veel	van	deze	
graslanden	verarmd	qua	soortenrijkdom.	Veel	
karakteristieke	soorten	zijn	verdwenen	of	
teruggedrongen	tot	marginale	delen	van	het	
grasland,	zoals	in	de	slootkanten.	In	veel	
provincies	is	in	natuurbeheerplannen	ruimte	

-	Geoloket		
https://zldgwb.zeeland.nl/
geoloket/?Viewer=Natuur
Landschap		
	
-	Natuurbeheerplan	
Zeeland	

2	

3	

6	

5	

4	
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opgenomen	om	bestaande	kruidenrijke	
graslanden	te	behouden	of	graslanden	met	
een	natuurpotentie,	te	helpen	ontwikkelen.	

• Weidevogelgebied	
Belangrijke	aantallen	weidevogels	komen	voor	
in	agrarisch	beheerde	graslanden.	Hierbij	gaat	
het	zowel	om	de	minder	als	de	meer	kritische	
soorten.	Nederland	is	hierbij	vooral	van	belang	
voor	de	grutto.		

• Vochtig	weidevogelgrasland	
Vochtig	weidevogelgrasland	omvat	natte	en	
vochtige	graslanden	met	primair	een	
weidevogeldoelstelling;	beiden	zijn	belang	
voor	een	diversiteit	in	soorten.	De	zuurgraad	
dient	matig	zuur	tot	neutraal	te	zijn,	de	
voedselrijkdom	is	minimaal	licht	voedselrijk.	
Het	kan	zowel	kruidenrijke	als	door	bemesting	
voedselrijke	(raaigras)graslanden	bevatten.	
Goede	weidevogelgraslanden	worden	
gekenmerkt	door	een	open	karakter,	een	
mozaïek	van	diverse	vormen	van	
graslandbeheer	en	soorten	als	grutto,	kievit,	
scholekster	en	tureluur.	Ook	eenden	als	
zomertaling	en	slobeend	zijn	kenmerkend.	
Vochtig	weidevogelgrasland	komt	op	diverse	
bodems	en	in	diverse	landschapstypen	voor.	
Het	zwaartepunt	ligt	in	het	landschapstype	
Laagveen	en	zeeklei:	hier	komt	het	voor	op	
zowel	klei-	als	veengrond.	Ook	in	het	
Rivierengebied	(voornamelijk	uiterwaarden)	
komt	Vochtig	weidevogelgrasland	voor.	

	

Bos	
In	het	bestemmingsplan	zijn	2	percelen	aangemerkt	
als	bos.	Hier	staat	bos	zonder	struiklaag.	
		

Volgens	bestemmingsplan	
www.ruimtelijkeplannen.n
l	

	

Natuur	
In	het	bestemmingsplan	zijn	verschillende	gebieden	
aangemerkt	als	natuur.	In	dit	geval	is	dat	aangeplant	
met	bos	zonder	struiklaag.	
	

Volgens	bestemmingsplan		
www.ruimtelijkeplannen.n
l	

7	
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Wetlands	
De	Westerschelde	bestaat	uit	slikken,	zandplaten,	
schorren	en	permanente	zoute	tot	brakke	wateren.	
Vogels	benutten	het	gebied	als	broedgebied,	
ruigebied,	overwinteringsplaats	en/of	rustplaats.		
De	gehele	Westerschelde	is	beschermd	t.b.v.	de	
volgende	vogels;		
Niet-broedvogels:	Grauwe	Gans,	Bergeend,	
Scholekster,	Kluut,	Bontbekplevier,	Zilverplevier,	
Kanoetstrandloper,	Drieteenstrandlper,	Bonte	
Strandloper,	Rosse	Grutto,	Wilp,	Tureluur,	en	
daarnaast:	Kleine	zilverreiger,	Lepelaar,	Slechvalk,	
Goudplevier.		
Broedvogels:	Grote	Stern,	Visdief,	Dwergstern,	Kluut,	
Zwartkopmeeuw,	Strandplevier,	Bontbekplevier.	
Overwinteringsgebied/rustplaats:	Fuut,	Smient,	
Krakeend,	Wilde	Eend,	Pijlstaart,	Slobeend,	Middelste	
Zaagbek,	Strandplevier,	Zwarte	Ruiter,	
Groenpootruiter,	Steenloper.	
	
Daarnaast	is	het	gebied	van	belang	door	de	
aanwezigheid	van	zeldzame,	kwetsbare	of	bedreigde	
hogere	planten,	blad-	en	levermossen,	paddestoelen,	
zoetwatermollus-ken,	vogels,	zoogdieren,	en	
plantengemeenschappen	als	Associatie	van	
Zeeweegbree	en	Lamsoor,	Associatie	van	Gewoon	
Kweldergras,	Associatie	van	Zoutmelde.	
	
	

Aanwijzingsbesluit	
Wetland	
Westerschelde.PDF	
24-03-2000	
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/Natura2000/gebie
den/183/vogelrichtlijn-
41.pdf	
	
https://www.synbiosys.alt
erra.nl/Natura2000/googl
emapsgebied.aspx?id=3nl
017a&groep=10		
	

	

Natuurgebied,	voormalig	slibdepot	
Het	slibdepot	is	aangemerkt	als	natuur	in	het	
bestemmingsplan.	Onder	het	maaiveld	ligt	slib	wat	uit	
het	kanaal	is	gehaald	toen	dat	verbreed	en	verlegt	
werd.	Het	is	al	een	keer	als	natuurcompensatie	
gebruikt	en	is	een	belangrijk	vogelgebied.		
	

Volgens	bestemmingsplan		
www.ruimtelijkeplannen.n
l	
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TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING	
	
De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen. 

	
Code		

	
Beschrijving	

	

Vervalt	

	

Periodiek	fietsverbod	hoek	Kapellebank	ten	behoeve	van	de	wintergasten	die	
gebruikmaken	van	de	Kapellebank.		
Door	een	deel	van	de	dijk	periodiek	te	sluiten	voor	fietsverkeer	geeft	dat	meer	rust	
voor	vogels	die	hier	overwinteren.	

	

Binnendijkse	natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking	
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	door	het	ruimtebeslag	een	deel	
van	het	Natura2000-gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	aan	
binnendijkse	zijde.	Bijvoorbeeld	natuurvriendelijke	oevers,	door	dijkverlegging	of	
door	kwaliteitsverbetering	op	het	talud,	afplaggen,		

	

Vervalt	

	

Vervalt	

	

Natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking	
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	door	het	ruimtebeslag	een	deel	
van	het	Natura2000-gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	in	de	
buitendijkse	haven.	

	

Natuurcompensatie	bij	buitendijkse	dijkversterking	
Als	de	dijk	buitendijks	wordt	versterkt	verdwijnt	er	een	deel	van	het	Natura2000-
gebied.	Dit	kan	mogelijk	gecompenseerd	worden	op	de	locatie	van	het	slibdepot.	

	

Natuurcompensatie	elders	langs	de	Westerschelde	
Naast	dijkversterking	Hansweert	komen	er	nog	meer	dijkversterkingen.	Elk	van	
deze	versterkingen	zal	naar	alle	waarschijnlijkheid	natuur	moeten	compenseren.	
Het	is	een	optie	om	de	hele	compensatie	in	een	gebied	langs	de	Westerschelde	te	
situeren.	De	natuurcompensatie	kan	gecombineerd	worden	met	Zilte	teelt.	

		

A	

B	

C	

D	

E	

F	

G	

H	


