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NIEUWSBRIEF – JUNI 2011
In het Regeerakkoord is opgenomen niet over te gaan tot ontpoldering van de Hedwigepolder
(30 september 2010). Op zoek naar alternatieven en argumenten heeft staatssecretaris Bleker
het kennisinstituut Deltares gevraagd een inventarisatie te maken van alternatieve
mogelijkheden. Het Deltares rapport “Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden
nader verkend” is mei 2011 overhandigd aan de Staatssecretaris. Mede op basis van dit
rapport heeft het Kabinet op 17 juni jl. besloten om het natuurherstel in de Westerschelde op
een andere manier te gaan realiseren dan door het onderwater zetten van de Hedwigepolder.
Dit is de tweede keer dat de regering in Nederland openlijk verklaart om af te zien van
ontpolderen van de Hedwigepolder. Bij politieke wil blijken er dus wel degelijk alternatieven
te zijn voor ontpoldering van de Hedwigepolder.
Het Kabinetsbesluit
In het alternatief van staatssecretaris Bleker van 17 juni jl. is gekozen voor een combinatie
van meerdere maatregelen voor natuurherstel, die in drie fasen uitgevoerd zullen worden.
1. Fase 1: buitendijkse maatregelen voor het herstel van natuurwaarden in de
Westerschelde. Op drie plaatsen (de Appelzak bij het Schelde-Rijnkanaal; de Slikken
van Hulst en de Platen van Ossenisse) worden slikken in de Westerschelde verbeterd
en vergroot. Dit is een vorm van buitendijks natuurherstel waarvoor wij, de ZLTO en
het Waterschap ook steeds hebben gepleit.
2. Fase 2: het omvormen van de Schorer- en Welzingepolder bij Ritthem tot estuariene
natuur.
3. Fase 3: in deze fase worden eerst de resultaten van de eerste 2 fasen bekeken.
Vervolgens zal het Kabinet met de Provincie bekijken welke maatregelen wellicht nog
nodig zijn om aan de internationale opgave te voldoen.
Dit combinatiepakket van maatregelen voor natuurherstel in de Westerschelde krijgt met in
acht neming van enkele kanttekeningen in principe onze steun.
Onze kanttekeningen
Stichting De Levende Delta is tegen het onder water zetten van agrarische gronden, en zeker
tegen onteigening.
Gegeven de afspraken met België, vastgelegd in de Scheldeverdragen en de afspraken met de
Europese Commissie, weten wij allemaal dat er “iets” aan natuurherstel moet gebeuren. Er
zullen hoe dan ook keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes, die niet altijd voor alle partijen
even aantrekkelijk kunnen zijn. Stichting De Levende Delta is bereid keuzes te maken, die
realistisch en haalbaar zijn.

Stichting De Levende Delta ziet in de gefaseerde aanpak die het Kabinet nu voorstelt de
mogelijkheid om eerst een zo maximaal mogelijk resultaat na te streven van
natuurcompensatie/-herstel maatregelen in de buitendijkse gebieden. Op termijn zal blijken
hoeveel hectares natuurherstel deze maatregelen in totaal hebben opgeleverd en wat er
eventueel nog meer in de volgende fases moet worden gerealiseerd.
Stichting De Levende Delta pleit er nadrukkelijk voor, om in de tweede fase af te zien van
ontpoldering door middel van ontgraving van de Schorer- en Welzingepolder. Slechts
Gecontroleerd Gereduceerd Getij via in- en uitlaatsluizen is acceptabel. In verband met de
cultuurhistorische waarde van de Welzingepolder moet deze polder of minimaal een deel er
van worden ontzien. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door aan te sturen op een
combinatiemogelijkheid waarbij ook (een gedeelte) van Braakman-Noord wordt betrokken.
Hier vinden geen agrarische activiteiten meer in plaats. In de samenvatting van het Deltares
rapport wordt Braakman-Noord bovendien als beste alternatief bij het procesherstel op
morfologisch-ecologische gronden genoemd. Wij weten niet waarom de staatssecretaris niet
voor deze combinatiemogelijkheid heeft gekozen.
Voor welke ingrepen er uiteindelijk ook binnen het combinatiepakket van alternatieve
mogelijkheden concreet zal worden besloten:
(extra) verziltingrisico’s moeten terdege onderkend en voorkomen worden en met de
veiligheid mag geen loopje worden genomen!
Wij zien daarvoor een bijzondere verantwoordelijkheid voor het Waterschap Scheldestromen.
Tot slot
- Nu alsnog besloten is dat de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet, zullen ook
buiten het Westerscheldebekken honderden hectares estuariene natuur ontstaan. Ten
tijde van de Commissie Nijpels heeft de toenmalige minister Verburg laten weten dat
ook dergelijke locaties als compensatie gerekend mogen worden. Omdat dit alternatief
op korte termijn gerealiseerd lijkt te worden, moet deze ons inziens serieus worden
bekeken.
- De idee van Commissaris van Koningin in Zeeland, mevrouw Karla Peijs, om tot een
nieuwe visie op de Westerschelde te komen middels een rondetafelconferentie tussen
Nederland, België, Zeeland, Vlaanderen en de Europese Commissie (PZC, 25 juni
2011) wordt door ons van harte toegejuicht.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van Stichting De Levende Delta,
de heer J.J.Geleijnse, tel. 0111-413481 / 06-20443184.

