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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014
Het bestuur van Stichting De Levende Delta wenst u graag fijne
kerstdagen en goed en gezond 2015 toe.
Het doek voor de Hedwige is helaas gevallen.
Na vele jaren van politiek gekrakeel en gevoerde acties voor de keuze van alternatieven voor
natuurherstel in plaats van ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, heeft de Raad van
State op 12 november 2014 schriftelijk uitspraak gedaan over de ingediende bezwaren tegen
het Rijksinrichtingsplan.
Het hoogste rechtscollege in ons democratische stelsel heeft de bezwaren verworpen en
daarmee toestemming gegeven om eb en vloed in deze mooie en vruchtbare polder toe te
laten.
Stichting De Levende Delta heeft zich vanaf haar oprichting in 1999 ingespannen om via de
weg van dialoog, politieke beïnvloeding en het aandragen van alternatieven, (gedwongen)
ontpolderingen te voorkomen. Ook na deze uitspraak van de Raad van State blijft zij dit doen.
Het Natura 2000 beleid en het nog steeds actuele Westerscheldedossier, zijn daar voldoende
aanleiding voor.
In de bestuursvergadering op 17 november jl. is het gebeuren geëvalueerd en kritisch bekeken
of, en zo ja welke mogelijkheden De Levende Delta nog heeft om het ontpolderingsgevaar
voor de Hedwige nog af te kunnen wenden. Geconcludeerd moest worden dat we in dit geval
helaas en met forse tegenzin, toch de handdoek in de ring moeten gooien!
Wij hebben te doen met allen die door deze uitspraak van de Raad van State hun sterke
verbondenheid met "hun polder" verliezen.
Wij zullen dit dossier en de uitvoering van het Inrichtingsplan kritisch blijven volgen en aan
de bel trekken als dat voor zaken zoals waterveiligheid en verziltingrisico e.d. nodig is.
E'MOTION
"Estuaries on the MOVE" is een project dat is gericht op duurzame ontwikkeling, goed beheer
en bestuur van onder andere het estuarium in de Noordzee regio Schelde. Vanuit Nederland
en Vlaanderen is het project opgezet door Rijkswaterstaat en het Vlaams ministerie van
mobiliteit en publieke werken. De doelstelling van het project is om groepen van betrokken
shareholders en stakeholders bijeen te brengen die een gemeenschappelijke visie hebben op
de duurzame ontwikkeling, het bestuur en een goed beheer van het estuarium als een
ecologisch, veerkrachtig, voor scheepvaart toegankelijk, tegen overstroming beschermt en
economisch gezond gebied.
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Van elkaar leren, en komen tot breed gedragen vervolgacties, is daarbij het adagium. Voor het
Schelde-estuarium ligt de verantwoordelijkheid in handen van de Vlaams Nederlandse
Schelde Commissie (VNSC). De beleidsmatige borging van de zaken die uit het project naar
voren komen vindt plaats in de onlangs ingestelde Schelderaad en de VNSC. Het project
wordt gefinancierd door Europa. Het eerste overleg vond plaats op 12 juni 2014.
Stichting De Levende Delta was vertegenwoordigd in een drietal werksessies om te komen tot
coalities rond enkele centrale thema's. Wij kozen daarbij voor het thema "slim storten en
ontwikkeling van laag dynamisch slib". Ons werd gevraagd om daarvoor als trekker te gaan
fungeren en met ondersteuning van Rijkswaterstaat coalitiepartners te vinden die de visie
delen en expertise kunnen leveren. Door anderen coalities worden de thema's
"Buitenboordmotor" Schelderaad (trekker:RWS); wisselpolders (trekker: ZMF); zilte teelten
(trekker: Boerenbond) en grensoverschrijdend natuurpark Groot-Saeftinge (trekker: gemeente
Beveren) opgepakt.
Wij hebben de afgelopen jaren helaas moeten constateren dat weliswaar vaak de alarmbel
werd geluid over het verziltingprobleem in Zeeland, maar dat er desondanks erg omvangrijke
verziltingprogramma's zijn uitgevoerd waardoor ernstige schade aan goede landbouwgrond is
toegebracht. Onder andere hierdoor is het begrip "natuurontwikkeling" sterk negatief belast en
wordt het door velen geassocieerd met "ontpoldering", "onveiligheid"," zinloze vernietiging
van agrarische cultuurgrond" en "verzilting". Grote oppervlakten zijn inmiddels onttrokken
aan het landbouwareaal. Dit moet stoppen!
De Levende Delta heeft in haar visie op natuurontwikkeling als uitgangspunt genomen dat
niet slechts het natuurbelang moet worden gediend, maar dat daarbij tegelijkertijd ook zoveel
mogelijk de belangen van anderen veilig gesteld moeten worden. In dat verband staan voor
ons de volgende uitgangspunten centraal:
- geen ontpolderingen of omvangrijke binnendijkse natuurontwikkelingsplannen meer;
- zorgen voor het handhaven van een robuuste waterkering;
- zoeken naar ondiepe buitendijkse locaties in de Westerschelde voor de ontwikkeling van
laag dynamisch slib (slib grenzend aan waterkeringen verhoogt tevens de veiligheid);
- het zo nodig aanpassen en/of aanleggen van nevengeulen in de Westerschelde;
- het hanteren van de natuurbeschermingswet naar de geest (voorkomen van willekeur bij de
uitvoering door goede afspraken op nationaal en Europees niveau);
- goed overleg voeren met de havensector wat moet resulteren in grotere duidelijkheid over
intenties en bedoelingen met de Westerschelde en in de grenzen van de mogelijkheden;
- voorkomen dat de beschikbare schaarse middelen versnipperd en zonder samenhang
worden ingezet.
Ontwikkeling en handhaving van laag dynamisch slib is slechts mogelijk op plaatsen waar de
dynamiek van de Westerschelde daartoe zelf de juiste condities biedt.
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Zorgvuldig onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Laagdynamisch slib is uiterst belangrijk als
basis voor een voedselketen voor een natuurgebied. Het vermoeden bestaat dat de Appelzak
((in het meest oostelijke deel van de Westerschelde) hiervoor een geschikte locatie kan
bieden.
Redenerend vanuit onze visie, is het uitvoeren van dit soort werken in de Westerschelde niet
slechts mogelijk, maar uiterst zinnig! Misschien moeten er voor de binnen- en/of de
pleziervaart nevengeulen voor aangepast of opnieuw aangelegd worden. Daarbij kan dan
wellicht werk met werk gemaakt worden, zoals dat ook met het werken aan de dijken het
geval kan zijn.
Tijdens de eindconferentie op 4 maart 2015 in Antwerpen zullen de genoemde coalities de
door hen geformuleerde doelstellingen presenteren. Daarna vindt er op 16 mei 2015 in de
Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) besluitvorming plaats over de projecten die
vervolgens opgepakt zullen gaan worden.
Het bestuur is van plan om komend voorjaar een symposium te organiseren waarin
uitvoerig aandacht geschonken zal gaan worden aan de resultaten en de verdere plannen
van het E'MOVE project. Reserveer daarvoor alvast donderdagavond 16 april 2015 in het
Vergader- en Congrescentrum De Stenge in Heinkenszand in uw agenda. Een uitnodiging
met het detailprogramma wordt u tijdig toegestuurd.
Zienswijze op Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Stichting De levende Delta heeft zeer recent haar Zienswijze op de OntwerpRijksstructuurvisie Greveligen en Volkerak Zoommeer schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
Minister van Infrastructuur en Milieu.
Samengevat luidt de essentie daarvan als volgt:
De Levende Delta heeft twijfels of met het eventueel zout worden van het VolkerakZoommeer, de gewenste doelstelling wel kan worden behaald. Wat staat is dat er een robuuste
zoetwatervoorziening noodzakelijk is. De afspraak "Eerst het zoet, dan het zout"is daarbij een
wezenlijk uitgangspunt. Een zoet Volkerak-Zoommeer is belangrijk voor het voorkomen van
indringing van zoute kwel dieper het achterland in. Kwelsloten zijn slechts van betrekkelijke
waarde omdat de zoutindringing sterk bepaald wordt door de structuur van de dieper gelegen
bodemlagen.
Gezien recente ontwikkelingen en ervaringen zou het naar onze mening wijs zijn om eerst de
ontwikkeling van het zoete systeem een kans te geven. Wellicht kan de keuze "zoet of zout"
daarmee opgeschoven worden naar 2022. Het besluit om de twee compartimenten Grevelingen en Volkerak-Zoommeer- gescheiden te houden vergemakkelijkt wellicht een
dergelijk besluit. Ongeacht de uiteindelijke keuze voor een zoet of zout Volkerak-Zoommeer,
is de tijdige realisatie van een robuuste zoetwatervoorziening noodzakelijk. De aanleg van een
dergelijke voorziening hoeft daarmee o.i. niet tot na 2022 uitgesteld te worden, maar kan in de
tijd naar voren gehaald worden. Daarbij gaan wij uit van de uiterst belangrijke voorwaarde dat
de overheid borg zal staan voor de financiering van de aanleg en de exploitatie ervan.
( De volledige Zienswijze kunt u raadplegen op onze website www.delevendedelta.nl )
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