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VOORWOORD
Reeds in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud werden de
mogelijkheden aangeduid van de natuurlijke ontwikkeling voor de Zuidhollandse en Zeeuwse Kust, de zogenaamde Voordelta.
De behoefte bleek te bestaan aan het uitwerken van de natuurontwikkelingsgedachte als onderdeel van een integrale visie voor dit gebied.
Op grond hiervan heeft de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van
het Ministerie van L&V een studie uitbesteed voor een "ontwikkelingsen beheersvisie Voordelta bij Voorne", uitgevoerd door Bureau Duin en
Kust. Dit rapport was vooral bedoeld als voorbereiding voor de aanwijzing van dit deel van de Voordelta als Staatsnatuurmonument.
Als vervolg hierop is een opdracht uitbesteed aan Bureau Duin en Kust
om voor de gehele Voordelta de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
aan te duiden. Het resulterende eindrapport ligt voor U.
Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport niet als een beleidsnota mag
worden beschouwd, in de zin dat deze studie het te voeren beleid van
het Ministerie van L&V voor de Voordelta beschrijft. De verkenning
beoogt daarentegen een bijdrage te leveren aan een discussie omtrent
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Voordelta. Verder geldt
zij als een bouwsteen voor project 21 uit het Natuurbeleidsplan: "De
Natuurlijke Ontwikkeling en de Voordelta".
Om beleidsmatige en praktische redenen is besloten dit project in te
passen in het integraal beleidsplan Voordelta dat momenteel wordt
voorbereid. Met name in de analyserende fase van dit beleidsplan zal
voorliggend rapport een belangrijke ondersteuning kunnen leveren.
Tenslotte een dankwoord voor de opstellers van het rapport die in
relatief korte tijd veel nuttige informatie bijeen hebben gebracht in
deze beleidsvoorbereidende studie.

november 1989.
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INLEIDING

In 1986 werd de laatste hand gelegd aan de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Deze regelbare, halfopen dam is de laatste van de reeks van dammen,
waarmee in het kader van de Deltawerken de armen van het Zeeuwse/Zuid-Hollandse estuarium zijn afgesloten. Alleen de Westerschelde is volledig open
gebleven.
Achtereenvolgens zijn in de loop van de afgelopen 25 jaar aan de Noordzeezijde van het estuarium het Veerse Gat afgesloten met de Veerse (Gat)Dam in
1961, het Haringvliet met de Haringvlietdam in 1970 en de Grevelingen met de
Brouwersdam in 1971 • Al in 1950 was de Brielse Maas afgedamd, maar deze afsluiting werd pas in 1966 op Deltahoogte gebracht door aanleg van de nieuwe
Brielse Gatdam, waarbij het Oostvoornse Meer ontstond.
De oecologische gevolgen voor het estuarium zijn zeer ingrijpend. Sommige
voormalige zeearmen of delen daarvan werden zoet of zullen dat nog worden
(Haringvliet, Volkerak, Markiezaatsmeer), en andere kregen een zout of brak,
stagnant karakter (Oostvoornse Meer, Grevelingen, Veerse Meer). In de Oosterschelde werd het getij gereduceerd.
Vooral het verdwijnen van het eb/vloedritme in het grootste deel van de
Delta heeft verregaande veranderingen met zich meegebracht. Met het intergetijdegebied zijn fourageermogelijkheden voor vele vogelsoorten op een
belangrijk punt in de trekroutes sterk verminderd. De rijkdom aan bodemdieren is verminderd, de kinderkamerfunktie voor allerlei vissoorten fors in
belang afgenomen.
Daar staat tegenover dat nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan of nog ontwikkeld kunnen worden. Vooral de ontwikkelingen in de Grevelingen en de potenties van het Markiezaatsmeer zijn hoopgevend.
Eén van de ingrijpende veranderingen waar aanvankelijk weinig aandacht aan
werd besteed vond plaats aan de buitenzijde van de dammen, in de mondingen
van de vroegere zeearmen en voor de koppen van de eilanden. De Voordelta,
het ondiepe zeegebied dat zich al eeuwenlang als gevolg van de getijdestromingen enkele tientallen kilometers in zee uitstrekt, blijkt in hoog tempo
van karakter te veranderen. Het getij is gebleven, maar de enorme getijstromen de zeearmen in en uit zijn weggevallen. Het patroon van wegslijten en
weer afzetten van zand en slib is nu totaal anders. Aan de zeezijde verdwijnt nu zand en wordt het dieper, maar dit materiaal wordt dichter bij de
kust weer afgezet: op enkele kilometers uit de kust zijn banken ontstaan
waarvan inmiddels bij eb grote delen droogvallen, en de mondingen van de
vroegere zeegaten, met hun diepe stroomgeulen, worden snel ondieper. Vooral
bij Voorne, in de luwte van de Maasvlakte, zijn al flinke slikken ontstaan
waar, zoals vroeger in andere delen van de Delta, grote aantallen steltlopers bij eb voedsel vinden. Op een aantal plaatsen langs de kust van de
Voordelta is bovendien het begin van duinvorming zichtbaar.
Onderzoek naar deze geomorfologische veranderingen wijst er op dat deze
ontwikkeling voorlopig nog zal doorgaan. In de afgelopen vijf jaar heeft men
onderkend welke enorme mogelijkheden de Voordelta als natuurgebied in ontwikkeling heeft.

- 2In 1986 werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij, directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, door Bureau Duin en Kust een 'Ontwikkelings- en beheersvisie Voordelta bij Voorne' opgesteld (Kosters, 1986). Dit
rapport was vooral bedoeld als voorbereiding voor de aanwijzing van dit deel
van de Voordelta tot Staatsnatuurmonument.
Als vervolg hierop is nu door Bureau Duin en Kust een rapport opgesteld voor
het overige deel van de Voordelta: 'Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in
de Voordelta'.
Dit rapport levert informatie en ideeën ten behoeve van de ontwikkeling van
een beleidsvisie door NMF, en is bedoeld voor intern gebruik bij NMF.
Centraal staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de Voordelta als natuurgebied op de lange termijn. De gunstige perspectieven die er wat dit betreft
zijn worden geschetst in hoofdstuk 5« Hierin worden ook een aantal elementen
aangedragen die van belang zijn voor een beleidsvisie voor de lange
termijn.
Vooruitlopend op de lange termijn ontwikkelingen wordt meer concreet ingegaan op de huidige situatie en de ontwikkelingen op de korte termijn. In
hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de abiotische situatie, vooral ook
van de geomorfologische veranderingen, in hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie en de op korte termijn te verwachten ontwikkeling in de biotische kenmerken, de ecologische funkties, beschreven.
De overige maatschappelijke funkties die in de Voordelta een rol spelen worden kort beschreven in hoofdstuk 4, waarbij extra aandacht besteed is aan de
rekreatie.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 voor het korte termijn beleid een aantal concrete voorstellen gedaan, waardoor nu al, vooruitlopend op de potenties op
de lange termijn, een begin kan worden gemaakt met een natuurontwikkelingsbeleid in de Voordelta.
Het feitelijk onderzoeksgebied is de Voordelta van de Haringvlietdam tot
Westkapelle. De belangrijkste elementen uit het rapport over de Voordelta
bij Voorne zijn echter steeds in samengevatte vorm opgenomen. In enkele gevallen komen ook enkele aspekten met betrekking tot de Westerschelde aan de
orde.
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ABIOTISCHE KENMERKEN VAN DE VOORDELTA:
HUIDIGE SITUATIE

2.1 algemeen
De Voordelta is het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden. Het wordt in het noorden begrensd door de Maasvlakte en loopt
zuidelijk door tot voor de Belgische kust (zie fig. 2.1). In dit rapport
wordt naar de Noordzee de -10 meter NAP dieptelijn als grens gehanteerd;
elders wordt ook wel de -15 meterlijn gebruikt.
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figuur 2.1
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overzichtskaart van de Voordelta

De Delta, een patroon van zich vertakkende armen van Rijn en Maas door
hoger gelegen land, zet zich als het ware onder de zeespiegel voort. Vooral
de eb- en vloedstromen in het Zeeuwse-Zuidhollandse estuarium hebben er
voor gezorgd het ondiepe zeegebied zich tot meer dan tien kilometer uit de
kust uitstrekt. Voor de gesloten Hollandse kust ligt de tien meter dieptelijn op ongeveer twee kilometer.
Als gevolg van de aanleg van de Maasvlakte en de Deltawerken verandert de
Voordelta ingrijpend van karakter. De ontwikkeling van kustparallelle zandbanken 3 tot 8 kilometer van de eilanden doet een nieuw milieutype ontstaan
dat als een open lagunair systeem gekarakteriseerd kan worden.

- 4 -

figuur 2.2
indeling Voordelta in deelgebieden
bron: Hydrografische kaart 1:375.000, 1986

- 5 In totaal is de Voordelta ca. 900 km 2 groot. Bij deze oppervlaktebepaling
zijn de volgende grenzen gebruikt:
- noordzijde: Maasvlakte
- zuidzijde: Belgische grens (territoriale wateren en continentaal plat)
- zeezijde: 10 m dieptelijn,
- landzijde: gemiddeld hoogwaterlijn en de lijn Vlissingen - Breskens.
Binnen de Voordelta kunnen verschillende gebiedsdelen worden onderscheiden;
deze zijn weergegeven in fig. 2.2. Ten noorden van de Oosterschelde zijn de
deelgebieden per eiland ingedeeld, omdat de invloed van de zeearmen er door
de deltadammen is verdwenen. In het zuiden is de invloed van de open zeearmen nog bepalend, en zijn de gebiedsdelen daar naar ingedeeld.
De begrenzing tussen de deelgebieden is als volgt:
- Voorne - Gqeree: midden van de geul Noord Pampus/Slijkgat
- Goeree - Schouwen: midden van de geul Brouwershavense Gat
- Schouwen - Oosterscheldemond: noordrand van de Geul van de Banjaard
- Oosterscheldemond - Westerscheldemond: lijn loodrecht op de 10 m dieptelijn naar Westkapelle,
Het oppervlak van de verschillende gebiedsdelen is weergegeven in tabel
2.1.

tabel 2.1

oppervlak van deelgebieden van de Voordelta

deelgebied

oppervlak (km2.

Voordelta bij Voorne
Voordelta bij Goeree
Voordelta bij Schouwen
Oosterscheldemond
Westerscheldemond (tot Belgische grens)

80
165
75
240
2iiQ

Voordelta totaal

900

De geomorfologische processen in de Westerscheldemond zijn door de aanleg
van de Deltawerken niet fundamenteel veranderd. Grootschalige ontwikkelingen, zoals het ontstaan van kustparallelle banken en algehele verondieping zijn hier niet te verwachten. Perspectieven voor natuurontwikkeling
wijken af ten opzichte van de andere delen van de Voordelta. Mede om deze
reden is de Westerscheldemond in dit rapport in principe buiten beschouwing
gelaten.
De beschrijving van de geomorfologische veranderingen in de Voordelta zijn
voor een belangrijk deel gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprojekt
'Kustgenese' van Rijkswaterstaat.

2.2

geomorfologie

De Voordelta is ontstaan als gevolg van de getijdestromingen in het estuarium van Rijn, Maas en Schelde. Samen met de golfwerking vanuit de Noordzee
en de aanvoer van sediment door de rivieren is in de loop van de eeuwen een
patroon van geulen en banken ontstaan tot ruim tien kilometer uit de kust.
De Deltawerken en de aanleg van de Maasvlakte betekenen een ingrijpende
wijziging van dit systeem. De getijdestromen van de zeearmen zijn geheel
(Brielse Maas, Haringvliet, Grevelingen, Veerse Gat) of gedeeltelijk (Oosterschelde) weggevallen, en de Maasvlakte heeft de kustparallelle stroom

- 7van plaats veranderd. De compartimenteringwerken aan de oostzijde van de
Oosterschelde hebben het volume (komberging) van de Oosterschelde verminderd.
Dieptemetingen in de laatste twintig jaar van Rijkswaterstaat laten zien
dat er inderdaad ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het patroon van
geulen en banken. De huidige situatie is weergegeven in fig. 2.3 (naar de
hydrografische kaart 1:100.000 van 1986).
Kort samengevat zijn de ontwikkelingen als volgt:
- de vooroever van de Voordelta (diepste gedeelte aan de Noordzeezijde
tussen de -10 en -5 meter dieptelijn) erodeert
- ten oosten van dit erosiegebied worden kustparallelle banken opgebouwd
- de oorspronkelijke geulen van de zeearmen verondiepen door sedimentatie
van zand en slib.
Deze ontwikkelingen worden geïllustreerd door fig. 2.4.
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figuur 2.4
veranderingen in het bodemprofiel bij de banken voor de Kop
van Goeree in de periode 197O - I98O (bron: Kohsiek, I986)
Onderzoekers van de projektgroep 'Kustgenese' van Rijkswaterstaat karakteriseren de zich ontwikkelende situatie als een open lagunair systeem. De
kustparallelle banken schermen het achterliggende ondiepe zeegebied af,
maar er blijft een sterke uitwisseling met de open zee bestaan. Naar verwachting zijn de recente veranderingen nog maar een begin. Voorspellingen
voor ontwikkelingen op langere termijn worden besproken in hoofdstuk 5.
De veranderingen zijn in de verschillende delen van de Voordelta niet identiek. Direkt langs de kust doen zich op kleinere schaal aangroei en afslag
voor, waarvan niet geheel duidelijk is in hoeverre dit gevolgen zijn van de
Deltawerken of dat ze behoren tot het eeuwenoude proces van verschuiving
van geulen en banken, en van land en zee dat kenmerkend is voor de Delta.
In de volgende paragrafen worden de verschillende ontwikkelingen per deelgebied besproken.

2.2.1 Voordelta bij Voorne
Geomorfologische ontwikkelingen bij Voorne zijn behandeld in het rapport
'Ontwikkelings- en beheersvisie Voordelta bij Voorne'. Ten opzichte van
andere delen van de Voordelta is hier de invloed van de Maasvlakte groot.
Hierdoor en door afsluiting van Brielse Maas en Haringvliet is tussen Maasvlakte en Voorne een zeer rustig en snel verlandend gebied ontstaan.
Kort samengevat:
- erodering van de vooroever tussen -5 en -10 m NAP
- verondieping van de voordelta van -5 m NAP tot kust
- groei van de Hinderplaat: uitbreiding in zuidwestelijke richting en verplaatsing landwaarts; valt bij eb gedeeltelijk droog
- groei van de Garnalenplaat in zuidwestelijke richting

figuur 2.5

morfologische veranderingen in de Voordelta voor de Brouwersdam in de afgelopen eeuw (bron: Rijkswaterstaat)

- 9- Gat van de Hawk: inmiddels gedeeltelijk verdwenen door aanleg van de
Slufterdam; er wordt een nieuwe vergelijkbare geul voor de Slufterdam
langs door de Hinderplaat getrokken
- Rak van Scheelhoek, Slijkgat en Noord Pampus (de oude geulen van het
Haringvliet): sterke verondieping door sedimentatie van vooral slib;
vanwege de scheepvaartroute vanuit de sluizen bij Stellendam worden
Slijkgat en Noord Pampus gebaggerd
- Westplaat en Brielse Gatmond: toename permanent droge slikken en stranden, en intergetijdegebied; op de stranden van Voorne nabij de Brielse
Gatdam primaire duinvorming
- verdieping van de geul voor de Punt van Voorne met kustafslag ter plekke.
2.2.2 Voordelta bij Goeree
Afsluiting in 1971 van de Grevelingen door de Brouwersdam heeft tot een
situatie geleid die overeenkomt met die bij Voorne: erosie van de vooroever, ontwikkeling van kustparallelle banken voor de Kop van Goeree en algehele verondieping in de rest van het gebied. Dit proces wordt geïllustreerd
in fig. 2.5 door vier momentopnamen uit 1889, 1964, 1972 en 1981. Grootste
verschillen met Voorne zijn het ontbreken van de direkte invloed van de
Maasvlakte en de afwezigheid van een scheepvaartroute, waar gebaggerd zou
moeten worden.
Meer specifiek treden in dit deel van de Voordelta de volgende processen
op:
- ontwikkeling van een stelsel van bij eb gedeeltelijk droogvallende zandbanken over een lengte van ca. 5 km min of meer parallel aan de (doorgetrokken) kustlijn voor de Kop van Goeree; vanwege het stroomvolume van
het achterliggende gebied zullen de banken niet op korte termijn aan
elkaar of aan Goeree vastgroeien; vanwege de golfwerking zullen ze evenmin op korte termijn tot permanent boven NAP uitgroeien
- verdieping van de stroomgeul voor de Kop van Goeree, gepaard gaand met
kustafslag ter plekke
- sterke verondieping van de oude geulen van het Grevelingenbekken, de Kous
en het Brouwershavensche Gat, vooral door sedimentatie van slib
- erodering van de platen tussen de voormalige Grevelingenstroomgeulen
(Middelplaten en Kabbelaarsbank); door het wegvallen van de getijdestromen van de Grevelingen vindt naast het zandtransport van de vooroever
landwaarts ook nivellering plaats binnen het gebied voor de Brouwersdam:
de geulen vullen op en de platen eroderen
- de aangroei van duinen en valleien bij de Kwade Hoek die al sinds I85O
plaats vindt zet zich voort vooral in oostelijke richting
- ook op enkele andere plaatsen langs de kust is verbreding van de stranden
te zien, bijv. ten noorden van het Westhoofd; in hoeverre dit in verband
staat met de grootschalige ontwikkelingen in de Voordelta of kleinschalige en tijdelijke processen (zgn. zandgolven) betreft is niet bekend.
2.2.3 Voordelta bi.i Schouwen
Voor de Kop van Schouwen is de geomorfologische situatie weer anders dan
voor Voorne of Goeree. Aan de noordzijde is de getijdestroming van de Grevelingen weggevallen, maar aan de zuidzijde is de stroming van de Oosterschelde gebleven, zij het sinds het voltooien van de Stormvloedkering met
25$ gereduceerd. Hoewel ook voor Schouwen de banken groeien, is er geen
sprake van een duidelijk stelsel van kustparallelle banken zoals bij Goeree
en Voorne (zie fig. 2.3). Of binnenkort een dergelijke boogvorming te verwachten is, is nog niet duidelijk. Wel vergelijkbaar met Voorne en Goeree
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is de vergroting van de geul direkt voor de kop vanfyeteiland langs (het
Krabbengat), ook hier met kustafslag aan zuidwestzijde tot de westpunt.
De ontwikkelingen bij Schouwen kunnen als volgt worden samengevat:
- toename van de omvang vdn de platen en verondieping van het zeegebied
voor de Kop van Schouwen; een duidelijk patroon is hierin nog niet te
herkennen
- verdieping en vergroting van het Krabbengat met afslag langs de zuidwesten westkust van Schouwen
- aangroei van stranden en primaire duintjes langs de noordwest- en
noordkust vooral bij de Verklikkerduinen; de aangroei bij de Verklikkerduinen stamt al uit 19^0 en is dus geen direkt gevolg van de afsluiting van de Grevelingen; mogelijk wordt verdere aangroei er wel door
versterkt.
2.2.fr Oosterscheldemond
De aanleg en ingebruikstelling van de Stormvloedkering betekent een
reductie van 23% van het in- en uitstroomvolume naar de Oosterschelde. De
gevolgen hiervan kunnen op vrij korte termijn aanzienlijk zijn. De eerste
aanzetten zijn al door Rijkswaterstaat geconstateerd:. Op grond van modelberekeningen wordt een sterke uitbreiding van de platen verwacht, en een
sterke verondieping en mogelijk verplaatsing van de stroomgeulen. Boogvorming zoals bij Goeree en Voorne is mogelijk, maar ligt minder voor de
hand omdat een deel van de stroming gehandhaafd blijft.
De gevolgen van de oudere ingrepen in de Oosterscheldemond zijn al duidelijk zichtbaar. Door de geleidelijke aanleg van Neeltje Jans (ook Damvak
Geul genoemd) sinds 1968 als begin van de afsluiting van de Oosterschelde
heeft zich hier aan de zeezijde al een flinke verondieping voorgedaan. Dit
geldt ook voor het kleine gebied voor de in 1961 gesloten Veerse Gatdam.
Puntsgewijs samengevat zijn in de Oosterscheldemond de volgende ontwikkelingen te constateren:
- toename van het oppervlak aan banken en platen (Hompels, de Banjaard,
Noordland) als eerste gevolg van de geleidelijke reductie van het
stroomvolume sinds het begin van de jaren zeventig
- verdwijning van het stroomgat 'Geul' en toename van het intergetijdegebied aan de zeezijde sinds de voltooiing van Neeltje Jans
- volledig opvullen van het voormalige Veerse Gat aan de buitenzijde van de
Veerse Gatdam, verplaatsing en vergroting van de plaat 'Onrust* voor de
dam, en aangroei van primaire duintjes bij de Kamperlandse Duintjes; deze
ontwikkelingen zijn het gevolg van de sluiting van de Veerse Gatdam, in
hoeverre op korte termijn verdere strekking van de kustlijn langs de
stroomgeul Roompot van de noordpunt van Walcheren naar de voet van de
Stormvloedkering op Noord-Beveland te verwachten is, is niet duidelijk
- verbreding van de stranden van noord Walcheren vanaf Oostkapelle tot de
Veerse Gatdam; vooral bij Breezand is er duidelijke aangroei, en zijn op
het strand primaire duintjes ontstaan; waarschijnlijk is hier sprake van
een 'zandgolf' die zich langs de noordkust van Walcheren noordoostwaarts
verplaatst, en staat dit verschijnsel los van de Deltawerken
- tussen Westkapelle en Oostkapelle vindt lokaal kustafslag plaats, die
waarschijnlijk niet in verband staat met de Deltawerken.
2.3

stromingspatronen

Van de Voordelta bij Goeree en Schouwen en de Oosterscheldemond zijn weinig
specifieke gegevens voorhanden. Tot metingen uit het lopende onderzoek van

- 11 -

Rijkswaterstaat beschikbaar zijn kunnen slechts enkele algemene kenmerken
worden gegeven.
Het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de getijdestroming heeft tot
gevolg dat:
- kustparallelle stroming relatief van groter belang wordt
- stroomsnelheden in de monding van de vroegere zeearmen sterk gereduceerd
worden
- stromingen voor de koppen van de eilanden met een overheersende noordelijke component sterker worden.
Hiermee kan het veranderend patroon van sedimentatie en transport aan de
landzijde van de Voordelta worden verklaard. Het 'bulldozer*-effekt, het
verplaatsen van de vooroever naar de kustparallelle banken, niet.
Het ontstaan van deze banken beperkt de effekten van golfbeweging als
gevolg van wind van de Noordzee. Tegelijkertijd zorgt deze rol als golfbreker vooral in het winterhalfjaar ervoor dat de banken niet boven gemiddeld hoog water uitgroeien.
Stromingspatronen op de Noordzee impliceren in de Voordelta een netto reststroom van ca, 4 km/dag in noordoostelijke richting. Deze stroming is een
gemiddelde, afhankelijk van de wind kan de stroom ook omgekeerd zijn. Deze
stromingen langs de kust zijn sterk bepalend voor de invloed op de Voordelta van vervuild rivierwater dat vanuit Rijn, Maas en Schelde in de
Noordzee stroomt.

2.k

zoutgehalte

Er bestaan grote verschillen in saliniteit van het water in de Voordelta.
Naast schommelingen die het gevolg zijn van getij, wind en waterafvoer van
de grote rivieren, bestaat er een structureel verschil tussen de verschil-
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figuur 2.6
gemiddelde saliniteit 1975-1981 in het Nederlandse kustgebied
(bron: Ontwerp Waterkwaliteitsplan Kustwateren, 1985)
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lende delen van de Voordelta. Voor een aantal soorten organismen is de
gemiddelde saliniteit en de spreiding erin een bepalende milieufactor.
De gemiddelde saliniteit in de het Nederlands kustgebied is weergegeven in
fig. 2.6, De Voordelta bij Voorne en Goeree is het meest zoet door de
sterke invloed van Rijn- en Maaswater dat via het Haringvliet (en indirekt
de Nieuwe Waterweg). Ondanks de per saldo noordelijk gerichte kustparallelle stroming strekt de invloed van het zoete water zich ook naar het
zuiden uit. De omvang van de afvoer van Rijn en Maas en veranderingen in
het stromingspatroon afhankelijk van de windrichting zijn hiervan de oorzaak. De Westerscheldemond is zilter door het relatief geringe debiet van
de Schelde. Doorspoeling met zoet water van het Zoommeer kan in de toekomst
een beperkte verzoeting van de Westerschelde met zich meebrengen. De Voordelta bij Schouwen en de Oosterscheldemond staan het minst onder invloed
van rivierwater.
De saliniteit is aan sterke variatie in de tijd onderhevig als gevolg van
wisselende stromingspatronen, afhankelijk van de windrichting, en wisselende afvoer van de rivieren (nog versterkt door het lozingsprogramma van
de Haringvlietsluizen).
De gemiddelde saliniteit in de delen van de Voordelta is samengevat in
tabel 2.2.
tabel 2.2 gemiddelde saliniteit 1975-1981 Voordelta
gebiedsdeel

saliniteit in o/oo

Voordelta bij Voorne
Voordelta bij Goeree
Voordelta bij Schouwen
Oosterscheldemond
Westerscheldemond

28,0
28,5
30,0
30,5
30,0

-

29,5
31.0
32,0
32,0
32,0

Bron: Waterkwaliteitsplan Kustwateren, 1985«
Ter vergelijking: de gemiddelde saliniteit van de centrale Noordzee bedraagt 35 o/oo.
Saliniteit kan gebruikt worden als maat voor het percentage zoet rivierwater: 25 o/oo saliniteit betekent 2$% zoet water, 30 o/oo S is lh % zoet
water, en 33 o/oo S is 5# zoet water.

2.5

waterkwalitei t

Net als het zoutgehalte wordt ook de waterkwaliteit in de Voordelta vooral
bepaald door de mate waarin rivierwater in gemengde vorm in het gebied is
terug te vinden. Een indeling naar mate van beïnvloeding is weergegeven in
fig. 2.7. Ook hiervoor geldt dat in de tijd grote afwijkingen van dit
gemiddelde voorkomen.
De invloed van Rijn- en Maaswater, met een gemiddeld debiet van 2330 m 3 / s,
is veel groter dan van de Schelde, met een gemiddeld debiet van 90 m 3 / s.
Afhankelijk van wind en debieten kan tot in de Westerscheldemond de
invloed van Rijnwater meetbaar zijn.
Naast de rivierinvloed zijn de kwaliteit van het Noordzeewater en de
lozingen van afval op zee van belang.
De waterkwaliteit van de Voordelta kan kort gekarakteriseerd worden aan de
hand van de volgende parameters:
- zwevende stof:
in het algemeen in de Voordelta vrij hoog: vooral rond de banken bij
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figuur 2.8.2.- zomergemiddelde gebonden
fosfaat 1975-1982 in mg P/l (bron: RIZA,
1983)

figuur 2,8.3 gehalten opgelost
cadmium Nederlandse kust (bron:
Waterkwaliteitsplan Noordzee, deel
2A, 1985)

figuur 2.8.4 gemiddelde concentraties
PCB1s in sedimenten op een aantal monster- !
punten langs de kust (bron: Waterkwaliteits+
plan Noordzee, deel 2A, 1985)

- 15 Goeree en Schouwen en in de Westerscheldemond; de Oosterscheldemond is
opvallend helder
" zuurstofgehalte:
zowel gehalte als verzadigingspercentage zijn in de Westerscheldemond
vaak relatief laag (zomergemiddelde rond 8,0 mg/l, overigens 8,4 - 8,6
mg/l, zie fig. 2.8.1)
- nutriënten:
sluit aan bij het algemene beeld: Oosterscheldemond relatief lage
gehaltes, hoge gehaltes vooral bij Voorne; als voorbeeld is het zomergemiddelde voor gebonden fosfaat gegeven in fig. 2.8.2
- zware metalen:
over zware metalen in zeewater en -bodem zijn in beperkte mate gegevens
beschikbaar; het meetnet is niet dicht genoeg om vergelijkingen binnen de
Voordelta te maken; door de grote mate van binding aan het sediment zijn
ook de gehalten in de bodem van belang; in fig. 2.8.3 en in tabel 2.3
wordt een beeld gegeven van de gehalten zware metalen in water op een
aantal plaatsen langs de Nederlandse kust;
tabel 2.3
gemiddelde gehalten zware metalen in jig/1 (totaalbepaling) op
enkele plaatsen in het Nederlandse kustgebied (bron: Waterkwaliteitsplan
Kustwateren, 1985)
lokatie

u

Zn

Ni

Vlissingen
Oosterschelde
Terheyden
Marsdiep
Vliestroom

-

2
2
2

17
9
11

-

3

14
19

Pb

Cd

Cr

3

5
2
2

0,6
0,1
0,2
0,2
0,1

4

1

4
4

-

2

4
5

Hg
0,07
0,05
0,03
0,08
0,07

in tabel 2.4 worden gemiddelde waarden gegeven voor zware metalen in
sediment; deze gegevens wijzen erop dat wat zware metalen betreft de
waterkwaliteit in de Voordelta beter is dan voor het Noord- en Zuidhollandse vasteland en waarschijnlijk niet slechter dan in het westelijk
deel van de Waddenzee;

Locatie

Zn Cu Cr Pb Cd Ni Hg

As

70 km uit de kust
133 27 116 75 0,4 44 0,14 38
0-10 km uit de kust 189 30 125 78 1,0 29 0,52 23
van Zeeland
0-10 km uit de kust 371 43 170 160 2,5 38 0,82 38
van Noord- en ZuidHolland
tabel 2.4
gemiddelde zware metalen in sedimentmonsters in pg/1 (bron:
Waterkwalitëitsplan Noordzee, deel 2A, 1985)
- organische microverontreinigingen:
ook van deze groep zijn betrekkelijk weinig gegevens beschikbaar; de
metingen langs de Nederlandse kust zijn samengevat in tabel 2.5; in fig.
2.8.4 zijn concentraties PCB weergegeven.
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Gedetailleerder onderzoek met betrekking tot de waterkwaliteit is in de
Voordelta noodzakelijk. Voorlopig kan wórden geconcludeerd dat vooral in de
Oosterscheldemond de kwaliteit relatief goed is, waarschijnlijk zelfs
minder slecht dan in de Waddenzee. De Voordelta bij Voorne is sterk verontreinigd door rivierwater vanuit vooral Haringvliet en in mindere mate de
Nieuwe Waterweg. De Voordelta bij Goeree is ten opzichte van deze twee
gebiedsdelen matig verontreinigd. De Westerschéldem©nd varieert afhankelijk
van tijd en parameter van matig tot sterk verontreinigd.

Locatie

Vlissingen

opejel.

stof
SI6 PCB's*
penta CB *
hèxa CB *
tf-HCH

tf-HCH
dieldrin
endrin
pp.DDT

228
19
21
1,0
4,6
0*7

Walcheren
10 km uit
de kust

susp. opgel.

susp.

65,5

157

1*0
5*3
8,7
5*4

234
14
23
1,0
3,2
0,9

3,9
22

Noordwij k
70 km Uit
de kust
öpgël.
147
7
12
0,9
0,9
0,5
0,3
0,1

Marsdiep

Rottum
70 km uit
de kust

opgèi.

opgël. susp.

407
141
51
1*6

226
"34
52
1,1
1,0
0,8

3*1
1,5
0,4
0,6

11,4
15

tabel 2.5
gehalten organische microverontreinigingen in het Nederlandse
kustgebied in 1982; opgeloste gehalten in hg/l ( in pg/1)i gesuspendeerd
materiaal in ng/g, - is niet gedetecteerd (bron: Waterkwaliteitsplan Noordzee, deel 2A, 1985)

2.6

bodem

In het grootste deel vati dè Voordelta bestaat dè bodem uit fijn zand
(korreldiameter 0,125 -i 0,25 mm), voor de Broüwérsdam én in de Oosterscheldemond uit middelgrof zand (0,25 - 0,5 mm)» Voor Voorne en in de Westerscheldemond is zeer fijn zand (0,063 - 0,125 mm) aanwezig. Ook: kömèn in dé
Ooster- en Westerscheldémond hier en daar kleilagen voor. Deze patronen
zijn weergegeven in fig. 2,9De als gevolg van de Deltawerken veranderde stromingspatronen hebben binnen
de Voordelta voor een stérk veranderend sedimentatiepatroon gezorgd. Er is
sprake van een herverdeling van het in dé Voordelta aanwezige slib: hét
bezinkt in de sterk verohdiepehde oude ströomgeulen en in de Voordelta voor
Voorne. Vooral de bodems van de Haringvlie^mond, Noord Pampus, Slijkgat en
Broüwershavense Gat zijn zeer slibrijk. Déjze herverdeling heeft in andere
delen tot een afname van het slibgehalte van dé bodem geleid. Alleen aan de
landzijde van de zich ontwikkelende banken zijn wat hogere slibgehalten
gemeten.
Op wat langere termijn kunnen de sterk afgenomen stroomsnelhéden tot een
netto influx van slib in de Voordelta leiden.
Enkele aspekten van de bodemkwaliteit zijn al beschreven in 2.5.
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figuur 2.9
bodemsamenstelling Voordelta (bron: Waterkwaliteitsplan Noordzee, deel 2A, 1985)
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BIOTISCHE KENMERKEN VAN DE VOORDELTA:
HUIDIGE SITUATIE

3.1

inleiding

Binnen de Voordelta is er groot verschil tussen de natuurlijke aspekten van
de zee en haar ondiepe randen, de intergetijdegebieden, en van het land. Op
dit moment bestaat het overgrote deel van de Voordelta Uit zee en intergetij degebied. Op wat langere termijn is op grond van de morfologische ontwikkelingen meer aangroei van schorren, primaire duinvalleien en jonge
duintjes te verwachten. Nu is het oppervlak nog klein.
De biotische aspekten van zee en intergetijdegebied worden beschreven in
par. 3«3. die van de terrestrische kustecosysternen kort in 3-4In par. 3«2 wordt eerst een wat algemener overzicht gegeven van struktuur
en dynamiek van deze ecosystemen : beschrijving van deelsystemen met abiotische kenmerken in 3.2.1, de relaties binnen het ecosysteem in 3-2.2 aan
de hand van voedselketens, en de relaties met andere ecosystemen in 3-2.3.
Binnen de deelsystemen kunnen milieufactoren een extreme veranderingen
onderhevig zijn. Deze dynamiek is zeer karakteristiek voor het kustgebied
en vormt een waarde op zich. Hierop wordt ingegaan in par. 3-2.4.

3.2

struktuur en dynamiek van het ecosysteem

3.2.1 deelsystemen
De relatie tussen biotische en abiotische aspekten kan goed beschreven
worden aan de hand van deelsystemen: geomorfologische eenheden, die in het
veld goed herkenbaar zijn, met vaste abiotische kenmerken.
Tabel 3-1 omvat een indeling van deelsystemen in de Voordelta. Per deelsysteem zijn de abiotische kenmerken en de belangrijkste ecologische functies vermeld.
De indeling geeft een overzicht vanuit een abiotische invalshoek. De
beschrijving van de biotische kenmerken in par. 3.3 en 3-4. met de
belangrijkste milieufactoren voor die groep, biedt deels dezelfde informatie.

3.2.2 voedselketens
Een andere manier om naar ecosystemen te kijken is aan de hand van voedselketens. Dit geeft inzicht in de samenhangen binnen het ecosysteem, in
factoren die bepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Voordelta.
Ondiepe zee en intergetijdegebied worden gekenmerkt door een hoge produktiviteit in de meeste stappen van de voedselketen (zie fig 3-1)- Een vrij
hoge primaire produktie, gecombineerd met toevoer van organische stof
vanuit Noordzee en rivieren, maakt vooral een zeer hoge produktiviteit
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tabel 3.1 deelsystemen van de Voordelta
deelsysteem

ablotische kenmerken

ecologische functies

volle zee

geëxponeerd aan de Noordzee
diepte -5 tot -lOm NAP
slibgehalte bodem laag

fytoplankton
zooplankton
vissen (kinderkamer)

ondiepe zee

in de luwte van banken of
platen
diepte -2 tot -5m NAP
slibgehalte bodem laag tot
matig

fytoplankton
zooplankton
macrozoobenthos
vissen (kinderkamer)
overwintering duikeenden
voedselgebied visetènde
vogels
rust- ên ruigebied watervogels
voedselgebied zeehond

getijdegeul
(functioneel)

dieper gedeelte in ondiepe
zee
hoge stroomsnelheden
slibgehalte bodem zeer laag

fytoplankton
zooplankton
vissen
voedselgebied visetènde
vogels
voedselgebied zeehond

getijdegeul
dieper gedeelte in ondiepe
(niet functioneel)zee
weinig stroming
slibgehalte bodem zeer hoog

als voorgaande

bank

diepte onder GLW tot -2m NAP
bodem slibarm

fytoplankton
zoöplankton

plaat
(zandig)

in tergeti j degebied
bodem slibarm

rustgebied vogels
rustgebied zeehond (incl.
werpen van jongen)

plaat
(slibhoudend)

intergetijdegebied
slibgehalte bodem matig

fytobenthos
macrozoobenthos
vissen (kinderkamer)
voedselgebied steltlopers
en eeridachtigen

slik

intergetijdegebied aan hét
land
slibgehalte matig tot rijk
onbegroeid

als plaat (slibhoudend)
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deelsysteem

abiotische kenmerken

ecologische functies

schor

rond GHW: alleen bij hoge
waterstanden onderlopend
begroeid

zoutminnende vegetatie
specifieke insektenfauna
rust- en broedgebied
vogels

strand(vlakte)

deels onder, deels boven GHW
slibgehalte bodem zeer laag
meestal onbegroeid
soms met primaire duintjes

biestarwegras
broed- en rustplaats
enkele vogelsoorten

groen strand

iets boven GHW
slibgehalte bodem matig
begroeid

zoutminnende vegetatie

slufter

geul(enstelsel) onder GLW in
strand of duingebied in open
verbinding met zee
slibgehalte bodem matig

macrozoobenthos
voedselgebied steltlopers en eendachtigen

duinvallei
(brak)

vlakbij zee of slufter
grondwater brak/zout
grondwater soms boven maaiveld
slibgehalte arm tot matig
voedselrijkdom idem

zoutminnende en zout/zoet
gradientvegetaties
broed-, voedsel- en rust
gebied steltlopers en
eendachtigen

duinvallei
(zoet)

als duinvallei (brak)
verder van zee
grondwater zoet

duinvalleivegetaties
insektenfauna
broedgebied vogels
konijn

droog duin

boven grondwaterniveau
humusgehalte arm tot matig
voedselrijkdom idem
soms stuivend

duinvegetaties
insektenfauna
broedgebied vogels
konijn
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van de bodemdieren (wormen, schelpdieren, garnalen) mogelijk. Vooral deze
groep vormt een sleutelfactor in de rijkdom van dit ecosysteem. Zij vormt
een rijke voedselbron voor vissen en vogels, en, indirekt, voor visetende
vogels en zeehonden. Inzicht in de factoren die bepalend zijn voor rijkdom
aan bodemdieren is noodzakelijk voor een beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Voordelta.

koolzuurgas
zuurgas

\

primaire
produktie

fytoplankton

secundaire
produktie

zoöplankton

tertiaire
produktie
kwartaire
produktie

reduktie

water
water

I

fytobenthos

nutriënten
nutrii

/

<•*

—

zonlicht

groenwieréh
organische stof
uit zee en
rivieren

macrozoöbenthos (mossel kokkel garnaal)

\
/
vissen (bot wijting)

gewone zeehond
•• • •

l

\
vogels (zwarte zeeëeend scholekster)

vogels (sterns, aalscholver)

bacteriën

figuur 3»! sterk vereenvoudigd schema van de voedselketen in zee en
intergetijdegebied in de Voordelta (naar Abrahamse e.a., 1976)

De terrestrische ecosystemen van strand en duinen worden juist gekenmerkt
door een relatieve voedselarmoede: het nutriëntrijke zeewater is als
milieufactor afwezig en voedselrijk slib is er maar in enkele deelsystemen.
Duinzand is zeer slib- en voedselarm. De relatief jonge, net uit zee ontstane systemen kennen ook nog nauwelijks bodemvorming.
Fig 3-2 toont het voedselweb in een duinecosysteem, Primaire producenten
zijn vooral de hogere planten. De belangrijkste primaire consumenten zijn
vele insektensoorten, enkele vogelsoorten en het konijn. Aan het het eind
van de voedselketen staan roofvogels en kleinere roofdieren als wezel en
vos.
Rijkdom wordt hier niet bepaald door extreem hoge aantallen (van een
beperkt aantal soorten), maar door het grote aantal soorten. Voedselarmoede
draagt bij aan specialisatie van organismen op allerlei combinaties van
milieufactoren. Daarom ontstaat hier een grote variatie aan vaak zeldzame
plantensoorten. Toevoer van nutriënten, slib, organische stof, etc. werkt
hier juist verarmend. Gradiënten in milieufactoren dragen bij aan rijkdom;
dit zijn vooral de overgangen nat-droog en zout-zoet, en het relief. Grote
variatie in plantengroei is, via specialisaties, de basis voor soortenrijkdom aan primaire en secundaire consumenten.
Schorren vormen vaak een overgang van intergetijdegebied naar een echt
terrestrisch systeem. De kenmerken houden het in het midden tussen boven-

- 23 genoemde twee groepen van systemen, ondiepe zee en intergetijdegebied aan
de ene kant, en strand en duinen aan de andere.

koolzuurgas
uurga

primaire
produktie

water

nutriënten

4
zonlicht
\
hogere planten (zeekraal helm melkkruid duindoorn)

secundaire
produktie

insekten

konijn

vogels^(kramsvogel)

tertiaire
produktie

insekten (mier) vogels (kievit sperwer) vos
•———-

reduktie

bodemdieren (miljoenpoot regenworm) schimmels bacteriën

ï

figuur 3»2
sterk vereenvoudigd schema van de voedselketen in jonge duinecosystemen in de Voordelta

3.2.3 relaties met andere systemen
De Voordelta is een open systeem. Er zijn veel interacties, abiotisch en
biotisch, met andere gebieden. Per gebied zijn de voornaamste relaties:
a, Noordzee:
abiotisch
- toevoer van slib en zand
- toevoer van relatief licht verontreinigd zout water
- toevoer van nutriënten en organisch materiaal
- getij en golfbeweging
biotisch
- biotoop en paaigebied van volwassen vissoorten met kinderkamer in de
Voordelta
- gemeenschappelijke populaties plankton, macrozoobenthos, vissen, etc.
b. Zeeuwse bekkens (Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en
Westerschelde):
abiotisch
- toevoer van slib en zand (niet vanuit Grevelingen en Veerse Meer)
- uitwisseling van zout/brak water
biotisch
- gemeenschappelijke populaties plankton, macrozoobenthos, vissen, etc.
c. Belgische en Zuid-Hollandse rivieren:
abiotisch
- toevoer van zoet water
- toevoer van slib
- toevoer van organische verontreinigingen en zware metalen
- toevoer van nutriënten en organisch materiaal
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tabel 3.2 milieufactoren roet een grote dynamiek binnen deelsystemen
deelsysteem

milieufactor

ondiepe zee

zomer/wintertemperatuur

getijdegeul

eb/vlöeds troom

bank

stroom- en golfwerking aan zeezijde

plaat, slik, schor, slufter

droog/nat bij eb/vloed
zout/zoet bij vloed/eb met regen

strandvlakte

opwaaien/afbraak o.i.v. wind en
zandaanvoer

groen strand, duinvallei (brak)

zoet/zout o.i.v. regen/incidentele
overstroming bij HHW

droog duin

vers tuiving/oyers tuiving o.i.v.
wind
dag/nachttemperatuur

tabel 3.3 dynamische processen tussen deelsystemen

proces

deelsysteem

nieuw deelsysteem

verondieping

ondiepe zee
volle zee

bank/plaat/slik
ondiepe zee

verdieping

bank/plaat/sllk
ondiepe zee

ondiepe zee
volle zee

opslibbing

bank/plaat/slik
slufter

schor/strandvlakte
duinvallei

duinvorming

strandvlakte

duinvallei/droog duin

kustafslag

schor/strandvlakte
duinvallei/droog duin

bank/ondiepe zee
strandvlakte/slufter

verzoeting

duinvallei (brak)

duinvallei (zoet)

overstuiving

duinvallei

droog duin

verstuiving

droog duin

duinvallei (zoet)
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- toevoer van warmte (thermische verontreiniging)
biotisch
- toevoer van zoetwaterfytoplankton
d. Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust;
abiotisch
- aangroei en afslag van schorren en duinen
- zoutinwaai vanuit de Voordelta
biotisch
- broed- en rustgebied voor vogelsoorten met Voordelta als voedselgebied
e. broed- en overwinteringsgebieden van trekvogels (Noord-Europa.
Afrika):
biotisch
- broed- en/of overwinteringsgebied voor vogelsoorten met Voordelta als
voedselgebied tijdens trek of overwintering.

3.2.4 dynamiek
Dynamiek is karakteristiek voor het kustgebied. Milieufactoren kunnen aan
extreme veranderingen onderhevig zijn, soms periodiek en kenmerkend voor
een deelsysteem (bijv. eb en vloed op intergetijdegebieden), soms onvoorspelbaar en grootschalig, zodat nieuwe systemen op de plaats van andere
ontstaan (bijv. kustaangroei of -afslag). Deze processen worden in de Voordelta sterk beïnvloed door de aanleg van Maasvlakte, Slufterdam en Deltawerken .
Het bestaan van deze processen vormt een waarde op zich. Een statische
benadering van deelsystemen doet hieraan te weinig recht. In tabellen 3.2
en 3.3 zijn de belangrijkste milieufactoren met een grote dynamiek weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen factoren die in een deelsysteem
veranderen (tabel 3.2) en processen die deelsystemen in elkaar laten overgaan (tabel 3-3).
flC/m'yeor

loo-

n

m

figuur 3.3
primaire produktie van fytoplankton (wit) en microfytobenthos
(grijs) afhankelijk van de diepte in de Waddenzee (uit: Cadée & Hegeman,
197*0
N.B.: plantaardige produktie wordt vaak uitgedrukt in grammen koolstof; dit
komt in dit geval overeen met een ca. tweemaal hoger drooggewicht aan
organische stof
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g.3

zee en intergetijdegebied

3.3.1 fytoplankton, microfytobenthos en macrofyten
De basis van de voedselpyramide wordt gevormd door fytoplankton, microfytobenthos (eencellige bodemalgen) en macrofyten (met het blote oog zichtbare
planten, w.o. wiersoorten en Zeegras, de enige hogere plant in zee). In
diepere gedeelten komt de primaire produktie alleen van het fytoplankton;
op platen vooral van het microfytobenthos (zie fig 3.3)•
Gegevens voor de kustzone van de zuidelijke Noordzee en de monding van de
Oosterschelde in tabel 3»^ wijzen erop dat de primaire produktie in de
Voordelta wat hoger is dan in de Waddenzee, omdat het dieper en helderder
is en er toevoer van algen en nutriënten vanuit de rivieren plaats vindt.

Gebied

Noordelijke Noordzee
Noordelijke Noordzee
Fladen Ground
Idem

Primaire produktie
in gC.m~2. jaar""1
70-90
55-81
54-127

Centrale Noordzee

200-250

Zuidelijke Noordzee
kustzone
open zee
open zee

150-200
180-250
140-240

Waddenzee
westelijk deel
oostelijk deel
Eems-Dollard estuarium
Eems-estuarium
Dollard
fytoplankton
buitengebied
Oosterschelde
Kom
Honding

100
120
55
13
40-470
700
237-345
300

tabel 3.4
primaire produktie van het fytoplankton in de Noordzee en
omringende gebieden (uit: waterkwaliteitsplan Noordzee, 1985)
N.B. waarden zijn uit verschillende onderzoeken afkomstig, dus niet volledig vergelijkbaar

In de volle Noordzee (zuidelijk en centraal) is de primaire produktie het
hoogst. Het water is er nog helderder, waardoor meer licht beschikbaar is
voor het fytoplankton. De Voordelta zit wat primaire produktie betreft
tussen een wadachtig ecosysteem en volle zee in.

-.27 De belangrijke milieufactoren die bepalend zijn voor de primaire produktie
zijn:
- voedselaanbod (nutriënten)
- licht (hangt af van diepte, troebeling en seizoen)
- temperatuur (hangt af van diepte, evt. rivierinvloed en seizoen)
- waterkwaliteit,
voor benthische planten ook:
- sediment.
Dé soortenrijkdom is de Voordelta is waarschijnlijk ook iets hoger dan in
de Waddenzee. Naast soorten van de kust zijn er meer mogelijkheden voor
soorten van de volle zee, en vindt ook toevoer van zoete soorten plaats
vanuit de rivieren. In de Haringvlietmond werden in de zomer van I983 ca.
70 zoute en ca. 15 zoete fytoplanktonsoorten aangetroffen.
Op korte termijn zullen de morfologische ontwikkelingen waarschijnlijk
leiden tot een meer Waddenachtige situatie met een iets lagere primaire
produktie. Verondieping leidt tot een toename van het aandeel van benthische soorten in de primaire produktie, ten koste van planktonische soorten.

3.3.2 zooplankton
Zooplankton bestaat voor het grootste deel uit consumenten van fytoplankton. Een deel eet ander zooplankton.
In de voedselketen is het een belangrijke schakel tussen primaire produktie
en de hogere trofische niveaus als bodemdieren en vissen. In volle zee is
deze rol belangrijker dan in ondiepe kustzones; hier gaat een groter deel
van de primaire produktie direkt naar de relatief belangrijke bodemdieren.
De produktie van het zooplankton ligt in de zuidelijke Noordzee in de kustzones hoger dan in de volle zee: 45 gC/m2.j tegenover 30 gC/m2.j. De biomassa varieert (binnen het jaar) van 0,16 tot 8,0 gC/m2, Binnen de Voordelta is in de Haringvlietmond een biomassa aan Roeipootkreëftjes (Copepoden) vastgesteld, die tweemaal zo hoog was als in de Oosterscheldemond (90100 mg C/m3 tegenover 40-50 mg C/m3}, waarschijnlijk als gevolg van het
hogere voedselaanbod.
De belangrijkste milieufactoren, die soortsamenstelling en produktie bepalen, zijn:
- voedsel (fytoplankton)
- zoutgehalte
- temperatuur
- waterkwaliteit (tamelijk gevoelig voor verontreiniging van zware metalen
en toxische organische verbindingen).
Zoals ook elders in de Noordzee en langs de kust overheersen in de Voordelta de Roeipootkreëftjes (Copepoden) het zooplankton (tot S0% van de
biomassa). Langs de kust is echter het aandeel van larvale planktonische
stadia van bodemdieren zoals wormen en tweekleppigen groter. De soortenrijkdom van het zooplankton is daarom in de Voordelta groter dan in de
volle Noordzee. In de Haringvlietmond komen brakwatersoorten voor die waarschijnlijk elders in de Voordelta ontbreken. Zoetwatersoorten sterven bij
spuien van het Haringvliet snel af.
Voor vergelijkingen met de Waddenzee zijn onvoldoende gegevens voorhanden.
Op korte termijn zijn geen spectaculaire veranderingen in samenstelling of
biomassa te verwachten als gevolg van de morfologische veranderingen in de
Voordelta. Bij verdere verondieping op wat langere termijn neemt het aandeel van planktonstadia van benthische dieren waarschijnlijk toe.
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3•3.3 bodemdieren (macrozoobenthos)
In ondiepe kustgebieden, zoals de Voordelta en de Waddenzee, is het macrozoobenthos een belangrijke, essentiële schakel in de voedselketen. Een
groot deel van de primaire produktie, van het binnenkomend organisch materiaal en een deel van het zooplankton wordt door de bodemdieren
geconsumeerd.
Een hoge biomassa aan macrozoobenthos vormt de basis voor rijkdom aan vissen en vogels.
Produktie en biomassa van macrozoobenthos is in ondiepe kustgebieden aanzienlijk hoger dan in de volle (Noord)zee. Op platen in de Waddenzee wordt
een biomassa van 25 g/m2 ADG (asvrij drooggewicht) bereikt. Voor de Noordzee is dit, afhankelijk van diepte 2 tot 6 g/m2.
In de Voordelta is bij Voorne een gemiddelde biomassa gevonden van 10 a 15
g/m2 (ADG). In de Voordelta bij Goeree is de gemiddelde biomassa iets hoger
vanwege de minder extreme slibgehaltes in de bodem en de minder slechte
waterkwaliteit. In de Oosterscheldemond ligt de biomassa duidelijk lager
als gevolg van de hogere stroomsnelheden; ook de slibgehalten zijn daar
zeer laag.
In het algemeen bevatten de zandige en sterk aan golfslag onderhevige
platen en banken aan de zeezijde van de Voordelta een geringe biomassa; dit
geldt ook voor de zeer slibrijke bodems van de zich opvullende vroegere
stroomgeulen. Hoge biomassa's worden gevonden aan de binnenzijde van de
platen en banken en in de rustige intergetijdegebieden voor de Brielse Dam
en bij de Kwade Hoek.
De belangrijkste milieufactoren die bepalend zijn voor soortsamenstelling
en biomassa van met macrozoobenthos zijn:
- voedselaanbod (zie boven): de hoeveelheid fyto- en zooplankton is in dit
milieu niet bijzonder hoog, wel veel beter bereikbaar voor bodemdieren door
de ondiepte (geringe afstand tussen producent en consument en volledige
menging van het water); de toevoer van organisch materiaal vanuit de volle
zee kan in kustgebieden aanzienlijk zijn: in de Waddenzee tot tweemaal de
primaire produktie; deze bijdrage is voor de Voordelta niet bekend, wel is
er ook toevoer vanuit de rivieren
- diepte (zie ook voedselaanbod): de hoogste biomassa's worden gevonden op
droogvallende wadplaten, maar ook tot 5m diepte kan de biomassa hoog
zijn; van 5 tot lOm neemt de biomassa af tot de voor de Noordzee genoemde
waarden
- dynamiek: sterke golfwerking of stroming maakt vestiging voor veel soorten fysiek onmogelijk; bovendien zijn de slibgehalten laag en bezinkt
weinig voedsel
- slibgehalte van het sediment: onder 2% en boven 50# vormt slib een duidelijke beperking; extreem lage gehalten gaan vaak samen met hoge dynamiek
- zoutgehalte: toevoer van zoet rivierwater in een estuarium, in combinatie
met verhoging van temperatuur, organische stofgehalte, e.d., veroorzaakt
een vermindering van het aantal soorten
- waterkwaliteit: hoewel vele verontreinigingen in macrozoobenthos zijn
vastgesteld, is een direkte invloed op soortsamenstelling en biomassa
(nog) niet aangetoond; wel indirekt via bodemdieren op hogere trofische
niveaus.
De soortenrijkdom ligt in ondiepe kustgebieden iets onder het niveau van de
Noordzee. In de Voordelta bij Voorne zijn dezelfde soorten qua biomassa
overheersend als in het Waddengebied: Kokkel (Cerastoderma edule), Strandgaper (Mya arenaria), Zeeduizendpoot (Nereis diversicolor), Nonnetje
(Macoma balthica) en Mossel (Mytilus edulis). Alleen de Zeepier (Arenicola
marina) ontbreekt nagenoeg. Genoemde soorten maken 60# van de totale biomassa uit (Waddenzee: 90?!). De Kokkel is verreweg het belangrijkst (40-50$
van de biomassa); hij komt vooral voor tussen 2,5 en 5m diepte, in het
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rustige gebied achter de banken. De Strandgaper is vooral te vinden aan de
zeezijde op dezelfde diepten of dieper, de Zeeduizendpoot beperkt zich tot
het luwe intergetijdegebied voor de Brielse Dam.
Van ander delen van de Voordelta zijn onvoldoende kwantitatieve gegevens
beschikbaar.
Op grond van de milieu-eisen die het macrozoobenthos stelt kan in de nabije
toekomst een toename van de biomassa verwacht worden. Van belang is vooral
het rustiger worden en verondiepen van het gebied aan de binnenzijde van de
banken en platen voor Voorne, Goeree en Schouwen en in de Oosterscheldemond. De platen en banken aan de Noordzeezijde zullen zelf arm blijven.
Toename van het oppervlak rustig intergetijdegebied (zoals voor Voorne)
betekent een toename van de biomassa. Volledige opvulling van de oude
stroomgeulen, waar nu door bezinking extreem hoge slibgehalten worden aangetroffen, kan daar op den duur leiden tot afzetting van veel slibarmer
sediment, waarin een veel rijker bodemleven mogelijk is.

3.3.^ vissen
De plaats van vissen in de voedselketen is afhankelijk van de soort en het
levensstadium. Het belangrijkste voedsel wordt gevormd door dierlijk plankton en bodemdieren. Voor planteneters is ook fytoplankton van belang. Vissen vormen zelf weer een belangrijke voedelbron voor roofvissen, vogels en
zeezoogdieren. Larvale stadia zijn planktonisch en worden ook door bodemdieren gegeten.
Sommige soorten brengen hun hele leven in ondiepe kustgebieden door; voor
andere is de kust vooral belangrijk voor de jongste levensstadia (kinderkamerfunktie); vooral de Waddenzee is in dit opzicht zeer belangrijk.
Produktie- en biomassabepalingen zijn voor het kustgebied niet beschikbaar;
voor de Noordzee is de gemiddelde produktie ca. 12 g/m2 j (natgewicht). Van
de zuidelijke bocht van de Noordzee is bekend dat de produktie laag is.
De belangrijkste milieufactoren die soortsamenstelling en biomassa bepalen
zijn:
- voedsel (zie boven): vooral bodemdieren en vis zijn in de Voordelta duidelijk minder beschikbaar dan bijv. in de Waddenzee
- diepte: vooral voor soorten die hun voedsel in of op de bodem zoeken;
enkele soorten (w.o. Schol) zijn sterk op intergetijdegebied gericht
- zoutgehalte
- waterkwaliteit.
De kinderkamerfunktie van de Voordelta geldt vooral Tong, Schar, Haring en
Sprot. De dichtheden liggen wel duidelijk onder het niveau van de Waddenzee. Mogelijk spelen hierbij de geringe hoeveelheid voedsel en de grotere
dynamiek een rol. Uit visvangsten in ICES-kwadrant 3202, dat de Voordelta
omvat, kan geconcludeerd worden dat vooral Kabeljauw en Wijting, en in
mindere mate Schol en Tong in vangbare dichtheden voorkomen (gegevens uit
1980). De waarde van vangstgegevens voor beschrijving van soortsamenstelling en biomassa is echter beperkt.
De morfologische ontwikkelingen kunnen op korte termijn al een positieve
invloed op de visstand hebben, zowel als kinderkamer als voor volwassen
vis. Belangrijke factoren hierin zijn verondieping, afname van de dynamiek
en toename van de bodemdierbiomassa. Vooral voor een soort als Schol biedt
het ontstaan van rustige intergetijdegebieden perspectief.

3.3.5 vogels
De meeste soorten vogels in de Voordelta zijn consumenten van de tweede of
derde orde; ze zitten aan het eind van de voedselketen. Biomassa en produk-
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tie zijn relatief laag. Sommige soorten zijn gespecialiseerd in het eten
van bodemdieren (vanaf de zeebodem door enkele eendensoorten of op intergetijdegebied door steltlopers), andere consumeren vooral vis (sterns, zaagbekken, aalscholver). Er zijn ook alleseters (meeuwen).
Door de grote mobiliteit bestaan er via de vogels veel relaties met andere
gebieden. Het belangrijkst is de funktie voor soorten die noordelijk broeden en in de Voordelta overwinteren. Voor andere soorten is het een onderdeel van de trekroute (met rust- en fourageermogelijkheden) of een fourageergebied vanuit broedkolonies elders in de Delta. In de Voordelta zelf
(zee- en intergetijdegebied) zijn geen broedmogelijkheden, wel langs de
kust (zie par. 3^.2).
De belangrijkste milieufactoren, die bepalend zijn voor het voorkomen van
vogels, zijn:
- voedselrijkdom (zie boven): naast de hoeveelheid is ook de bereikbaarheid
van belang (zie diepte)
- diepte: de meeste steltlopers en een soort als de Bergeend kunnen
bodemdieren alleen bemachtigen op droogvallend intergetijdebied (binnen
deze groep bestaan ook weer specialisaties naar bijv. bodemsamenstelling) ; voor duikeenden (bijv. Zwarte Zeeëend) ligt de optimale diepte
tussen -2 en -5m; viseters zoeken soms geulranden op, soms wat meer de
open zee
- rust: voor een optimaal gebruik van fourageer-, rust- en ruigebieden is
rust een belangrijke voorwaarde; lokatie van deze gebieden is ook van
belang: hoogwatervluchtplaatsen dienen bijv. niet;te ver van fourageergebieden af te liggen
- waterkwaliteit: heeft indirekt effect, via ophoping van verontreinigingen
in de voedselketen (zo werd bijvoorbeeld de sterke achteruitgang van
Sternsoorten in de jaren zestig en zeventig hierdoor veroorzaakt).

soort
duiker ongedet.
Fuut
Aalscholver
Bergeend

max.

56
660
284
600

perlode

species

dec.

Gavia s p e c

nov.

Podiceps crlstatus

sept./okt.

Phalacrocorax carbo

juni

Tadorna tadorna

Smient

1500

winter

Anas penelope

Wilde Eend

3000

winter

Anas platychynchos

Toppereend

15700

jan.

Aythya marila

Eidereend

2240

mei

Somataria molliaima

28400

mrt.

Melanitta nigra

95
205
310

mrt.

Melanitta fusca

Zwarte Zeeëend
Grote Zeeëend
Brilduiker
Middelste Zaagbek

jan.

Bucephala clangula

f eb.

Mergus serrator

Kokmeeuw

12000

nov.

Larus rldibundus

Zilvermeeuw/Stormmeeuw

50600:

dec.

Larus argentatus/canus

mantelmeeuw, ongedet.'

5400

okt.

tarus marlnus/fuscus

Grote Stern

1400

juli

Sterna sandvicensis

Visdief/Noordse Stern

3200

aug.

Sterna hiruhdo/paradisaea

aug.

Sterna albifrons

Dwergstern

eo

tabel 3'5
kwantitatief belangrijke vogelsoorten in de Voordelta met
geteld maximum aantal en periode waarin dit maximum werd geteld (uit:
Baptist & Meininger, 1983)
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In tabel 3»5 zijn maxima vermeld voor de belangrijkste soorten. Hoge aantallen Toppereenden worden alleen in strenge winters waargenomen
(voornamelijk in de Haringvlietmond). Zeer veel Zwarte Zeeëenden zijn er
elke winter, geconcentreerd voor Haringvliet en Brouwersdam (bij de Kokkelbanken).
Fourageermogelijkheden voor de meeste steltlopersoorten zijn er voor Voorne
op het rustige intergetijdegebied voor de Brielse Gatdam (maximaal 5000 exx
van de diverse soorten), en, op kleinere schaal, voor de Brouwersdam en de
Veerse Gatdam; voor enkele soorten zijn de stranden langs de hele Voordelta
van belang. De verschillende meeuwensoorten, die in groten getale langs de
kust broeden, fourageren boven zee, op het land en in de kustzone; grote
aantallen worden rustend op stranden en zandige banken waargenomen. Sternsoorten fourageren vanuit de broedkolonies langs de kust vooral voor de
Brouwersdam en in de Oosterscheldemond.
Bij voortgang van de morfologische ontwikkelingen zullen de mogelijkheden
voor nagenoeg alle soorten groter worden: meer voedsel, rustiger water,
meer ondiepe zee en meer voedselrijk intergetijdegebied. Voorwaarde is wel
dat verstoring door o.a. rekreanten beperkt blijft of wordt. Een verbetering van de waterkwaliteit zou een extra bijdrage kunnen betekenen.

3.3*6 zeehond (zeezoogdieren)
Meer nog dan vogels vormen carnivore zeezoogdieren het eind van de voedselketen. De Gewone Zeehond (Phoca vitulina) eet voornamelijk bot, wijting
en haring. De soort is zeer gevoelig voor milieuverontreiniging en is in de
jaren zestig en zeventig als gevolg hiervan gedecimeerd. Andere soorten
zijn de Grijze Zeehond (Halichoerus grypus), de Bruinvis (Phocoena
phocoena) en de Tuimelaar (Tursiops truncatus). De eerste is in de Voordelta een wintergast, de laatste twee worden tegenwoordig nog maar zelden
gezien.
De belangrijkste milieufactoren voor de Gewone Zeehond zijn:
- voedselrijkdom; op dit moment niet beperkend; bij eventueel herstel van
de populatie moet rekening worden gehouden met het afgenomen oppervlak
als gevolg van de Deltawerken (Haringvliet, Grevelingen, e t c ) ; uit par.
3.3»^ blijkt dat op dit moment in de Voordelta vooralsnog minder vis
beschikbaar is dan in de Waddenzee;
- diepte: voor de geboorte van jongen en als rustplaats is de aanwezigheid
van flinke zandplaten, die minstens zes uur droogvallen, van groot
belang; voedsel wordt gezocht in diepere delen
- rust: vrijwaring van verstoring van platen door watersport, scheepvaart,
etc. is belangrijk, vooral voor de voortplanting
- waterkwaliteit (zie boven): de belangrijkste verontreinigingen zijn
PCB's, DDT, drins, HCH's en kwik; gemeten concentraties van PCB's in
lichaamsvet van Nephtys (een borstelworm) wijzen erop dat de waterkwaliteit op dit punt ter hoogte van de Voordelta mogelijk iets beter is dan
voor de Hollandse kust en de Wadden; vooral de Oosterscheldemond kent een
relatief goede waterkwaliteit
De Gewone Zeehond is in de jaren zestig uit de Delta nagenoeg verdwenen
(zie fig 3'*0» De achteruitgang van voor die tijd is een gevolg van
jacht. De laatste jaren worden er weer meer gezien o.a. bij de Kwade Hoek
en voor de Brouwersdam. De populatie bedraagt op dit moment naar schatting
uit ca. 30 dieren. In 1986 zijn voor het eerst sinds twintig jaar weer
jongen geboren: één werd waargenomen in de Oosterscheldemond, één in de
Westerscheldemond. De populatie in de Waddenzee herstelt zich sinds het
begin van de jaren tachtig, zij het vooral als gevolg van immigratie van
jonge dieren uit het Duitse en Deense Waddengebied.
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figuur 3.4
achteruitgang van de gewone zeehond in de Delta t/m 1981 (uit:
Reijnders, 1985; aantal in 1986 geschat op $0)
Herstel van een Zeehondenpopulatie lijkt ook in de Delta goed mogelijk. De
morfologische ontwikkelingen in de Voordelta zijn gunstig: de voedselcondities zullen waarschijnlijk nog verbeteren en er zullen meer droogvallende
platen ontstaan. Vooral in de Oosterscheldemond, waar naast een toenemend
oppervlak aan intergetijdegebied ook diepe geulen aanwezig blijven, en
bovendien de waterkwaliteit relatief goed is, zijn de perspectieven
gunstig. Dit geldt ook voor het aansluitende deel van de Oosterschelde
achter de Stormvloedkering. Verbetering van de waterkwaliteit, vooral in de
andere delen van de Voordelta, kan een extra bijdrage leveren aan herstel.
Herstel kan bemoeilijkt worden doordat de populatie in de Delta geografisch
meer geïsoleerd is, en de rust op de platen mogelijk onvoldoende is.
Zelfs hervestiging van een populatie van de al sedert eeuwen uit de Nederlandse kustwateren verdwenen Grijze Zeehond 'is niet onmogelijk, gezien
de forse toename van de Britse populatie na het verbieden van de jacht
daar.

3.4

terrestrische kustecosystemen

Het aandeel van terrestrische ecosystemen in de Voordelta is nu klein. Bij
verdere verondieping en verlanding zal het oppervlak toenemen. De belangrijkste gebieden zijn op dit moment:
- schorren bij de Westplaat en de oostzijde van de Kwade Hoek
- strand(vlakte) langs de hele kust
- jonge duintjes bij de Kwade Hoek, Verklikkerduinen, Kamperlandse Duintjes
en Breezand en op diverse plaatsen voor de Deltadammen
- primaire duinvalleien (diverse stadia) bij de Kwade Hoek, Verklikkerduinen en Kamperlandse Duintjes.
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3.^.1 vegetatie
Schorren onderscheiden zich van slikken doordat ze met hogere planten begroeid zijn en alleen aan de zeezijde en bij hoge waterstanden (deels) overspoeld worden door zeewater. Ze vormen een overgang tussen intergetijdegebied en volledig terrestrische systemen. De eerste pionierstadia bestaan
uit zoutplanten (halofyten) als Zeekraal en Engels Slijkgras. Bij verdere
ontwikkeling verschijnen Schorrekruid, Zeealsem, Lamsoor, Zeeaster en
Gewoon Kweldergras.
Later kunnen zich ook soorten vestigen van drogere en minder zilte milieu' s. Verdere successie is beperkt. Alleen afsnoering van zee als primaire duinvallei of inpoldering brengen nieuwe vegetaties met zich mee.
Beweiding heeft een duidelijke invloed op de soortsamenstelling.
Schorrenvegetaties komen voor op verlandende slikken; het slibgehalte is
dus relatief hoog. Regelmatige of incidentele overstroming zorgt voor een
zilt milieu. Op overgangen naar hogere delen zijn zout/zoet gradiënten te
vinden met specifieke begroeiing.
In de Voordelta zijn schorrenvegetaties aanwezig voor de Brielse Gatdam
(Westplaat) en in de oostelijke 'mond' van de Kwade Hoek. Op korte termijn
is voor Voorne door verdere verlanding uitbreiding te verwachten. Ook bij
de Kwade Hoek kan dit gebied zich nog uitbreiden (c.q. naar het oosten
verplaatsen). Op andere plaatsen zullen voorlopig strand- en duinvorming
overheersen.
Strand(vlakten) en Jonge duintjes kennen nauwelijks begroeiing. De eerste
soort, die bij primaire duinvorming op vloedmerken van nog regelmatig overstromende strandvlakten optreedt, is Biestarwegras. Soorten van hoger
opwaaiende jonge duintjes zijn Helm, Noordse Helm én Zandhaver. Min of meer
ijle vegetaties worden afgewisseld door kale, stuivende stukken zand.
Sporadisch komen hiertussen bijzondere soorten voor als Blauwe Zeedistel,
Zeewinde en Zeewolfsmelk voor.
Belangrijkste milieukenmerken zijn: op- en verwaaiend zand, weinig nutriënten, geen slib of humus. Op strandvlakten overheerst het zoute water;
hogere duintjes zijn overwegend zoet, periodiek zeer droog.
Op kleine schaal komen deze vegetaties langs de hele Voordeltakust voor,
het meest bij de Kwade Hoek (noordzijde), noord- en zuidhoek van de Brouwersdam, Verklikkerduinen, Neeltje Jans (min of meer kunstmatig), Kamperlandse Duintjes en Breezand.
Op korte termijn is een bescheiden uitbreiding van strandvlakten en jonge
duintjes te verwachten, vooral voor de dammen.
Wanneer op strandvlakten ook enig slib wordt afgezet kan een groen strand
ontstaan. De meestal ijle vegetatie is een zeer vroeg stadium van een primaire duinvalleivegetatie. Vooral bij Voorne behoort op korte termijn ontwikkeling van groen strand tot de mogelijkheden.
Primaire duinvalleien ontstaan door afsnoering van een slibarme strandvlakte, een slibhoudend groen strand of van een slibrijk schorrengebied.
Vegetaties kunnen er al na een korte successie zeer soortenrijk zijn. Tot
de eerste stadia behoren o.a. Zeevetmuur, Strandduizendguldenkruid, Melkkruid, Deens Lepelblad en Krielparnassia. Kenmerkend voor Goeree en Voorne
is de Bitterling. Iets later verschijnen Parnassia, meerdere
Orchideeënsoorten, Slanke Duingentiaan, etc.
Op de bodem kan meer of minder slib afgezet zijn bij het ontstaan; er ontstaat ook een humuslaagje. Toch is het een voedselarm milieu. Kenmerkend is
het grondwaterregime: 's winters onder water, 's zomers droogvallend. Het
water is zoet.
Vooral op Voorne zijn deze eeuw nog enkele zeer rijke valleien ontstaan. De
primaire vallei van de Kwade Hoek is nog in ontwikkeling: ze ligt naar de
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oostzijde nog open naar zee, met enkele getijgeulen. Naar het westen is de
vallei verzoet. Op kleinere schaal zijn bij de Verklikkerduinen op Schouwen
en bij de Kamperlandse Duintjes op Noord-Beveland aanzetten tot primaire
duinvalleivorming; deze zijn nog onbegroeid. Voor het zanddepot voor Neeltje Jans bestaan plannen voor het aanleggen van een kunstmatige primaire
duinvallei (zie hoofdstuk 6).
Bescheiden uitbreiding mag op korte termijn verwacht worden, vooral bij de
Kwade Hoek en de Kamperlandse Duintjes. Veel zekerheid bestaat hierover nog
niet.

3.^.2 fauna
Behalve over vogels is weinig specifieke informatie over de fauna van de
terrestrische ecosystemen in de Voordelta beschikbaar. In het algemeen is
van schorren en duinvalleien bekend dat er een zeer soortenrijk insektenleven kan voorkomen. Ook andere diergroepen kunnen met enkele soorten vertegenwoordigd zijn: zo kunnen aan de zeezijde van schorren soorten als het
Wadslakje en de Slijkgarnaal aangetroffen worden. Het aantal zoogdieren is
bescheiden: het Konijn en de Noordse Woelmuis (in de Kwade Hoek) en waarschijnlijk enkele roofdiersoorten (Vos, Wezel).
Over vogels langs de kust van de Voordelta is veel meer bekend. Een aantal
vogelsoorten is voor broedgelegenheid afhankelijk van de kust: Sternsoorten, Kluut, Strand- en Bontbekplevier en Meeuwen. Het zijn pioniers van
kale, zandige of slikkige strandvlakten of permanent droge platen. In duinvalleien broeden minder gespecialiseerde soorten: steltlopers en bijvoorbeeld een enkele Kiekendief.
Geisoleerde, gunstig gelegen stukjes bieden soms een hoogwatervluchtplaats
aan massa's steltlopers, die elders in de Voordelta fourageren.
Behalve de juiste ondergrond is in alle gevallen vrijwaring van verstoring
een belangrijke factor.
Belangrijke gebieden zijn op dit moment in de Voordelta:
- Westplaat en omgeving: hoogwatervluchtplaats, broedgebied Kluut, Bontbeken Strandplevier
- Kwade Hoek: hoogwatervluchtplaats, overwintering Grauwe Gans, broedgebied
diverse steltlopers, soms Sterns
- Neeltje Jans: hoogwatervluchtplaats, broedgebied Sternsoorten, Meeuwen,
steltlopers
- stranden langs de hele kust: overwintering Drieteenstrandloper.
Bij verdere ontwikkeling van het oppervlak aan schorren, strandvlakten,
jonge duintjes en primaire duinvalleien in de Voordelta zijn er ook meer
mogelijkheden voor de genoemde vogelsoorten. Hierbij is ook de relatie met
een toenemend oppervlak aan voedselrijk intergetijdegebied belangrijk. De
fourageermogelijkheden komen pas volledig tot recht wanneer langs de kust
geschikte hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn. Rust is in de meeste
gevallen een belangrijke voorwaarde.
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4

4.1

MAATSCHAPPELIJKE FUNKTIES VAN DE VOORDELTA

kus tve rdediging

Kustverdedigingswerken zijn ruwweg in twee categorieën te verdelen: Deltawerken en kustsuppleties.
Ophoging van de buitenste duinenrijen en van dijksegmenten in het kader van
de Deltawet is een grootschalige, éénmalige ingreep. Kustsuppleties, waarbij in het algemeen zand op het strand en tegen de duinvoet wordt gespoten
zijn minder ingrijpend, maar moeten vaak na een aantal jaren weer uitgevoerd worden, afhankelijk van de mate van afslag.
De Deltawerken zijn nagenoeg afgerond. Langs de kust van de Voordelta
moeten alleen op Walcheren nog een aantal werken worden uitgevoerd: ter
hoogte van Vrouwenpolder/Oranjezon en tussen Zoutelande en Westkapelle.
Volgens de planning zullen deze werken ca. 1990 afgerond worden.
De invloed van deze laatstgenoemde werken op het milieu van de Voordelta
zelf is in het algemeen beperkt; wel kunnen lokaal waardevolle duingedeelten onder de duinverzwaring verdwijnen.
Kustsuppleties worden uitgevoerd op plekken waar kustafslag dreigt. Gezien
het min of meer permanente karakter van het proces van afslag, moet de
suppletie regelmatig op dezelfde plaats worden uitgevoerd. Het zand dat
door de stroming wordt afgevoerd, wordt vaak weer op een andere plaats
langs de kust afgezet.
Mede als gevolg van de Deltawerken zijn het vooral de westpunt en het aansluitende zuidwestelijk deel van de koppen van de eilanden die onder druk
van afbraakprocessen staan (zie ook hoofdstuk 2).
Bij de Groene Punt van Voorne zal in de komende tijd een jaarlijkse suppletie van 100.000 m3 nodig zijn. Mogelijk zal als gevolg van de aanleg van
het Slufterdamprojekt de afslag afnemen.
De kust van Goeree is in 1985 met 1 miljoen m3 gesuppleerd; een nieuwe
suppletie van 1,5 miljoen m3 in 1992 wordt noodzakelijk geacht.
Het zuidwesthoek van de Kop van Schouwen wordt in 1987 met ca. 2 miljoen
m3 zand gesuppleerd. Dit zou voor vijf jaar voldoende moeten zijn. De suppleties op diverse plaatsen langs de Walcherse kust (Domburg, ZoutelandeWestkapelle) zijn in totaal van eenzelfde omvang.
De morfologische modellen van het 'Kustgenese'-projekt van Rijkswaterstaat
voorspellen een vergroting en verplaatsing oostwaarts van de stroomgeulen
langs de koppen van de eilanden. De afslag zal in de komende jaren dus
eerder toe- dan afnemen. Het ligt in de bedoeling nog detailstudies hierover uit te voeren.
In een aantal gevallen zijn de kustsuppleties ook een bescherming voor
achterliggende waardevolle duingebieden. In het algemeen is het echter een
ingreep die het ontstaan van zeer specifieke, dynamische overgangssituaties
tussen land én zee tegengaat. Het doorlopend vastleggen van opwaaiend zand
op plaatsen met aangroei heeft hetzelfde effekt.
Mede gezien de morfologische ontwikkelingen in de Voordelta is het zinvol
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een studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een verbeterde integratie van kustbeheer en natuurontwikkeling.

4.2

scheepvaart

Belangrijke scheepvaartroutes zijn de Euro/Maasgeul;naar de Nieuwe Waterweg, net ten noorden van de Voordelta, en de Westerschelde richting Vlis^
singen en Antwerpen in het zuidelijk deel van de Voordelta.
Kleinere scheepvaartroutes in de Voordelta zijn Slijkgat/Noord Pampus naar
de Goereese Sluis bij Stellendam (doorvaart naar het Haringvliet). en de
Roompot, Oude Roompot, Geul van de Banjaard en Westgat in de Oosterscheldemond, die, sinds de aanleg van de Stormvloedkering, via de Roompotsluis op
Neeltje Jans doorvaart geven naar de Oosterschelde.
Deze hoofdvaarwegen zijn weergegeven in kaapt 6.1.
Euro/Maasgeul en Westerschelde zijn zeer belangijk voor de internationale
zeescheepvaart. De andere genoemde routes zijn voornamelijk van belang voor
de rekreatievaart» Tellingen in het zomerseizoen vah het aantal in- en
uitvarende schepen in de Goereese Sluis bij Stellendam wijzen op een zeep
geringe omvang van het vrachtverkeer (Q,8# van het totaal, ofwel 95 schepen
met een waterverplaatsing van meer dan 15 ton gedurende 23 weken in 1983)•
Rekreatievaart wordt besproken onder 4.4.2.
De route Slijkgat/Noord Pampus verslibt als gevolg van de verondieping in
de Voordelta doorlopend, en wordt regelmatig gebaggerd. De vaart naar de
Oosterschelde wordt vooralsnog niet door verondieping belemmerd; dit wordt
op korte termijn ook niet verwacht.
Vaargeulen waarin zeer slibrijk sediment bezinkt zijn steeds zeer arm aan
bodemdieren. Het gebaggerde slib bevat een hoog gehalte aan zware metalen
en organische microverontreinigingen. Het storten van het baggerslib levert
een extra bijdrage aan de slechte waterkwaliteit in dit deel van de Voordelta.

4.3

visserij

De kinderkamerfunktie en de visvangst zijn al besproken onder de biotische
kenmerken van de Voordelta (par. 3-3-*0 •
Voor de visvangst op de hele Noordzee is vooral de kinderkamerfunktie voor
Tong, Schar, Haring en Sprot van belang.
In tabel 4.1 worden vangstgegevens voor ICËS-kwadpant 3202, dat de Voordelta omvat van Hoek van Holland tot Westkapelle (zie fig. 4.1) vergeleken
met de totale Nederlandse visvangst voor de belangrijkste soorten.
In 1981 werd in totaal ruim 6.000 ton aangevoerd mét een waarde van f 21
miljoen.
Het belang van de visvangst in de Voordelta is van;1979 tot 1983 aanzienlijk toegenomen. Alleen het aanvankelijk zeer hoge vangstpercentage aan
Garnaal is juist fors gedaald.
In hoeverre de visvangst in de Voordelta dermate intensief is geworden dat
negatieve effekten op de omvang van de vispopulaties en op die van andere
organismen optreden, is niet bekend.
De laatste jaren is de Kokkelvisserij door sterke prijsstijgingen van Kokkelvlees flink toegenomen. Gegevens over de vangsthoeveelheden zijn niet
beschikbaar. Onderzoek in de Waddenzee wijst erop dat de vangst van de
Kokkels zelf, en de beschadiging van andere bodemdieren een negatief effekt
hebben op de belangrijkste consumenten van,met macrozoobenthos: jonge platvis en kreeftachtigen, en een aantal vogelsoorten (vooral Scholekster en
Eidereend). In de Voordelta moet vooral gevreesd worden V O O P effekten op de
aantallen overwinterende Zwarte Zeeeenden. De Kpkkelpopulatie zelf lijkt
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vissoort

kwadrant 3202
(x 1000 kg)

totaal Nederland
land (x 1000 kg)

Haring
Schelvis
Kabeljauw
Wijting
Schol
Tong
Tarbot
Griet
Garnaal

1.806

55.927
1.963
34.778
12.544
54.442
11.991
3.199
1.172
6.973

58
2.715
1.390
3.532
1.106

155
106
437

%

3-2
3-0
7-8
11.1

6.5
9.2
4.8
9.0
6.3

tabel 4.1 aandeel visvangsten in ICES-kwadrant 3202 ten opzichte van de
totale vangst van de Nederlandse visserij in 1983 (bron: Min. van Landbouw
en Visserij)

figuur 4.1 ligging ICES-kwadrant 3202 (bron: Anonymus, 1984)
zich wel voldoende te kunnen herstellen. Door middel van een vergunningenstelsel wordt door de overheid getracht de negatieve effekten van de Kokkelvangst te beperken. Zeker op dit moment lijkt een restrictief beleid
zonder meer gewenst.
Er vindt in de Voordelta op kleine schaal ook winning van Mosselzaad plaats
in de Voordelta. Over de omvang van fuikenvisserij, en de risico's daarvan
voor duikeenden, fuutachtigen en zeehonden zijn geen gegevens beschikbaar.

4.4

rekreatie

Rekreatie in de Voordelta is onder te verdelen in:
- plankzeilen
- pleziervaart
- sportvisserij
- strandrekreatie.

VOORDELTA MAASVLAKTE - WESTKAPELLE
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figuur 4.2 overzicht rekreatiefunkties
||

i

Il belangrijk plankzeilgebied
•jj

jachthaven: bestaand

•l^

jachthaven: geplande uitbreiding

"T^T

trailerhelling: bestaand

-•'" /

>T

trailerhelling: geplande uitbreiding

••
OO

strandrekreatie:bestaande concentratie
strandrekreatie: geplande uitbreiding

V/

B

verblijfsaccomodatie: bestaand

•

verblijfsaccomodatie: geplande
uitbreiding

/ / i r\ i Rocli
^
Rockanje
/few "A

/ 7 ...
IS / (..-''

.3
:>

i
"Stellendan
Oudtförp GOEREE

>-m
C

/

I

•••2P'(

S/Sr '

/

/ X ^ V-S
/

//'

v

/

/
>
De Punt

\
jESf

/

/

"

/

•Kabbelaarsbank

^
fScharendijke

n
,-/

VO^RNE

^
SCHOUWEN
'

/<C*Bchelphoek

Burgh-^aamstede

A»
;

Burghsluis

'estëhsehouwen

deeltje Jans
aa Friso
*Sophiahaven
ICamperland
t/rouwenpolder
ƒ
i'Oostkapel ïe
Domburg

WALCHEREN
Westkapel Tm

Jl

^ m^

A0VIESBUR0DUINENKU8T
POSTBUS 15
2306 AA LEIOEN
TEt. 071-142666

- 39 -

De omvang van deze rekreatievormen hangt mede af van enkele belangrijke
faktoren op het land: de ontsluiting/bereikbaarheid en de omvang van de
verblijfsaccomodatie in de omgeving.
Een overzicht van de in de volgende paragrafen besproken rekreatiefunkties
in de Voordelta is weergegeven in figuur 4.2.
4.4.1 plankzeilen
4.4.1.1 huidige situatie
Over de omvang van het plankzeilen zijn geen nauwkeurige tellingen beschikbaar. Alle gegevens zijn ruwe schattingen.
De aktieradius van windsurfers op zee is maximaal ca. 5 km; het overgrote
deel van de surfers blijft veel dichter bij de kust. Geringe aantallen
kunnen echter al een onevenredige verstoring van vogels en zeehonden
veroorzaken.
Op het land is de maximale afstand die van een parkeerplaats tot het water
wordt afgelegd zeer beperkt: slechts enkele honderden meters. Deze twee
vuistregels geven inzicht in de vraag waar surfers kunnen worden aangetroffen.
Voor windsurfen is zowel de dag- als de verblijfsrekreatie van belang. De
bereikbaarheid per auto is in beide gevallen van belang. Bij dagrekreatie
gaat het vooral om de verbinding met stedelijke agglomeraties (bijv. in de
Randstad), bij verblijfsrekreatie de omvang van de verblijfsaccomodatie.
Op kleinere schaal (enkele honderden windsurfers op goede surfdagen) wordt
gezeild bij Rockanje, aan de Noordzijde van Haringvlietdam en bij Ouddorp.
Bij Rockanje en Ouddorp (strand) zijn surfscholen. Windsurfen is bij APV
verboden langs de stranden van de gemeente Goedereede tussen de strandpalen
9.50 en 11.50. Strandbezoek (en dus windsurfen) zijn niet toegestaan bij de
Kwade Hoek; toch worden op de platen in de 'mond' van de Kwade Hoek regelmatig plankzeilers gezien.
Voor het windsurfen bij Voorne en aan het noorderstrand van Goeree is de
omvang van bungalowparken en kampeerterreinen in Rockanje, Stellendam en
Ouddorp van belang.
Het plankzeilen vindt in de Voordelta vooral voor de Brouwersdam op grote
schaal plaats. Het relatief rustige zeewater is over de volle lengte van de
Brouwersdam uitstekend bereikbaar voor windsurfers. Het sluit bovendien
zeer goed aan bij het intensieve surfgebied in het westelijk deel van de
Grevelingen, waar ook een surfschool gevestigd is.
Onder de surfers bevinden zich veel buitenlandse toeristen. Op goede dagen
zijn er duizenden zeilers aanwezig. De platen voor de Brouwersdam vormen
een aantrekkelijk rustpunt; bij laag water zijn er op goede surfdagen
altijd wel een aantal surfers aan te treffen.
Naast de dagrekreanten zijn de windsurfers voor de Brouwersdam vooral
afkomstig uit vakantiewoningen en kampeerterreinen op de koppen van Goeree
en Schouwen.
De gemeente Westenschouwen heeft in 1984 uit veiligheidsoverwegingen voor
alle stranden bij APV een surfverbod ingesteld. De meeste plaatsen zijn ook
nauwelijks bereikbaar met zeilplanken. Aan de noordzijde en bij de voet van
de Stormvloedkering zijn wel enkele goed bereikbare strandopgangen, waar
het surfverbod dan ook op kleine schaal overtreden wordt.
Neeltje Jans is alleen via bussen naar de Delta-expo toegankelijk; hier-
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vandaan wordt dan ook niet gesurft; ook bij openstelling van de Dammenweg
zal surfen er aan alle zijden verboden zijn.
Voor de goed bereikbare Veerse Dam wordt op flinke schaal gesurft. Het
gebied voor de Veerse Dam ligt in de nabijheid van het surfconcentratiegebied in de westelijke helft van het Veerse Meer. Er is een surfschool bij
Vrouwenpolder.
Bij Domburg en Westkapelle, waar in kleinere aantallen op zee gewindsurft
wordt, zijn ook surfscholen gevestigd.
Vlakbij het surfgebied voor de Veerse Dam liggen de bungalowparken en kampeerterreinen van Kamperland en Vrouwenpolder. Veel dagrekreanten zijn
afkomstig uit Middelburg, Vlissingen en Goes.
4.4.1.2 ontwikkelingen op korte termijn
Het windsurfen in de Voordelta zal als gevolg van de geplande rekreatieve
ontwikkelingen op korte en middellange termijn zeker nog toenemen. Het
windsurfen is bovendien een jonge sport; bij het toenemen van de ervaring
van de plankzeilers zal de interesse voor het meer spectaculaire en moeilijker windsurfen op zee nog groeien.
Voor de te verwachten rekreatieve ontwikkelingen zijn vooral de streekplannen Zuid-Holland Zuid (uit 1982, bijgesteld in 1986) en Zeeland
(voorontwerp uit 1986) belangrijk. Beiden zijn mede gebaseerd op meer uitgebreide sektorale beleidsplannen: het Toeristisch-recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) voor de provincie Zuid-Holland en het Beleidsplan Recreatie en Toerisme (PBRT) van de provincie Zeeland. Daarnaast is ook het
beleid op gemeentelijk niveau in een aantal gevallen van belang.
Op plaatsen met druk strandbezoek, die ook goed bereikbaar zijn met surfplanken kunnen conflicten tussen deze twee rekreatievormen optreden; mede
om deze reden wordt in het voorontwerp Streekplan Zeeland gesteld dat 'voor
de Noordzeestranden inrichtings- en beheersmaatregelen nodig kunnen zijn om
het gebruik van de stranden door plankzeilers te reguleren'. In het Ontwerp
Interimbeleid 1990-2000 Streekplan Zuid-Holland Zuid wordt eveneens de wens
tot een strakkere regulering van het plankzeilen uitgeproken; in het bijgestelde streekplan is dit punt echter niet opgenomen.
Uitbreiding van verblijfsaccomodatie bij Stellendam (150 stacaravans) kan
bijdragen tot intensivering van het surfen bij de Haringvlietdam, mogelijk
ondervindt de mond van de Kwade Hoek hiervan extra verstoring.
Naast de recente uitbreiding van de verblijfsaccomodatie in de vorm van het
projekt 'De Kriekel' bij Ouddorp, is er op de Kop van Goeree een geleidelijke toename van het aantal plaatsen door kleinschalige uitbreidingen van
bestaande terreinen. Verbetering van de bedrijfseconomische basis vormt
hiervoor in het algemeen het belangrijkste argument.
Officieel is het beleid er op gericht het aantal plaatsen in de gemeente
Goedereede niet verder uit te breiden.
Het plankzeilen voor de Brouwersdam zal een flinke stimulans krijgen door
de verschillende rekreatieve projekten die langs de Brouwersdam in ontwikkeling zijn: de Kabbelaarsbank ('Port Zéelande') in het Zuid-Hollandse
deel en de 'Damaanzet' in het Zeeuwse.
Vooral de Kabbelaarsbank kan een stimulans vormen voor het plankzeilen bij
de Brouwersdam. Gepland zijn een bungalowpark (500 plaatsen), een kampeerterrein (125 plaatsen), en allerlei aanvullende voorzieningen. Het ligt in
de bedoeling dat de Kabbelaarsbank uitgroeit tot een belangrijk toeristisch-rekreatief centrum, sterk gericht op de watersport. Een loopbrug over
de autoweg over de Brouwersdam dient de relatie met de Noordzeezijde te
versterken.
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Bij Rijkswaterstaat, beheerder van de Brouwersdam, wordt herinrichting van
de wegen over de dam overwogen. Mogelijk wordt de parallelweg, die nu langs
de zeezijde ligt en waarvan intensief door windsurfers gebruik wordt
gemaakt, ergens halverwege onderbroken. Vanuit beide 'lobben' zou dan bij
dit punt een parkeerplaats worden ingericht, terwijl tegelijkertijd langs
de weg zelf door een betonnen rand (o.i.d.) parkeren onmogelijk wordt
gemaakt. Herinrichting van deze weg zou mede gericht kunnen worden op de
realisatie van een zonering in het plankzeilen langs de dam (zie ook par.
6.2.3.1).
Het speerpunt 'Damaanzet Brouwersdam' dat in het Provinciaal Beleidsplan
Recreatie en Toerisme van de Provincie Zeeland wordt genoemd, komt in het
voorontwerp Streekplan nauwelijks aan de orde. Op aandringen van de
gemeenten Westerschouwen en Middenschouwen wordt nu toch nagegaan welke
mogelijkheden er zijn. Of dit ook spoedige realisering zal betekenen is
onzeker,
Hoewel de invulling nog niet vaststaat lijkt de schets die in het PBRT van
het speerpunt 'Damaanzet' wordt gegeven in veel opzichten op het Kabbelaarsbank-projekt, en concurreert daar in feite mee. Het omvat o.a. 'verbetering van de plankzeilmogelijkheden aan de Noordzeekust' en verblijfsaccomodatie.
Als gevolg van de openstelling van de dammenweg over de Stormvloedkering is
voor de Brouwersdam een toename te verwachten van het aantal surfers uit
Middelburg en Vlissingen.
In de inrichtingsplannen voor Neeltje Jans zijn geen mogelijkheden voor
windsurfen voorzien. Windsurfen in de buurt van de Stormvloedkering wordt
te gevaarlijk geacht. Ontsluiting van het voormalige werkeiland via de
dammenweg zal waarschijnlijk wel op kleine schaal enig illegaal surfen
vanaf het strand aan de zeezijde met zich meebrengen.
Bij de Veerse Dam zijn geen verdere voorzieningen gepland. Wel kan uitbreiding van de verblijfsaccomodatie van invloed zijn. De voorontwerp
Streekplankaart laat uitbreiding toe rond Vrouwenpolder en bij Kamperland
(bungalowpark 'De Banjaard'); uitbreiding van 'De Banjaard' zou wel in
strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan. Bij het openstellen van de
'dammenweg' over de Stormvloedkering zal voor sommige groepen rekreanten de
bereikbaarheid van de Veerse Dam sterk verbeteren; op grond hiervan mag er
een toename van het windsurfen verwacht worden.

4,4.2 pleziervaart
De omvang van de rekreatievaart in de Voordelta is ten opzichte van andere
Zeeuwse en Zuidhollandse wateren bescheiden. Er zijn geen tellingen
beschikbaar, mede omdat de Voordelta een 'open* gebied is: uit het aantal
passages bij sluizen valt in het algemeen weinig af te leiden. Uit een
enquête van Rijkswaterstaat uit 1978 blijkt dat vanuit de Deltawateren
weinig schepen de Noordzee (Voordelta) op varen.
Bij grotere zeegaande jachten is vooral de doorvaart via de bestaande
scheepvaartroutes (zie ook 4.2) van belang.
Het aantal kleinere zeil- en motorjachten en speedboten wordt vooral
bepaald door omvang en lokatie van de havens en trailerhellingen; deze zijn
weergegeven in fig. 4.2.
Hieruit blijkt dat op dit moment al een duidelijke zonering aanwezig is:
- De Voordelta bij Voorne is goed bereikbaar vanuit de haven van Stellendam
en de trailerhellingen van de Maasvlakte (noordzijde, niet afgebeeld in
fig. 4.2) en Stellendam. Toch lijkt de omvang van de rekreatievaart er
mee te vallen. Het aantal passages van de Goereese Sluis bij Stellendam
bedroeg in 1983 ca. 12.000, voor het grootste deel (82#) zeiljachten. De
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indruk bestaat dat meeste bootjes zich vooral voor de Haringvlietdaw en
Goeree bevinden, terwijl de meer kwetsbare Hinderplaat en het intergetij degebied voor de Briels Gatdam weinig bezocht worden.
- De Voordelta bij Goeree is nauwelijks bereikbaar: er zijn aan de zeezijde
geen havens en doorvaart van de Grevelingen naar de Noordzee is niet
mogelijk. Wel is aan de Brouwersdam bij De Punt een trailerhelling aanwezig, die regelmatig wordt gebruikt door speedboten. De speedboten veroorzaken ondanks hun geringe aantal een forse verstoring bij de Brouwersdam.
Sinds kort worden voor de Brouwersdam ook waterscooters waargenomen, met
vergelijkbare gevolgen. Voor het tewaterlaten van de scooters zijn geen
trailerhellingen nodig.
- De Oosterscheldemond heeft aan de zeezijde geen havens of trallerhellingen. De trailerhelling op Neeltje Jans zal echter in de toekomst voor
rekreatief gebruik worden opengesteld. Dit deel van de Voordelta is
bereikbaar vanuit de Oosterschelde via de Roompotsluis. In het westelijk
deel van de Oosterschelde zijn de havens van Burghsluis, Colijnsplaat en
Zierikzee gelegen; trailerhellingen zijn er in de Schelphoek en bij Westkapelle. Niet afgebeeld in fig. h.2 zijn enkele trailerhellingen langs de
Oosterschelde (Flaauwers en Zierikzee op Schouwen en Colijnsplaat op
Noord-Beveland). In Westkapelle is ook een trailérhelling aanwezig,
Gegevens over aantallen ontbreken. De indruk bestaat dat het bezoek aan
de Oosterscheldemond vanuit de genoemde havens gering is. Wel vindt doorvaart plaats van zeegaande jachten.
Na een periode van stagnatie van de groei van de rekreatievloot, bestaat op
dit moment als gevolg van de economische ontwikkeling de verwachting dat
het aantal rekreatievaartuigen weer zal toenemen. Gezien de commerciële
mogelijkheden die dit biedt wordt op een aantal plaatsen getracht hierop in
te spelen door jachthavens (verder) te ontwikkelen.
In de beleidsplannen van Zuid-Holland en Zeeland komen de volgende plannen
voor:
- Stellendam: ontwikkeling van een zeejachthaven (100 plaatsen) en een
jachthaven aan de Haringvlietzijde 'De Scheelhoek' (300 plaatsen). Ook is
sprake van verbetering van de invaarmogelijkheden aan de Noordzeekant van
de Goereese Sluis.
De druk van de pleziervaart op de Voordelta bij Voorne zal hierdoor
vergroot worden. Gezien de concentratie voor de Haringvlietdam en voor de
Goereese kust, hoeft niet direkt sprake te zijn van ernstige verstoring.
Belangrijk is een effektleve handhaving van regels in het kader van het
aan te wijzen Staatsnatuurmonument 'Voordelta bij Voorne'.
- Brouwersdam: herinrichting van de dam door Rijkswaterstaat brengt mogelijk een verplaatsing van de bestaande trailerhelling met zich mee om
verkeerstechnische redenen. Gedacht wordt aan verplaatsing naar het
noordwesten (duintjes van 'De Punt') of naar het zuiden (ter hoogte van
de Middelplaat). De plaats van de trailerhelling is bepalend voor de
mogelijkheden tot rekreatieve zonering bij de Brouwersdam.
- Op Neeltje Jans wordt volgens de in maart 1987 gepresenteerde plannen van
het provinciaal bestuur (plan 'van Gasteren') de zgn. Betonhaven voor
rekreatievaart gereserveerd; aantallen ligplaatsen worden niet genoemd.
In de Buitenhaven Noordland is een trailerhelling aanwezig, die voor
rekreatief gebruik zal worden opengesteld; deze trailerhelling is ca. 15m
lang en omvat parkeervoorzieningen voor 75-100 auto's.
Verwacht mag worden dat ook vanaf Neeltje Jans met waterscooters gevaren
zal worden.
Ten oosten van de voet van Stormvloedkering op Noord-Beveland ligt de
voormalige werkhaven Sophiahaven. Blijkens het voorontwerp Streekplan
geldt hiervoor een reservering voor jachthavenontwikkeling en realisering
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van een trailerhelling. De uitvoering wordt overgelaten aan het particulier initiatief.
Het is op dit moment moeilijk te zeggen in hoeverre de genoemde ontwikkelingen zullen leiden tot een sterke toename van de pleziervaart in de
Oosterscheldemond. De nu zeer beperkte funktie van de Oosterscheldemond
voor de rekreatievaart zal in ieder geval versterkt worden.

4.4.3 sportvisseri4
Sportvisserij met bootjes is mogelijk vanuit de in 4.4.2 genoemde havens en
trailerhellingen. De trailerhellingen worden vooral door sportvissers met
kleinere bootjes veel gebruikt. Daarnaast wordt met groepen gevist vanaf
grotere schepen. Beroepsschippers organiseren deze meestal eendaagse tochten vanuit de havens.
Voor de bootjesvisserij is de Voordelta bij Voorne relatief goed bereikbaar. De sportvissersbootjes concentreren zich bij de Garnalenplaat en in
mindere mate bij de Hinderplaat. Maximaal zijn enkele honderden vissers
aanwezig.
De trailerhelling aan de Brouwersdam wordt vooral voor sportvissersbootjes
gebruikt. Over de omvang zijn geen gegevens voor handen.
In de Oosterscheldemond is de bootjesvisserij bescheiden van omvang. Een
paar bedrijfjes opereren met bootjes voor groepen sportvissers vanuit
Burghsluis en de Schelphoek.
Ondanks de beperkte aantallen kunnen de vissersbootjes een zekere verstoring voor vogels en zeehonden betekenen, omdat de randen van platen bezocht
worden op voor het overige rustige plaatsen en tijdstippen.
Sportvisserij vanaf stranden, dammen en pieren is langs de hele Voordeltakus.t mogelijk. In figuur 4.4 zijn de bevisbare lokaties weergegeven.
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de capaciteit. Deze vorm van sportvissen
veroorzaakt niet of nauwelijks conflicten.
Voor de ontwikkelingen op korte termijn kan verwezen worden naar de in de
voorgaande paragraaf genoemde plannen voor uitbreiding van jachthavens en
trailerhellingen. De trailerhelling in de Buitenhaven Noordland op Neeltje
Jans is vooral bestemd voor de sportvisserij. In de Oosterscheldemond zal
met een substantiële uitbreiding van het aantal sportvissersbootjes rekening moeten worden gehouden.

tabel 4.2
overzicht bevisbare plaatsen langs de Voordeltakust (bron:
Stichting Rekreatie, 1984)
gebied

aantal lokaties

Voorne/Haringvlietdam
Goeree
Brouwersdam
Schouwen
Veerse Dam - Westkapelle
totaal

26

totale capaciteit

4
5
3
6
8

125
100
104
139
301

769

*u-

figuur 4.3
overzicht.bevisbare plaatsen langs de Voordeltëkust (bron:
Stichting Rekreatie, 1984)
4.4.4 strandrekreatie
Strandrekreatie is bijna overal langs dé kust van de Voordelta mogelijk. De
dammen hebben in het algemeen geen strand. Op enkele plaatsen is de toegang
tot het strand verboden (Kwade Hoek, zanddepot Neéltje Jans).
De omvang van het strandbezoèk wordt bepaald door de bereikbaarheid vanuit
de stedelijke agglomeraties van Züid-Hoiland en Brabant, de omvang van de
verblijfsaccomodatie in de (direkte) omgeving, en de nabijheid van woonkernen (vooral op Walcheren).
Drukke stranden zijn er bij Röckanje, Ouddörp (ten oosten van het Flaauwe
Werk, en bij het Westhoöfd), Renesse, Wéstenöchöuwen, Vrouwenpolder, Oostkapel Ie en Domburg.
Vooral op Schouwen zijn enkele zeer rustige stranden te vinden: bij de
boswachterij Westehschouwen en bij de Verklikkerdüinen.
Zowel in Zuid-Holland als in Zeeland ligt in het beleid ten aanzien van
intensieve dagrekreatie de nadruk op het realiseren van 'elk-weer-voor-
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zienlngen'. Het is de bedoeling dat het rekreatief aanbod hierdoor evenwichtiger wordt en daarmee als geheel aantrekkelijker. Indirekt wordt hierdoor de strandrekreatie gestimuleerd.
In het streekplan Zuid-Holland Zuid wordt het gebied aan de zeezijde van de
Punt van Goeree en rond het Westhoofd aangewezen als gebied voor verdere
uitbreiding van de intensieve dagrekreatie. Concrete plannen zijn er echter
niet. Wel wordt De Punt aan de Grevelingenzijde voor intensieve dagrekreatie ontwikkeld. Uitbreiding van de verblijfsaccomodatie bij Ouddorp (zie
4.4.1) zal een kleine toename van het strandbezoek betekenen.
Op Schouwen is het beleid ten aanzien van het Staats- en Beschermd Natuurmonument 'Kop van Schouwen' bepalend voor de ontwikkeling van de strandrekreatie. Vooral door het autovrij maken van het laatste stuk van de Hoogenboomlaan zal het strandbezoek tussen de Hoogenboomlaan en de Verklikkerduinen verminderen. Bij ontwikkeling van de compensatielokatie 'Rampweg'
(en evt. van de 'Damaanzet Brouwersdam*) zal het bezoek tussen Renesse en
de Brouwersdam toenemen.
Volgens het plan 'van Gasteren' zal het strand van het zanddepot aan de
zeezijde van Neeltje Jans vanuit het noorden en het zuiden opengesteld
worden. Op plankaart van het voorontwerp Streekplan Zeeland is daar geen
dagrekreatie aangegeven. Dit geldt ook voor het strand ter hoogte van de
Kamperlandse Duintjes, die op dit moment vrij toegankelijk zijn. De druk op
dit strand en de stranden bij Vrouwenpolder zal vergroot worden bij verdere
toename van de verblijfsvoorzieningen (zie 4.4.1) en bij ingebruikname van
de Dammenweg over de Stormvloedkering.
Op enkele plaatsen langs Grevelingen en Veerse Meer is uitbreiding van de
intensieve oeverrekreatie gepland', deze rekreatiegebieden kunnen een alternatief vormen voor het strand.
4•$

waterbeheer

Op diverse plaatsen wordt op de Voordelta zoet water van een matige of
slechte kwaliteit gespuid. Verreweg het belangrijkst is het spuien vanuit
het Haringvliet. Daarnaast vindt op veel kleinere schaal uitslag van polderwater, e.d. plaats, direkt op de Voordelta (bijvoorbeeld bij Stellendam), of indirekt via Ooster- en Westerschelde.
Spuien van Rijn- en Maaswater via de Haringvlietsluizen wordt gebruikt als
methode om het debiet van rivierafvoer via de Nieuwe Waterweg constant te
houden. Hierdoor worden verzilting en grote peilfluktuaties in het Nieuwe
Waterweggebied tegengegaan. In de praktijk betekent dit dat gespuid wordt
(bij laagwater) bij een Rijnafvoer van meer dan 1700 m3,s bij Lobith. Dit
betekent dat gedurende 22% van de tijd de afvoer via het Haringvliet boven
de 1000 m3,s ligt, een niveau, waarbij aanzienlijke beïnvloeding van het
milieu in de Haringvlietmond plaats vindt (zie Kosters, 1986). Na de
recente afronding van de compartimenteringswerken is deze hoeveelheid verminderd, omdat Rijn/Maaswater gebruikt wordt voor de doorspoeling van het
Zoommeer.
Ook worden op dit moment andere mogelijkheden overwogen om de verzilting in
het Nieuwe Waterweggebied tegen te gaan (middels een peilerdam); mogelijk
wordt daarom in de toekomst het spuiregiem van de Haringvlietsluizen opnieuw veranderd.
Op strukturele verbetering van de kwaliteit van het gespuide rivierwater
bestaat op korte termijn nauwelijks vooruitzicht.
Door uitbreiding van het aantal rioolzuiveringsinstallaties en de hogere
eisen die gesteld worden aan industriële lozingen is een bescheiden verbetering te verwachten van gespuid polderwater en andere kleine lozingen.
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Het Grevelingenmeer, dat beschouwd kan worden als een stagnant zout bekken,
wordt op het gewenste peil en zoutgehalte gehouden door uitwisseling met
het relatief schone zeewater vanuit de Voordelta via de spuisluis in de
Brouwersdam. Van oktober tot maart staat de sluis open, waardoor bij hoogwater zeewater de Grevelingen binnenstroomt, en bij laagwater Grevelingenwater, dat iets minder van kwaliteit en zoeter is, naar de Voordelta. De
uitwisseling bedraagt maximaal enkele tientallen miljoenen m3 per dag.
Netto is er sprake van een beperkte instroom van zeewater naar de Grevelingen.
De invloed van de resulterende toevoer van nutriënten en brak water op het
ecosysteem van de Voordelta is waarschijnlijk gering.
Op dit moment wordt overwogen het Veerse Meer op vergelijkbare wijze door
te gaan spoelen met zeewater. Hiertoe zou dan een doorlaatsluis in de
Veerse Gatdam moeten worden aangebracht.

4.6 zandwinning
Commerciële zandwinning vindt net buiten de Voordelta op kleine schaal
plaats (1987: ca, 150.000 m3 in de vakken SI t/m 7), In de Voordelta zelf
wordt alleen door de firma Joh. Boele bv zand gewonnen in de geul Slijkgat/Noord Pampus (van 198O tot april 1986 550,000 m 3 ) . Deze firma heeft een
nieuwe ontgrondingsvergunning aangevraagd voor continuering van deze winning. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal 400.000 m3 per jaar (zie
Kosters, 1986).
Omvangrijker is de zandwinning ten behoeve van waterstaatswerken: behalve
de in 4.1 genoemde duinverzwaringen en strandsuppleties ook ten behoeve van
bijv. wegenaanleg. Afhankelijk van de noodzaak tot strandsuppleties gaat
het om enkele miljoenen m3 per jaar (zie 4,1). Dit zand zal grotendeels in
de Voordelta worden gewonnen. In het beheersgebied van Rijkswaterstaat
directie Zeeland worden in totaal 7 lokaties onderzocht, waarvan er 5 in de
Westerscheldemond zijn gelegen, met een totale capaciteit van 6,3 a 7,4
miljoen m3 De lokaties 'Inloop Oostgat' en 'Kaloo' liggen in de Oosterscheldemond. De mogelijke omvang van deze twee winningen is nog niet
bekend.

4.7 overige aktiviteiten
De lozingsgebieden voor industrieel afval op het Nederlands deel van het
continentaal plat zijn ca. 40 km westelijk van de Voordelta gelegen. Het
stortingsgebied voor baggerspecie 'Loswal Noord' ligt iets noordelijk van
de Voordelta. Via het Noordzeewater beinvloedt deze afvalverwijdering,
afhankelijk van stromingen de waterkwaliteit in de Voordelta. Verbrandingsgebieden liggen nog verder noordelijk op de Noordzee.
Ongetwijfeld wordt bij en in de Voordelta ook afval, vooral olieprodukten,
geloosd vanuit schepen. Onlangs bleek voor de Waddenzee dat de omvang van
illegale verontreinigingen zeer groot kan zijn. Er is geen reden om te
verwachten dat de situatie in de Voordelta, die ingesloten ligt tussen
belangrijke internationale scheepvaartroutes en daarnaast een tamelijk
intensieve rekreatievaart kent, gunstiger is. Zelfs betrekkelijk kleine
olieverontreinigingen kunnen in een waddenecosysteem grote gevolgen hebben
voor bodemdieren en watervogels.
Baggerspecie uit de haven van Stellendam en uit de vaargeul Slijkgat Noord Pampus wordt in de Voordelta bij Voorne weer;gedumpt.
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territoriale wateren behoort tot de boorvergunningsgebieden 'Roosendaal' en
'Zeeland'; voor beide gebieden zijn opsporingsvergunningen verleend aan de
NAM in 1984, resp. 1981. Tot 1986 is geen olie of gas aangetroffen.
Voor het aangrenzende deel van het continentaal plat zijn geen exploratieof winningsvergunningen afgegeven.
Pijpleidingen zijn op dit moment in de Voordelta niet aanwezig. Blijkens
het Structuurschema Buisleidingen zijn op korte termijn ook geen nieuwe
leidingen gepland. Enkele telecommunicatiekabels doorsnijden de Voordelta
ter hoogte van Domburg (Walcheren). De invloed hiervan op het milieu is
zeer beperkt.
Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijke lokatie van een Pomp
Accumulatie Centrale (PAC). Twee mogelijke lokaties liggen binnen de Voordelta: voor de Haringvlietmond en voor de Brouwersdam (zie ook Kosters,
1986). Op de mogelijke effecten van een dergelijk project wordt in dit
rapport niet ingegaan.
Militair gebruik is in principe beperkt tot:
- scheepvaart via bestaande routes (Vlissingen is een vloothaven)
- twee gebieden voor schietoefeningen (NB 6 in de Oosterscheldemond en NB 9
net buiten de Voordelta ter hoogte van Goeree, zie fig. 4.4); beiden
worden enkele dagen per jaar gebruikt voor oefeningen met mijneribestrij-

figuur 4.4
ligging schietoefengebieden NB 6 en 9 (bron: Structuurschema
Militaire Terreinen, deel a, 198O
Volgens het Structuurschema zijn geen uitbreidingen van militaire aktiviteiten in het gebied te verwachten.
De schietoefeningen brengen op de dagen dat ze gehouden worden grote verstoring met zich mee, en zijn alleen te verenigen met een potentieel zeehondenconcentratiegebied in de Oosterscheldemond, wanneer ze in de wintermaanden plaats vinden.
Regelmatig vindt op diverse plaatsen forse verstoring plaats door laag
overvliegende militaire vliegtuigen.
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5

PERSPECTIEVEN VOOR NATUURONTWIKKELING

De morfologische veranderingen in de Voordelta bieden op lange termijn zeer
gunstige perspectieven voor ontwikkeling van natuurwaarden. De mogelijkheden voor natuurontwikkeling worden in sterke mate bepaald door de aard en
de omvang van de morfologische ontwikkelingen. Hiervan wordt in 5,1 eerst
een korte schets gegeven.
De belangrijkste potenties voor natuurontwikkeling kunnen als volgt gekarakteriseerd worden:
1. een waddengebied met veel slibhoudend intergetijdegbied (vooral in het
noordelijk deel)
2. een geulen- en platengebied met mogelijkheden voor een zeehondenpopulatie (vooral in het zuiden)
3. een dynamische kuststrook met slufters, vochtige valleien en duinen.
In paragraaf 5«2 worden deze drie ecosystemen zo beeldend mogelijk
beschreven als een uitgangspunt om de mogelijkheden van de Voordelta op
lange termijn te schetsen. Ze kunnen beschouwd worden als drie mogelijke
referentiebeelden.
In 5-3 wordt ingegaan op het formuleren van een actief natuurontwikkelingsbeleid voor de lange termijn. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende
beleidskeuzen die mogelijk zijn, afhankelijk van de waarde die gehecht
wordt aan diverse kriteria voor natuurbehoud- en ontwikkeling. Ook worden
mogelijke technische ingrepen om natuurontwikkeling te sturen besproken. De
keuzemogelijkheden worden tenslotte samengevat in vier mogelijke
scenario's:
1. beleid gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
2. beleid gericht op de ontwikkeling van een wadachtige kust
3. beleid gericht op duinvorming
4. beleid gericht op een zo groot mogelijke diversiteit.
Tenslotte kunnen ook allerlei menselijke ingrepen een grote invloed hebben
op dé natuurontwikkelingsmogelijkheden. Het belang van diverse maatschappelijke funkties kan leiden tot aanleg van grootschalige projekten, zoals de
al gerealiseerde Maasvlakte en Baggerslibberging of de nog ter diskussie
staande Pomp Accumulatie Centrale. Dergelijke grote projekten blijven in
dit rapport buiten beschouwing.
Ook op kleinere schaal zal beinvloeding plaats vinden door rekreatie, visserij, zandwinning, kustverdediging, etc. De mogelijkheden en onmogelijkheden van integratie van deze maatschappelijke funkties met een beleid dat
primair gericht is op een optimale natuurontwikkeling in de Voordelta worden besproken in paragraaf $A.
Het natuurontwikkelingsbeleid op de korte termijn dient afgeleid te worden
uit een beleidsvisie voor de langere termijn. In hoofdstuk 6 wordt een
aantal suggesties gedaan voor beleidsmaatregelen in het kader van een korte
termijnbeleid.
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5.1

morfologische ontwikkelingen op lange termijn

Uit het lopende onderzoek van Rijkswaterstaat, het projekt 'Kustgenese',
naar de morfologische veranderingen in de Voordelta kunnen nog weinig harde
conclusies worden getrokken over de de ontwikkelingen op lange termijn. Een
beleidsvisie voor natuurontwikkeling op lange termijn impliceert dan ook
een benadering waardoor omgegaan kan worden met een grote mate van onzekerheid .
Het is belangrijk zich te realiseren dat het bij geomorfologische processen
het gaat om ontwikkelingen van eeuwen. De Deltawerken en de Maasvlakte zijn
op die schaal nog erg jong, de veranderingen die ze veroorzaakt hebben zijn
nog maar net begonnen. De veranderingen tot op heden, en de op korte termijn te verwachten ontwikkelingen zijn al beschreven in hoofdstuk 2.
Een belangrijke conclusie die al wel met vrij grote zekerheid kan worden
getrokken is, dat er in elk geval veel zal veranderen: de Voordelta zal
verder omhoog komen. Op dit moment bevat d© Voordelta al voldoende materiaal, voornamelijk zand, om bij verdergaand erodfren van de vooroever de
gaten tussen de koppen van de eilanden volledig op tg vullen, en de kustlijn zich te laten strekken in het verlengde van de Hollandse vastelandskust.
De manier waarop de Voordelta omhoog zal komen is veel onzekert banken net
onder laag water, zandig of slibrijk intepgetijdegebied, schorren, stranden, slufters, vochtige valleien en duinen horen tot de mogelijkheden. De
mogelijke omvang die deze deelsystemen kunnen aannemen is nog niet te voorspellen. Ook de snelheid waarmee de veranderingen zich zullen voltrekken is
onzeker.
De verdere ontwikkelingen zijn vooral afhankelijk van de grote kustparallelle zandbanken, zoals voor Voorne en Goeree ontstaan zijn. De belangrijkste vraag is of ze zullen blijven liggen of zich naar het land zuilen
verplaatsen. In het eerste geval kunnen ze nog verder in omvang en hoogte
toenemen en zal tussen de banken en de koppen van de eilanden een wadachtig
ecosysteem ontstaan, in het tweede geval zal sterke kustaangroei vanuit de
Deltadammen in de vorm van duinen en stranden het gevolg zijn?
Ook is van belang in hoeverre de bankpn tweeling voor Voorne en Goeree op
een zelfde manier ook voor Schouwen en in de Qpsterscheldemond zal plaats
vinden. De uitgangspunten zijn in de onderdelen van de Voordelta dermate
verschillend dat per gebied andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Globaal
gesproken is de invloed van Deltawerken en Maasvlakte van de Westerschelde
naar Voorne steeds sterker (met uitzondering van de Haringvlietraond).
Aansluitend bij voorlopige Rijkswaterstaat-rapporten wordt in 5.1.2. en
5.1.3 een schets gegeven van de mogelijke ontwikkelingen aan de hand van
twee uitersten: een wadachtige kust bij handhaving en verdere ontwikkeling
van de kustparallelle banken, en strekking van de kustlijn vanuit de dammen.
Tussen deze twee beelden ligt een heel scala aan mogelijkheden; allerlei
tussenvormen tussen deze beide extremen zouden zich kunnen ontwikkelene. In
de Rijkswaterstaat-notitie 'Afwachten of inspelen?* worden beide mogelijke
ontwikkelingsrichtingen beschreven na twintig en na veertig jaar.
5.1.1 wadachtige kust
Zoals gezegd kan in de Voordelta een wadachtig gebied ontstaan wanneer de
kustparallelle banken voor Voorne en Goeree zich handhaven en gelijksoortige banken voor Schouwen ontstaan.
De verdergaande verdieping van de vooroever en vepondieping van de rest van
de Voordelta zal dan leiden tot een verdere uitbouw van het bankenstelsel:
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in de lengte tot 10 a 15 km, in de breedte tot ca. 1 km na veertig jaar.
Het uitgroeien van de banken boven hoogwater is een extra onzekerheidsfactor. Het is mogelijk dat, zoals nu het geval is, door de golfwerking vanuit
de Noordzee, vooral in het winterhalfjaar, de banken steeds worden afgetopt; ook op langere termijn blijven de banken dan intergetijdegebied. Bij
verbreding tot 1 km behoort echter uitgroei boven het hoogwaterniveau,
gevolgd door duinvorming op kleine schaal, tot de mogelijkheden.
Banken of eilanden zullen door stroomgeulen onderling, en van de 'oude'
eilanden gescheiden blijven. Vanwege de verondieping in het achterliggende
gebied, en de afname van de komberging, zullen ze in aantal en diameter
afnemen. De stroomgeulen voor de koppen van de eilanden zullen nog enige
tijd in belang toenemen en zich naar het oosten verplaatsen, met kustafslag
als gevolg. Op langere termijn zal dit proces stagneren en zullen deze
geulen sterk verkleinen.
Het ondiepe zeegebied tussen banken en huidige kust zal steeds meer door de
banken afgeschermd worden van de zee, en geleidelijk verder verondiepen. De
oude stroomgeulen vullen op met zeer slibrijk materiaal. Voor het overige
overheerst aanvankelijk afzetting van zand; op den duur wordt het sediment
door het afnemen van de stroomsnelheden slibrijker. Op zeer lange termijn,
in de orde van honderden jaren, is het mogelijk dat zich geleidelijk een
zwin- of slufterachtige situatie ontwikkelt doordat de zee zich uit dit
gebied terugtrekt.
De stranden langs de noordwestkust van de eilanden zullen tijdens dit proces mogelijk uitgroeien tot slikken en schorren van enkele kilometers
breed.
Duinvorming aan het oude land is in deze variant alleen op bescheiden
schaal in de eerste fasen te verwachten. Duinvorming op de eventuele nieuwe
eilanden zal, althans spontaan, zeer beperkt van omvang blijven.
De hierboven in zijn algemeenheid beschreven variant is vooral geënt op de
ontwikkelingen voor Voorne en Goeree. Bij Voorne zijn aanzetten in deze
richting al duidelijk te zien. De Maasvlakte speelt hier echter een belangrijke rol, vooral waar het gaat om de snelheid en omvang van de vorming van
slibrijk intergetijdegebied voor de Brielse dam.
De ontwikkelingen voor Schouwen en in de Oosterscheldemond zijn moeilijker
te voorspellen; de blijvende eb/vloedstroming van de Oosterschelde geeft
aan dit gebied een fundamenteel ander karakter. De voor het noordelijk deel
van de Voordelta ontwikkelde computermodellen geven echter aan dat het
ontstaan van kustparallelle banken ook in dit gebied tot mogelijkheden
behoort.
Voor Neeltje Jans en de Veerse Dam mag enige aangroei verwacht worden. De
computermodellen zijn echter te grofschalig om hierover duidelijke uitspraken te doen.

-5.1.2 strekking van de kustlijn
Het belangrijkste kenmerk van deze variant is dat de nu gevormde kustparallelle banken dynamisch van karakter zullen blijken te zijn. Geleidelijk
zal het zand zich naar de kust verplaatsen, in de richting van de dammen
tussen de eilanden; het gebied tussen de koppen zal zich vanuit de dammen
opvullen. Tegelijkertijd zullen de banken de koppen steeds minder tegen
afslag beschermen. Het resultaat is een strekken van de kustlijn van de
Maasvlakte tot Schouwen.
Na veertig jaar zal een duinstrook van enkele kilometers breed ontstaan
zijn voor de Brouwersdam en langs de noordwestkust van Goeree. Waarschijnlijk zullen ook voor Voorne op grote schaal duinen aangroeien. Langs
de noordkust van Schouwen kan een slibrijk intergetijdegebied ontstaan.
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De geulen voor de de koppen van de eilanden zullen zich aanvankelijk sterk
uitbreiden en, wanneer niet wordt ingegrepen, een kustafslag van enkele
honderden meters veroorzaken. In later instantie stabiliseert de kusterosie
zich.
In zijn algemeenheid wordt deze variant minder waarschijnlijk geacht.
Allerlei tussenvormen zijn echter denkbaar. Een beperkte verplaatsing van
de banken naar het land, of een relatief snelle verondieping van het gebied
tussen banken en kust kan aanleiding geven tot duinvorming tussen de koppen
van de eilanden binnen de variant van de wadachtige kust. Binnen de variant
met strekking van de kustlijn is de verdere groei van het slibrijke intergetijdegebied voor de Brielse Gatdam niet onwaarschijnlijk.
Ook de regionale verschillen zijn van belang. Voor Goeree en Voorne kan op
den duur door verondieping een relatief grote afname van de komberging
achter de banken worden verwacht, terwijl in de Oosterscheldemond vanwege
de grote komberging van de Oosterschelde zich grote stroomgeulen zullen
handhaven. Wadachtige ontwikkelingen zijn daar dus minder waarschijnlijk.
Ook aangroei van duinen zal er alleen op veel kleinere schaal mogelijk
zijn, bijv. voor de Veerse Dam en voor Neeltje Jans, misschien ook langs de
noordwestkust van Walcheren.
5.2

perspectieven voor natuurontwikkeling: mogelijke waardevolle
ecosystemen

Welke morfologische ontwikkelingen op lange termijn precies plaats zullen
vinden is niet duidelijk, maar wel is zeker dat er groot scala aan aantrekkelijke mogelijkheden is voor natuurontwikkeling. Welke vorm de verondieping van de Voordelta ook zal aannemen, al of niet door menselijk
ingrijpen gestuurd, er zullen in elk geval zeer waardevolle ecosystemen
kunnen ontstaan.
Een inzichtelijk en vooral beeldend overzicht van de mogelijkheden van
natuurontwikkeling in de Voordelta kan gegeven worden door deze te karakteriseren met drie ecosysteemtypen:
1. een waddengebied met veel slibhoudend intergetijdegebied
2. een geulen- en platengebied met mogelijkheden voor een zeehondenpopulatie
3. een dynamische kuststrook met slufters, vochtige valleien en duinen.

gewone zeehond
De omvang die elk van deze ecosystemen op den duur kan aannemen wordt hier
in het midden gelaten. Het geschetste beeld is een gemiddelde van de mogelijke geomorfologische ontwikkelingen.
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Het ontstaan van een wadachtig gebied met grote oppervlakken slikken en
schorren, aan de zeezijde begrensd door brede zandplaten of schaars
begroeide eilanden is vooral in de noordelijke Voordelta het meest waarschijnlijk. Dit gebied zal vergeleken met de Waddenzee smal zijn en minder
grote geulen en zandplaten bevatten. Vooral een rijk bestand aan bodemdieren behoort hier tot de mogelijkheden; daardoor kan dit deel van de Voordelta ook als kinderkamer voor vissoorten en als fourageergebied voor vele
vogelsoorten optimaal tot ontwikkeling komen.
Goede mogelijkheden voor de Zeehond zijn er in het zuidelijk deel van de
Voordelta, vooral in de Oosterscheldemond, waar grote oppervlakken slikken
en schorren wat minder waarschijnlijk zijn, maar waar wel het aantal zandplaten flink zal toenemen, terwijl de stroomgeulen van de Oosterschelde
zich grotendeels zullen handhaven. De huidige waarden van het Voordeltaecosysteem als ondiepe kustzee zullen vooral in dit deel kunnen blijven
bestaan en worden versterkt.
Duinen, vochtige valleien en slufters zullen op lange termijn in zekere
mate langs de hele Voordeltakust kunnen ontstaan; vooral in de variant met
strekking van de kustlijn kan het om een aanzienlijk oppervlak gaan. Deze
ecosystemen zijn wat kleinschaliger van karakter; ook beperkte ontwikkelingen met een oppervlak van minder dan 1000 ha, zoals de per definitie smalle
overgangsgebieden tussen zee en land, en zout en zoet, zijn relatief van
groot belang.
Bij het schetsen van deze mogelijkheden is uitgegaan van min of meer spontane ontwikkelingen. Mogelijkheden en gewenstheid van sturing worden in 5.3
besproken. Voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van elk van deze
systemen worden hier wel genoemd.

5.2.1 waddengebied met veel slibhoudend intergetijdegebied
Vooral in het noordelijk deel van de Voordelta, voor Voorne en Goeree, is
een enorme toename mogelijk van het oppervlak aan slibhoudende platen,
slikken en schorren. Het zijn juist deze deelsystemen die karakteristiek
zijn, en bepalend voor het grote belang van de Waddenzee.
Aan de zeezijde zullen de kustparallelle banken verder uitgroeien, eventueel tot zandige eilanden met duintjes. Via een nieuw systeem van getijdegeulen tussen banken en kust zal bij eb en vloed zeewater af en aan worden gevoerd.
Het oppervlak ondiepe zee zal door deze ontwikkelingen afnemen. De ecologische funkties van dit deelsysteem (zie tabel 3.1) zullen ten opzichte van
het huidige niveau in belang verminderen.
Slikken zullen vooral vanuit het oude land kunnen aangroeien, in mindere
mate vanuit de nieuwe eilanden of zandplaten. Slibhoudende platen ontstaan
in het tussenliggende gebied, afhankelijk van het geulenstelsel. Deze slikken en platen zullen een enorme rijkdom aan bodemdieren kunnen bevatten
{zie par. 3.3-3).
Bij vloed vormt deze een bron van voedsel voor jonge vis. De kinderkamerfunctie zal hierdoor versterkt worden. De soortsamenstelling kan wel
veranderen; het is vooral de jonge Schol die in dit biotoop gedijt.
Indirekt zal de toename van de hoeveelheid vis ook voor andere vissoorten,
visetende vogels en zeehond voor meer mogelijkheden zorgen. De meeste soorten fourageren langs de voedselrijke geulranden, die in lengte nog sterk
zullen toenemen. Alleen voor soorten van open ondiepe zee zal het beschikbare areaal afnemen.
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volwassen schol
Bij eb komt de enorme biomassa aan bodemdieren beschikbaar voor vogels,
vooral steltlopers en eendachtigen, elke soort met zijn eigen specialisaties. Ook voor een soort als de Lepelaar vormen slikken en zeer ondiep
water een uitstekend fourageerbiotoop; in kombinatie met nabijgelegen duingebieden (bestaand of zich ontwikkelend) is de vestiging van een broedkolonie in de Voordelta zeker mogelijk. Ganzen, vooral Rotganzen, vinden op
slikken en platen voedsel in de vorm van wieren en Zeegras.
Door de voedselrijkdom zijn zeer hoge aantallen vogels mogelijk; mede gezien de ligging van de Voordelta op een belangrijk punt in de trekroutes en
het verdwijnen van een enorm areaal aan geschikt voedselgebied als gevolg
van de Deltawerken, is deze potentie van de Voordelta van groot belang.
Bij geleidelijke ophoging van de slikken aan de landzijde raken deze begroeid met allerlei soorten schorrenplanten. Op lange termijn kunnen aanzienlijke oppervlakten schorren in het noordelijk deel van de Voordelta
ontstaan.
Geulen en prielen blijven de schorrenvegetaties doorsnijden. Kleine niveauverschillen en zout-zoet overgangen brengen een verscheidenheid aan
successiestadia teweeg. De groeimogelijkheden voor schorrenvegetaties vormen op zich al een belangrijke ecologische funktie; ze bezitten bovendien
een tamelijk rijk insektenleven, veelal gespecialiseerd op één bepaalde
plantensoort. Daarnaast bieden ze een uitstekende broed- of fourageerbiotoop voor weidevogels en ganzen. Rustige, geisoleerde delen kunnen een
funktie vervullen als hoogwatervluchtplaats voor de op het wad fouragerende
steltlopers.
De hogere delen van de schorren kunnen met een wat ruigere vegetatie
begroeid raken. Zeker waar ze aansluiten op bestaande of nieuwe duingebieden vormt dit een potentieel broedbiotoop voor de Velduil en Kiekendiefsoorten, ook voor de schaarse Grauwe Kiekendief. Ook bieden deze hoge
delen van de schorren goede mogelijkheden voor begrazing door grote planteneters. Hierdoor kan de verscheidenheid aan vegetaties nog verhoogd worden. Omdat door begrazing grazige vegetaties bevorderd worden, nemen de
mogelijkheden voor grazende eendachtigen, zoals Rotgans, Brandgans en
Smient, en weidevogels toe.
De zandplaten of beginnende eilanden aan de zeezijde zullen ook op langere
termijn door de invloed van wind en zee niet of nauwelijks begroeid raken.
Door de zandige bodem zijn ze als fourageergebied minder interessant. Wel
vormen ze een potentieel rustgebied voor zeehonden en een aantal vogelsoorten.
Het is denkbaar dat zich broedkolonies van kustvogels, als meeuwen of
sterns vestigen. Juist deze soorten die gevoelig zijn voor grondpredatoren
kunnen profiteren van behoorlijk ontwikkelde, maar onbewoonde eilandjes.
Zelfs vestiging van zeldzame soorten als de Zwartkopmeeuw of de Lachstern
is niet uitgesloten. Voor deze laatste soort, die vooral fourageert op
insekten en kleine gewervelde dieren, is de ontwikkeling van vegetatie op
de duintjes of de aansluitende schorren een voorwaarde. De blijvende expo-
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sitle aan het dynamische Noordzeeklimaat kan hiervoor een beperkende factor
zijn. ï)e Lachstern broedde in de jaren vijftig in klein aantal op het voormalige vogeleiland De Beer.

lachstern (zomerkleed)
Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van deze potenties, wanneer
de morfologische ontwikkelingen deze kant op gaan, is het vrijwaren van
deze gebieden voor rustverstoring. Verbetering van de kwaliteit van het
water, vooral van Rijn, Maas en Schelde kan een bijdrage leveren aan een
optimale ontwikkeling.
Daarnaast dienen uiteraard allerlei mogelijke, conflicterende maatschappelijke funktles niet of slechts in beperkte mate in dit gebied ruimte te
krijgen (zie paragraaf 5 ^ ) .
5.2.2 geulen- en platengebied met mogelijkheden voor een zeehondenpopulatie
Een veel dynamischer systeem met een afwisselend patroon van zandplaten en
grote stroomgeulen is het meest waarschijnlijk in de zuidelijke Voordelta,
vooral in de mond van de Oosterschelde. In feite bestaat een dergelijke
situatie nu al in de mond van zowel Ooster- als Westerschelde, maar door de
aanleg van de Stormvloedkering zal de Voordelta daar nog aanzienlijk verondiepen, waardoor het aantal zandplaten nog fors zal toenemen. Een deel
hiervan zal ook een voor bodemdieren aantrekkelijke fractie slib bevatten.
Lokaal, bijvoorbeeld voor Neeltje Jans en voor de Veerse Dam is uitbreiding
vanuit de bestaande kust te verwachten. Dat de platen zich in een kustparallelle boog zullen formeren, zoals in het noordelijk deel, is minder
waarschijnlijk. Vorming van waddenachtige eilanden als afscherming van een
verondiepend en rustiger wordend platengebied ligt dus minder voor de hand.
Het hier voor de Oosterscheldemond geschetste toekomstbeeld houdt het in
het midden tussen een wadachtige kust en strekking van de kustlijn, de twee
min of meer extreme varianten die gebruikt zijn om de morfologische ontwikkelingen op langere termijn te karakteriseren. Terwijl in het noorden
een situatie te verwachten is die lijkt op de rustiger en ondiepere delen
van de Waddenzee, zullen in het zuiden de diepere en dynamische deelsystemen het best vertegenwoordigd zijn.
De nu al in de Voordelta aanwezige systemen, met hun eigen karakter en
belang, zullen vooral in het zuidelijke deel geconsolideerd en nog aanzienlijk versterkt kunnen worden. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan
wordt verwezen naar hoofdstuk 3, biotische kenmerken van de Voordelta op
dit moment.
In de getijdegeulen en ondiepe zee is in het schone en heldere water een
goede primaire produktie mogelijk. Rijkdom aan zowel fyto- als zoöplankton
zal leiden tot een versterking van de kinderkamerfunktie voor een aantal
belangrijke vissoorten. Op dit moment is de biomassa van het macrozoöbenthos in de Oosterscheldemond vrij gering. Door een flinke afname van de
stroomsnelheden zal de rijkdom aan bodemdieren in de rustiger delen fors
kunnen toenemen. Ook deze ontwikkeling draagt bij aan een versterking van
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de kinderkamerfunktie; bovendien kunnen dan ook in dit deel van de Voordelta de Toppereend (overwintering) en de Eidereend (overwintering en mogelijk nieuwe broedpopulatie) voedsel vinden.
De fourageermogelijkheden voor visetende soorten, zoals roofvissen, een
aantal vogelsoorten, zoals Aalscholver, Vis- en Zeearend, en zeehonden
nemen toe. Vooral de kombinatie van dieper, visrijk, en bovenal schoon
water met grote, rustige zandplaten is voor Sternsoorten en de Zeehond
ideaal.
Vooral de te verwachten forse toename van het aantal grote zandige platen
zijn een belangrijk argument juist de Oosterscheldemond als zeehondengebied
bij uitstek te karakteriseren. Behalve de ontwikkeling van geschikt biotoop
is ook de centrale ligging ten opzichte van andere (potentiële) zeehondengebieden in de Delta, de noordelijke Voordelta, de Oosterschelde en de
Westerschelde(mond), belangrijk.
Permanent droge zandplaten bieden zelfs mogelijkheden voor vestiging van
een voortplantingspopulatie van de Grijze Zeehond. Deze soort, die blijkens
opgravingen ook vroeger al in Nederland voorkwam, breidt zich langs de
Noordzeekusten uit. Ook in de Waddenzee zijn onlangs voor het eerst jongen
geconstateerd. In tegenstelling tot de Gewone Zeehond heeft de Grijze Zeehond voor het werpen en de zoogperiode van de jongen permanent droge eilanden nodig. Het voedsel is vergelijkbaar.
Een deel van de toename van het oppervlak aan intergetijdegebied zal ook
uit slibhoudende platen bestaan, waardoor ook in de zuidelijke Voordelta de
belangrijke funkties als kinderkamer voor Schol en fourageergebied voor
steltlopers en eendachtigen uitgebreid worden.
Ook hier geldt dat rust een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling is, en dat een verbetering van de waterkwaliteit een extra bijdrage kan leveren.

5.2.3 dynamische kuststrook met slufters, vochtige valleien en duinen
Vorming van duinen, in kombinatie met verwante deelsystemen als vochtige
valleien en slufters, is op lange termijn langs de hele kust van de Voordelta te verwachten. Meer dan bij de andere ecosystemen sluit dit proces
aan bij perioden van duinvorming in dit gebied in het verleden. Tot op dit
moment vindt op verschillende plaatsen duinaangroei plaats, soms als gevolg
van spontane processen, soms als een duidelijk aan te wijzen effekt van de
Deltawerken.
De schaal waarop duinvorming zal kunnen plaats vinden hangt af van de morfologische ontwikkelingen. In de noordelijke Voordelta zijn in de variant
met strekking van de kustlijn relatief grote oppervlakken duingebied te
verwachten. Maar ook in de meer waarschijnlijke wadachtige variant kan dit
nog aanzienlijk zijn, wanneer de verondieping voor de huidige kust wat
sneller verloopt ten opzichte van de ontwikkeling van de kustparallelle
platen of eilanden. In de Oosterscheldemond is voor Neeltje Jans en voor de
Veerse Dam aangroei van duinen, valleien en slufters mogelijk. Door het
grotendeels open blijven van de Oosterschelde is strekking van de kustlijn
hier niet mogelijk en zijn de potenties voor duinvorming geringer dan in
het noorden.
Duinecosystemen zijn van een kleinschaliger karakter dan bijvoorbeeld een
wadachtig systeem. Ook duinaangroei van een paar honderd ha kan relatief
belangrijk zijn. Er is een grote verscheidenheid aan abiotische situaties
mogelijk. Factoren als voedselrijkdom, vochtigheid, zout, reliëf, expositie
en kalkrijkdom kunnen sterk variëren en in wisselende kombinaties voorkomen, waarbij ook allerlei grenssituaties differentiërend werken. De soor-
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tenrijkdom ligt in duinecosystemen in het algemeen dan ook relatief hoog,
terwijl biomassa en produktie, zeker in vergelijking met een wadachtig
systeem, laag zijn.
Spontane duinvorming komt op dit moment in Nederland, vooral door ingrepen
ten behoeve van de kustverdediging, alleen nog op zeer kleine schaal op
enkele plaatsen voor. Herstel van de mogelijkheden voor het dynamische
proces van duinontwikkeling, en van de in feite daarmee verbonden kustafslag, vormt een waarde op zich.
De eerste stadia van duinvorming zijn strandvlakten, waarop geleidelijk
primaire duintjes ontstaan, en groene stranden. Beiden worden gekenmerkt
door het voorkomen van slechts enkele zeer specifieke plantensoorten. Wanneer rustverstoring voorkomen kan worden vormen ze het broedbiotoop van
enkele specifieke kustvogels: Kluut, Strand- en Bontbekplevier, en Sternsoorten.
Het onstaan van een slufter is afhankelijk van de wijze waarop de duinaangroei zich ontwikkelt. Door ophoging van een duinenrij parallel aan de
kust kan een lager strandgedeelte van de zee afgescheiden worden, een primaire duinvallei. Soms blijft deze in open verbinding staan met de zee,
zoals bij de Kwade Hoek, waardoor een systeem van getijdegeulen in de vallei wordt gevormd, een slufter. Ook kan een slufter ontstaan doordat de zee
weer door de gevormde duinenrij breekt en vervolgens in open verbinding
blijft staan met de achterliggende vallei.
Door ophoging kan de zee zich geleidelijk uit de slufter terugtrekken. De
vallei verzoet en gaat geleidelijk over in een primaire duinvallei.
De zoute, periodiek overspoelende delen van een slufter hebben, wanner het
slibgehalte hoog genoeg is, een vegetatie die lijkt op die van schorren.
Een zandige bodem is in dat geval meestal slechts schaars begroeid. De
gradiënten van zout naar zoet vertonen in het algemeen rijke, door zonering
zeer gedifferentieerde vegetaties.
Waar een slufter grenst aan een wadachtig gebied kan het een belangrijke
funktie als hoogwatervluchtplaats vervullen. Schorachtige gedeelten zijn
geschikt als overwinteringsgebied voor ganzensoorten. Als broedgebied is
dit biotoop van belang voor weidevogels, Sternsoorten, Kiekendieven, Velduil, e.d. In het Waddengebied kan als enige voorbeeld van een dergelijk
deelsysteem naar de Slufter op de Texel De Slufter woren verwezen.

fraai duizendguldenkruid
Vochtige duinvalleien zijn vooral in vegetatiekundig opzicht van belang. De
verschillende stadia uit de successie zijn bijna allemaal zeer rijk. Pas
bij geleidelijk dichtgroeien met struwelen neemt de soortenrijkdom weer af.
Tot de vroegste successiestadia horen o.a. Duizendguldenkruiden (Strand- en
Fraai - ) , Krielparnassia, Melkkruid en de zeldzame Slanke Duingentiaan en
Bitterling. Een daaropvolgend stadium is het Knopbies gezelschap met diverse Cypergrassoorten en zeldzaamheden als Teer Guichelheil. De randen van
de valleien, in de gradiënt van vochtig naar droog, zijn vaak zeer rijk;
soorten als Vleeskleurige Orchis, Moeraswespenorchis, Sturmia, Rondbladig
Wintergroen en Parnassia worden hier het meest aangetroffen. In voedsel-
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rijker gedeelten kan een meer moerasachtige vegetatie ontstaan met bijvoorbeeld Riet.
In vochtige duinvalleien kan een groot scala aan broedvogels voorkomen.
Wanneer er gedeelten het hele jaar onder water staan is broeden van soorten
als Geoorde Fuut en Zomertallng mogelijk. De droogvallende gedeelten vormen
een goed broedbiotoop voor allerlei moerasvogels, waarbij
ook bijzondere soorten als Woudaapje, Purperreiger, Lepelaar, Bruine
Kiekendief en Velduil tot de mogelijkheden moeten worden gerekend.

fi

sturmia

T \\

In droge duinen kan ook een groot aantal verschillende vegetatietypen voorkomen: de zeer dynamische zeereep met een aantal zeer specifieke soorten
als Blauwe Zeedistel en Zeewinde, droge secundaire valleien met een soortenrijke kruidvegetatie, schaars begroeide zuidhellingen met allerlei soorten winterannuellen, noordhellingen, met een hoger opgaande
begroeiing waarin soorten als Nachtsilene en Kruisbladgentlaan voorkomen.
Wanneer de duinen ouder worden en de vegetatie zich ongestoord kan ontwikkelen, ontstaan duinstruwelen en bossen; bepalende soorten zijn dan de Berk
(in vochtige valleien), Duindoorn (in droge valleien), Meidoorn en Eik
(vaak op noordhellingen).

paapje
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Ook in de droge duinen draagt de grote variatie aan vegetatiestrukturen bij
aan een hoge soortenrijkdom aan broedvogels. Zeer karakteristiek zijn Grasmus, Fitis en Tapuit. Ook voor belangrijke soorten als Wulp, Paapje en
Roodborsttapuit is het jonge, droge duin een kenmerkend biotoop.
5.3

natuurontwikkeling op lange termijn

In de voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van de potenties die de
morfologische veranderingen in de Voordelta bieden voor de ontwikkeling van
belangrijke natuurwaarden.
In welke mate welke systemen tot ontwikkeling zullen komen is in de eerste
plaats afhankelijk van de wending die de geomorfologische processen zullen
nemen. Omdat de ontwikkelingen op lange termijn nog nauwelijks te voorspellen zijn, betekent natuurontwikkelingsbeleid voor de lange termijn in
eerste instantie vooral het omgaan met onzekerheden. Dit aspekt wordt
besproken in paragraaf 5-3.1De eerste belangrijke beleidsmatige keuze in het formuleren van een
natuurontwikkelingsvisie voor de lange termijn heeft betrekking op het al
of niet gewenst zijn van menselijk ingrijpen, dat gericht is op het (verder) tot ontwikkeling brengen van specifieke natuurwaarden. Een dergelijke
sturing kan uiteenlopen van relatief 'zachte' beheersmaatregelen tot grote,
ingrijpende werken onder de noemer natuurbouw.
Deze keuze is afhankelijk van de waarde die gehecht wordt aan de diverse
kriteria die in natuurbehoud en -ontwikkeling gehanteerd kunnen worden.
Wanneer grote waarde gehecht wordt aan het kriterium 'natuurlijkheid', het
zo spontaan mogelijke verloop van de ontwikkelingsprocessen in de Voordelta, moet worden afgezien van sturingsmaatregelen; deze optie resulteert in
een eerste beleidsscenario:
1. beleid gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling,
en wordt besproken in 5.3»2.
Wanneer menselijk ingrijpen ten behoeve van natuurontwikkeling niet wordt
uitgesloten, is de volgende belangrijke beleidsmatige keuze in welke specifieke richting natuurontwikkeling gewenst is. Ook deze keuze is afhankelijk
van de waarde die men toekent aan verschillende natuurbehouds- en -ontwikkelingskriteria. Een aantal van de belangrijkste kriteria worden besproken
in paragraaf 5•3«3»
De technische mogelijkheden voor sturing worden besproken in 5.3.^Verschillende mogelijke keuzes voor sturing in een specifieke ontwikkelingsrichting worden tenslotte samengevat in drie scenario's:
2. beleid gericht op het ontstaan van een wadachtige kust
3. beleid gericht op duinvorming
4. beleid gericht op een zo groot mogelijke diversiteit.
Deze worden beschreven in 5-3-5«
5.3.1 omgaan met onzekerheden
De grote mate van onzekerheid over de morfologische ontwikkelingen op lange
termijn maakt het noodzakelijk na te gaan op welke wijze met deze onzekerheid kan worden omgegaan. Een beleidslijn die hierop is gericht zou de
volgende elementen kunnen omvatten:
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1. openhouden van opties
Zolang onduidelijk is welke vorm van natuurontwikkeling in (delen van)
de Voordelta zal plaatsvinden, maar er gunstige, door morfologisch en
ecologisch onderzoek ondersteunde perspectieven zijn, moet het streven
erop gericht te zijn het gebied zoveel mogelijk te vrijwaren van menselijke ingrepen, die deze perspectieven kunnen frustreren. Min of meer
reversibele ingrepen, zoals visserij en sommige vormen van rekreatie,
hoeven in dit licht geen probleem te zijn.
2. verrichten van onderzoek
De mate van onzekerheid kan verkleind worden door het uitvoeren van,
vooral morfologisch, onderzoek. Zowel fundamenteel onderzoek, waardoor
morfologische en ecologische processen béter kunnen worden begrepen én
voorspeld, als periodieke bepalingen van de werkelijke ontwikkelingen
zijn noodzakelijk. Wanneer sturing van de morfologische processen niet
wordt uitgesloten (zie 5«3>2) kan het effect van mogelijke ingrepen aan
de hand van kleinschalige experimenten worden onderzocht.
3. ontwikkelen van een beleidsvisie voor de lange termijn
Het vroegtijdig opstellen van een coherente beleidsvisie is om twee
redenen van belang. In de eerste plaats kan hierdoor adekwaat worden
gereageerd op het moment dat de aktuele morfologische en ecologische
ontwikkelingen (of diskussies over ingrepen ten behoeve van andere maatschappelijke funkties) keuzes noodzakelijk maken. In de tweede plaats
kan een goed beargumenteerde beleidsvisie voor dé lange termijn al in
een vroeg stadium een bruikbaar instrument zijn o«fl de Voordelta zoveel
mogelijk te vrijwaren van irreversibele menselijke ingrepen in het kader
van het openhouden van opties.
De volgende paragrafen kunnen een bijdrage leveren bij het ontwikkelen
van een dergelijke beleidsvisie.

5.3.2 optie 'natuurlijke ontwikkeling'
Bij het formuleren van een beleid voor de lange termijn voor natuurontwikkeling in de Voordelta is de eerste belangrijke vraag of het al of niet
gewenst is om door menselijk ingrijpen de morfologische en ecologische
ontwikkelingen in een specifieke richting te sturen.
Een dergelijke beleidskeuze kan gebaseerd worden op het belang dat toegekend wordt aan de diverse kriteria die ten aanzien van natuurbehoud en ontwikkeling gehanteerd kunnen worden.
Bij de keuze om al of niet te sturen is doorslaggevend hoeveel waarde men
hecht aan het kriterium 'natuurlijkheid'. Wanneer aan de natuurlijkheid
grote waarde wordt toegekend, staat het zoveel mogelijk spontaan laten
verlopen van de ontwikkelingsprocessen in dé Voordelta centraal. Het gaat
hierbij om de processen:van sedimentatie, afslag, duinvorming, etc. De
wending die de morfologische ontwikkelingen nemen (zie 5.2) moet in dat
geval worden afgewacht. Het feit dat de vorm die uiteindelijk wordt aangenomen op natuurlijke wijze is ontstaan is! belangrijker dan een eventuele
voorkeur voor een bepaald ecosysteemtype.
Een belangrijke overweging hierbij kan zijn dat op dit moment de voorspellingen ten aanzien van de morfologische processen weliswaar een grote mate
van onzekerheid bevatten, maar dat in alle gevallen waardevolle ontwikkelingen te verwachten zijn.
Een tweede overweging kan zijn dat de voor Nederland zo kenmerkende spontane processen van kustaangroei (en -afbraak) nagenoeg overal zijn verdwenen als gevolg van rigide kustverdedigingswerken, In de Voordelta
bestaat de mogelijkheid deze processen vrij te laten, omdat het gebied
buiten de Deltawerken ligt.
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kan worden samengevat onder de noemer van een eerste beleidsscenario:
Scenario 1: beleid gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
De prioriteit ligt bij een zo spontaan mogelijke ontwikkeling; er wordt
afgezien van sturende maatregelen. In dit scenario kunnen extra voorwaarden worden geschapen om de dynamiek ook in latere stadia te handhaven.
De verwachting is dat de natuurlijke processen in alle gevallen zullen
leiden tot het ontstaan van ecosystemen met belangrijke ecologische
funkties. Wanneer uit verder onderzoek zou blijken dat dit niet zo is,
zou de keuze voor dit scenario opnieuw overwogen moeten worden.
Menselijke ingrepen worden tot een minimum beperkt, maar zijn ook vanuit natuurontwikkeling soms tot op zekere hoogte noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege het openhouden van de inlaat naar de Grevelingen in de
Brouwersdam.

5.3.3 kriteria voor beleidskeuzen ten aanzien van sturing
Wanneer sturing door menselijk ingrijpen niet wordt uitgesloten op grond
van een voorkeur voor een grote mate van natuurlijkheid, is de volgende
belangrijke beleidsmatige keuze in welke specifieke richting natuurontwikkeling gewenst is. Deze keuze is afhankelijk van het belang dat gehecht
wordt aan een aantal andere belangrijke kriteria voor natuurbehoud en ontwikkeling, en de wijze waarop men deze kriteria interpreteert. Een
beleidskeuze op dit punt leidt tot de drie in 5«3«5 beschreven scenario's.
Daarnaast kan de wenselijkheid van de diverse technische maatregelen om te
sturen (beschreven in 5>3^) verschillend beoordeeld worden. Zo kan op
grond van het al besproken kriterium 'natuurlijkheid' een voorkeur bestaan
voor sturingsmaatregelen die dichtbij de natuurlijke processen staan boven
grootschalige technische ingrepen.
De belangrijkste kriteria zijn:
- diversiteit
Hanteren van dit kriterium is afhankelijk van de schaal waarop men de
diversiteit in beschouwing neemt. Een ecosysteemtype kan in Nederland
veel voorkomen, maar internationaal zo zeldzaam zijn dat op die schaal de
diversiteit wel degelijk vergroot wordt, wanneer dit type toeneemt. Meer
bepalend is de motivatie om dit kriterium te hanteren.
Voor soortsbehoud gaat het om diversiteit op mondiale schaal, terwijl een
aantal maatschappelijke funkties van natuur, zoals edukatie, onderzoek en
rekreatie gebaat zijn bij diversiteit op nationale of zelfs regionale
schaal.
Daarnaast kan diversiteit aan ecosysteemtypen een meerwaarde opleveren
voor sommige ecologische funkties. Vooral vogels vereisen soms een complex van ecologische randvoorwaarden {bijv. combinatie broed-/fourageergebied, of trek-/fourageer-/rustgebied).
Het belang dat gehecht kan worden aan diversiteit op internationale
schaal vormt op zich een belangrijk argument voor het prioriteit geven
van natuurontwikkeling in de Voordelta boven andere funkties, maar het
differentieert nauwelijks tussen de scenario's. Zowel voor wadachtige
ecosystemen als voor duingebieden geldt dat Nederland internationaal een
belangrijke funktie vervult. De funkties van wadachtige ecosystemen hebben, zeker in de Delta, echter in het recente verleden meer te lijden
gehad dan die van duingebieden.
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" zeldzaamheid
Ook hierbij is de schaal van belang. Voor saortsbehoud op internationiale
schaal zijn ecosystemen van belang met soorten, die hier vaak algemeen
zijn, maar waarvoor Nederland een belangrijke internationale funktie
vervult. Het belangrijkst zijn ecosystemen met soorten, waarvan de internationale populaties zo klein zijn (geworden), dat ze als bedreigde soorten worden beschouwd.
Wanneer groot belang gehecht wordt aan behoud van ecosystemen en soorten
op nationale schaal, zijn juist ecosystemen en soorten van belang die in
Nederland zeldzaam zijn (geworden). In sommige gevallen kan dit samenvallen met internationale zeldzaamheid, maar vaak gaat het om ecosystemen en
soorten, waarvoor Nederland aan de rand van het verspreidingsgebied ligt.
Ook is van belang of men alle soorten gelijk waardeert of bijvoorbeeld
soorten die hoger in de voedselpyramide staan belangrijker vindt.
- natuur1ij kheid
Het kriterium 'natuurlijkheid' kan ook in minder sterke mate dan in scenario 1 gehanteerd worden wanneer gekozen wordt voor sturing (zie 5.3.2).
Het gaat hierbij om graduele verschillen in natuurlijkheid binnen de in
5.3-4 beschreven sturingsmaatregelen. De voorkeur gaat dan uit naar sturingsmaatregelen, die dicht bij de spontane processen staan. Zware technische ingrepen, die in feite tegen de morfologische ontwikkelingen
ingaan, zoals het dichten van de stroomgaten tussen de kustparallelle
banken, blijven dan buiten beschouwing.
Op grond van dit kriterium wordt er bij het nastreven een specifieke
richting (scenario's 2 t/m 4, zie 5-3.5) de voorkeur gegeven aan technische ingrepen alleen tot de meest noodzakelijke te beperken, ook wanneer de ontwikkelingen dan bijvoorbeeld langzamer verlopen.
Andere belangrijke kriteria, zoals 'kenmerkendheid', worden hier niet nader
uitgewerkt omdat ze niet differentiëren tussen de scenario's.
Naast de genoemde kriteria spelen nog een aantal andere argumenten een rol,
die niet direkt als kriteria voor natuurbehoud en -ontwikkeling zijn te
kwalificeren:
- compensatie slibrijk intergetijdegebied:
Als gevolg van de Deltawerken zijn uit het Deltagebied grote oppervlakken
slibrijk intergetijdegebied verdwenen, Gedeeltelijk kunnen de funkties
van deze gebieden worden overgenomen door de Voordelta. Dit is een argument voor het ontwikkelen van een wadachtige kust.
- compensatie duinvormende processen:
Als gevolg van een stringente aanpak van kustverdediging van de duinenkust van Nederland is de dynamiek van opbouw en afbraak van strand, duinen, valleien en slufters nagenoeg verdwenen. Dit betekent dat de vroege
geomorfologische stadia, met hun specifieke funkties voor vegetaties en
broedvogels, zeer schaars zijn geworden. Omdat de Voordelta buiten de
Deltawerken ligt, is juist hier een unieke mogelijkheid deze processen
ongestoord plaats te laten vinden.

5.3.4 technische mogelijkheden voor sturing
Er zijn tal van technische ingrepen in het geomorfologische ontwikkelingsproces van de Voordelta denkbaar. De mogelijkheden om ze te realiseren zijn
in sterke mate afhankelijk van:
- de wending die de geomorfologische ontwikkelingen op langere termijn
nemen
- kosten; diverse technisch realiseerbare mogelijkheden komen nauwelijks in
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wanneer ook andere belangen gediend worden is meer mogelijk.
Onderstaand worden kort een aantal denkbare sturingsmogelijkheden behandeld. Ze zijn gerangschikt naar schaal van de ingreep.
5<3-^'l sluiten van de stroomgaten tussen de kustparallelle banken onderling en de koppen van de eilanden
Voorlopig is hiervan alleen sprake voor Voorne, waar de Hinderplaat aan de
Maasvlakte had kunnen worden gesloten door opvullen van het Gat van de
Hawk, en voor Goeree, waar de drie banken voor het Westhoofd aan elkaar en
aan het oude land kunnen worden gesloten. In de overige delen in nog te
weinig sprake van boogvorming van de kustparallelle banken.
Doel van deze ingreep is het versneld creëren van een waddengebied in het
gebied tussen de boog van banken en het oude land. De ligging van de banken
wordt gefixeerd en door het wegvallen van de stroming van zuid naar noord
door de ondiepe kóm tussen banken en land vindt versneld verondieping
plaats, vermoedelijk ook met een slibrijker sediment. Ook vermindert hierdoor waarschijnlijk de afslag aan de koppen van de eilanden. In feite wordt
hierdoor de variant 'wadachtige kust' in versterkte mate en versneld tot
ontwikkeling gebracht.
Op dit moment wordt binnen Rijkswaterstaat deze ingreep technisch minder
goed realiseerbaar geacht. De relatie tussen het kombergend vermogen van
het achterliggende gebied en de lengte van de banken en het volume van de
stroomgaten is dermate sterk dat alleen ten koste van grote inspanningen
deze optie gerealiseerd zou kunnen worden. Met opzet is dan ook bij de
aanleg van de Grootschalige Baggerslibberging aan de Maasvlakte, waarbij
het Gat van de Hawk min of meer verdwenen is, een nieuwe geul gegraven door
de Hinderplaat.

5.3.^-2 wegzuigen van zand van de kustparallelle banken
Het meest voor de hand liggende argument voor het opzuigen van het zand dat
zich in de banken heeft opgehoopt is zandwinning, maar mogelijk kan hiermee
ook natuurontwikkeling gestuurd worden. Verdere studie met behulp van geomorfologische modellen zou moeten uitwijzen in hoeverre een juist gefaseerde en gedoseerde winning van de banken een instrument kan zijn om de
verondieping in de Voordelta voor een deel gestalte te laten krijgen door
aangroei van duinecosystemen vanuit het oude land* Duidelijke ontwikkeling
van een wadachtige kust kan dan gedeeltelijk worden omgebogen naar strekking van de kustlijn.
Eventueel kan een deel van het gewonnen zand worden gebruikt voor kunstmatige aanleg van duingebieden (zie 5«3»^">4).
Gebruik van het zand voor commerciële doeleinden of bijvoorbeeld kustver^
dedigingswerken brengt met zich mee dat de kosten geen probleem zullen
zijn. Ook technisch zijn er geen onoverkomenlijke bezwaren.

5.3.4.3 ophogen van de kustparallelle banken
Op dit moment wordt de spontane groei van de banken beperkt door de golfwerking vanuit de Noordzee. Het ziet er naar uit dat de banken voorlopig
onder het hoogwaterniveau zullen blijven.
Een reële mogelijkheid is het 'over de drempel' helpen van de banken: naar
schatting van Rijkswaterstaatdeskundigen zullen de banken bij een kunstmatige verhoging met enkele meters permanent buiten het bereik van de golf-
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verwacht, vooral verbreding in de richting van de Noordzee, en verdere
verhoging door vorming van primaire duintjes.
Naast het ontwikkelen van de banken zelf tot permanente eilanden wordt
evenals in 5•3-^•1 de ontwikkeling in de richting van de wadachtige kustvariant bevorderd.
In tegenstelling tot die ingreep lijkt deze optie technisch wel goed realiseerbaar .
5-3-4.4 aanleg van duin/sluftergebieden
Bij spontane ontwikkeling van de Voordelta volgens de variant 'wadachtige
kust' kan een beleidsmatige voorkeur voor het ontstaan van duinecosystemen,
zoals in de andere variant verwacht wordt, op kleine schaal toch gestalte
krijgen door het domweg aanleggen van dergelijke gebieden. Voorstudies
wijzen uit dat wanneer aan een aantal natuurtechnische kriteria voldaan
wordt ontwikkeling van belangrijke natuurwaarden van een dergelijk ecosysteem verwacht kunnen worden. De kosten vormen in dit geval een belemmering:
deze worden geschat op ca. 30 miljoen per 100 ha. Mogelijk vallen de kosten
iets lager uit, wanneer duinbouw gecombineerd wordt met onder 5-3-4.2
genoemde zandwinning op de banken.
Wanneer deze optie beleidsmatig interessant wordt gevonden, verdient het de
voorkeur eerst op kleine schaal te experimenteren. Een goede mogelijkheid
hiertoe vormt het bestaande zanddepot voor Neeltje Jans, waarvoor Provinciale Waterstaat van Zeeland een inrichtingsplan met een kunstmatige slufter heeft opgesteld. Dit plan is opgenomen in de beleidsvoorstellen voor de
korte termijn (zie par. 6.3-4.4).

5.3-4.5 bekading van schorren
Wanneer op lange termijn op grote schaal schorren ontstaan (vooral in de
variant * wadachtige kust'), bestaat de mogelijkheid deze op kleine schaal
te bedijken, zoals dit ook vroeger gebeurde. Op deze manier wordt in het
Voordeltagebied een ecosysteemtype gecreëerd, dat daar op dit moment niet
bestaat, en ook, uiteraard, niet spontaan zal ontstaan.
Bij extensieve beweiding kunnen belangrijke, halfcultuurlijke vegetatietypen ontstaan, waar bijvoorbeeld Rot- en Brandganzen uitstekend zouden
kunnen fourageren. Slootjes in een dergelijk gebied zijn een prima voedselbron voor de Lepelaar, en zouden vestiging van deze soort in de Delta
kunnen bevorderen.

5.3-4.6 beheersmaatregelen
Beheersmaatregelen zijn beleidsmatige van een andere orde dan de hiervoor
genoemde veel grootschaliger maatregelen, die bepalend zijn voor het al of
niet ontstaan van hele ecosysteemtypen.
Enkele belangrijke beheersmaatregelen wordt hier genoemd omdat ze binnen
ecosystemen tot grote verschillen kunnen leiden.
Begrazing met schapen, rundvee (gewone rassen of rassen die het oerrund
benaderen zoals het Heckrund), of paarden (gewone of primitieve rassen) is
mogelijk op schorren en in delen van de duinen. Beweiding werkt differentiërend op vegetatietypen en *-strukturen, waardoor ook geschikt broed-of
fourageerbiotopen kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld weidevogels en ganzen.
Een aantal vegetatietypen zijn min of meer gebonden aan extensief beweide
duinen (vroongronden).

- 65

Vastlegging van de bodem is vooral van belang in duingebied. Vastleggen kan
gebeuren door inplant met Helm of Duindoorn, soms worden takken of hooi
gebruikt. Vastleggen van stuivend duin is van grote invloed op de geomorfologslche ontwikkeling; secundaire vochtige duinvalleien kunnen alleen ontstaan door grootschalige uitstuiving tot op het grondwaterniveau. Ook de
vegetatiesuccessie wordt door vastlegging beïnvloed. In het algemeen worden
de oudere successiestadia, zoals struwelen en bossen erdoor bevorderd.

5-3-5 mogelijke scenario's voor sturing
De uiteindelijke keuzemogelijkheden voor een natuuronwikkelingebeleid voor
de lange termijn worden bepaald door:
- de gegeven morfologische ontwikkelingen: de mogelijkheden tot sturing
zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot bijsturing van de spontane
ontwikkeling; er kan slechts ingespeeld worden op de morfologische ontwikkelingen voor zover dit technisch en financieel haalbaar is; in welke
mate men slaagt een gewenste ontwikkelingsrichting te realiseren zal
afgewacht moeten worden;
- de in 5-3.4 beschreven technische mogelijkheden om de morfologische ontwikkelingen in de Voordelta te beïnvloeden; deze zijn ruwweg in twee
groepen te verdelen: maatregelen om de ontwikkeling van een wadachtige
kust, zoals beschreven in par. 5.1.1, te bevorderen en maatregelen om
strekking van de kustlijn, zoals beschreven in 5«1>2, te bevorderen;
- beleidsmatige voorkeur voor een specifieke ontwikkelingsrichting op grond
van de waarde die gehecht wordt aan de kriteria voor natuurbehoud en ontwikkeling, beschreven in 5-3«3.
De hieruit resulterende keuzemogelijkheden zijn globaal samen te vatten in
de vorm van drie beleidsscenario's:
Scenario 2: beleid gericht op het ontstaan van een wadachtige kust
Sturing wordt, voor zover mogelijk en nodig, gericht op de ontwikkeling
van een wadachtige kust.
Het gaat hierbij vooral om een zo groot mogelijk oppervlak slibrijk
intergetijdegebied en ondiepe zee, op kleinere schaal gecombineerd met
deelsystemen, die de funkties van een dergelijk gebied versterken,
zoals getijdegeulen, schorren, zandplaten, eilandjes, e.d.
Een voorkeur voor dit scenario is gebaseerd op het kriterium 'zeldzaamheid' , waarbij de zeldzaamheid op internationale schaal het meest
van belang wordt geacht. Ook een specifieke waardering voor soorten die
hoger in de voedselketen staan leidt tot dit scenario. Door de zeer
hoge produktie van het macrozoobenthos in een wadachtig systeem vervult
het een funktie als kinderkamer voor vele vissoorten en als fourageergebied voor grote aantallen trekvogels. Beide funkties zijn van belang
voor het voortbestaan van internationale populaties.
Scenario 3: beleid gericht op duinvorming;
Sturing wordt, voor zover mogelijk en nodig, gericht op de vorming van
groene stranden, slufters, primaire valleien en duinen, zoals in de
variant 'strekking van de kustlijn' op vrij grote schaal te verwachten
is. Vooral van belang zijn de grenssituaties tussen nat en droog, zout
en zoet, e.d., binnen en tussen deze deelsystemen.
Hoewel deze ecosysteemtypen in het algemeen kleinschaliger van aard
zijn dan waddengebieden, is combinatie in één deelgebied van de Voordelta nauwelijks mogelijk. Ontstaan ervan vraagt een tamelijk open
expositie naar de Noordzee, waarbij, al of niet kunstmatig, vorming van
kustparallelle banken niet mag plaats vinden. In plaats daarvan zal een
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ondiepe randzee ontstaan met een geleidelijk overgang naar de diepere
Noordzee.
Voorkeur voor dit scenario is ook gebaseerd op het kriterium 'zeldzaamheid' , waarbij echter de zeldzaamheid in Nederland van soorten van
alle trofieniveau's het meest gewaardeerd worden. Het zeer soortenrijke
duinmilieu herbergt grote aantallen soorten insekten, lagere en hogere
planten, broedvogels, e t c , die overigens in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Sommige van deze soorten zijn overigens ook internationaal bedreigd.
Scenario 4; beleid gericht op een zo groot mogelijke diversiteit
Sturing wordt, voor zover mogelijk en nodig, gericht op de ontwikkeling
van een zo groot mogelijk diversiteit aan ecosysteemtypen.
Gezien de verschillende uitgangssituaties die er geomorfologisch voor
de delen van de Voordelta bestaan, met een naar het noorden toenemende
invloed van Deltawerken en Maasvlakte, kan ingrijpen mogelijk beperkt
blijven. Voor zover wel nodig kan zoveel mogelijk worden aangesloten
bij de spontane ontwikkelingen door bijvoorbeeld een wadachtige kust
zoveel mogelijk in het noorden te stimuleren en duinvorming in het
zuidelijk deel van de Voordelta.
Ook kleinschalige bekading van schorren past irt dit scenario.
Een keuze voor dit scenario volgt wanneer men groot belang hecht aan
het kriterium 'diversiteit'.

5.4

integratie van natuurontwikkeling op lange termijn met andere
maatschappelijke funkties

De morfologische processen in de Voordelta bieden op lange termijn niet
alleen mogelijkheden voor natuurontwikkeling; ook voor andere maatschappelijke funkties zijn de ontwikkelingen van belang. Soms worden de mogelijkheden vergroot, soms verkleind.
In deze paragraaf wordt in het kort aangegeven op welke wijze de mogelijkheden voor andere maatschappelijke funkties op lange termijn in de Voordelta kunnen veranderen. Potentiële conflicten met natuurontwikkeling en
mogelijkheden tot integratie worden aangegeven.
Een geïntegreerde beleidsvisie vanuit natuurontwikkeling is op dit moment
nauwelijks te geven. Daarvoor liggen de ontwikkelingen nog in een te verre
toekomst, en zijn mogelijke beleidsopties te zeer afhankelijk van het
belang dat aan verschillende maatschappelijke funkties gehecht wordt.
5.4.1 kustverdediging
Op dit moment is er al een toename van 30# van de veiligheid doordat de
kustparallelle banken en de ondiepten de golfwerkihg vanuit de Noordzee
breken. In de toekomst zal dit verder toenemen, los van de wending die de
morfologische ontwikkelingen nemen. Lokaal kan de veiligheid aan de koppen
van de eilanden afnemen door afslag, die voorlopig nog zal voortduren.
Suppleties kunnen noodzakelijk zijn (zie ook 5«5.6 zandwinning). Suppleties
zijn vanuit natuurontwikkeling niet altijd: nodig, omdat afslag past in de
dynamiek van het kustsysteem en waardevolle deelsystemen, zoals slufters,
juist door een duindoorbraak kunnen ontstaan. Daar staat tegenover dat
belangrijke duingebieden juist beschermd worden door suppleties.
Voor natuurontwikkeling is vooral van groot belang op welke wijze de te
verdedigen kust wordt geïnterpreteerd. Dit is afhankelijk van de (hoofd)funktie die aan de Voordelta wordt toegekend. Verdediging van de huidige
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Deltakustlinie biedt goede perspectieven voor de optimale ontwikkeling van
de in het voorgaande beschreven ecosystemen.
Wanneer de linie opschuift, naarmate landaangroei plaats vindt, worden deze
mogelijkheden ingeperkt. Op dit moment is er een duidelijke tendens elke
aangroei onmiddelijk vast te leggen. Slechts in een enkel geval kan dit ook
vanuit natuurontwikkeling gewenst zijn om bijvoorbeeld dulnaangroei te
bevorderen. Lokale, kleinschalige kustverdediging in de vorm van bekading
van schorren kan eventueel vanuit natuurontwikkeling gewenst worden geacht
(zie 5-3.4.5).
5.4.2 scheepvaart
Door verondieping nemen de mogelijkheden voor scheepvaart ook op lange
termijn verder af. In grote delen van de Voordelta zal dit geen probleem
zijn, omdat er nauwelijks scheepvaart is, maar de scheepvaartroutes naar
Haringvliet en Oosterschelde zullen in stand moeten worden gehouden. Dit
betekent vooral dat gebaggerd zal moeten worden in de vaargeul naar het
Haringvliet (Slijkgat-Noord Pampus). Op dit moment is het baggeren al nodig
en heeft wel een grote invloed op de morfologische ontwikkelingen. Het
potentiële oppervlak aan intergetijdegebied en duinen wordt erdoor beperkt.
Verdere groei van de Kwade Hoek is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk.
Dumping van het gebaggerde slib zal een permanente belasting van het aquatisch milieu met organische microverontreinigingen en zware metalen met
zich meebrengen.
In de Oosterscheldemond zullen in elk geval getijdegeulen aanwezig blijven,
waardoor scheepvaart mogelijk is. Daardoor kan de invloed op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beperkt blijven.
5.4.3 visserij en aquacultuur
De mogelijkheden voor de visserij zullen in de toekomst verbeteren. De
verbetering van de funktie als kinderkamer is van belang voor de visvangst
op de hele Noordzee.
Bij ontwikkeling in de richting van wadachtige kust is deze verbetering het
sterkst. In de Voordelta zelf zal het visareaal door verondieping afnemen,
en de vangsten zullen van karakter veranderen. Mogelijkheden voor vangst
van schelpdieren en het inrichten van aquaculturen nemen toe.
Bij strekking van de kustlijn neemt ook het areaal af, maar zal het huidige
karakter meer gehandhaafd blijven.
Op het huidige niveau vormt de visserij nauwelijks een probleem voor
natuurontwikkeling. Bij sterke uitbreiding van de visvloot en van de aquacultuur kunnen conflicten optreden. Mogelijkheden tot integratie lijken
vooralsnog voldoende, maar het risico van overexploitatie, zowel van de
commerciële soorten zelf als van andere elementen van het ecosysteem, is
altijd aanwezig, bijvoorbeeld wanneer de prijzen voor bepaalde vis- of
schelpdiersoorten sterk stijgen (zoals onlangs de prijs van Kokkels) of
vangsttechnieken veranderen.
5.4.4 rekreatie
Het karakter van de rekreatie kan in de Voordelta ingrijpend veranderen.
Mogelijkheden voor strandrekreatie nemen af op plaatsen waar stranden verslibben of door afslag erg smal worden. Bij strekking van de kustlijn neemt
de totale lengte strand af. Op plaatsen met sterke strand- en duinaangroei
kan de bereikbaarheid verslechteren. Voor de dammen en op de eventueel op
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de plaats van de kustparallelle banken tot ontwikkeling komende eilanden
kunnen nieuwe geschikte stranden ontstaan.
Door verlanding zal het areaal voor de sportvisserij afnemen. Daar staat
tegenover dat de lengte aan geulranden, bij uitstek geschikt voor bootjesvisserij, bij ontstaan van een wadachtige kust zal toenemen.
Voor de kleine watersport neemt het areaal aan rustig zeewater in beide
morfologische varianten toe, al zal lokaal door verlanding geschikt gebied
verdwijnen.
Ook voor allerlei landgebonden vormen van rekreatie zullen de mogelijkheden
flink kunnen toenemen. Bij ontwikkeling van nieuwe eilanden kunnen daar op
lange termijn mogelijkheden ontstaan voor kampeerterreinen en bungalowparken; hetzelfde geldt voor zich nieuw ontwikkelende duinen. Ook wandelen en
fietsen behoort in deze gebieden tot de mogelijkheden.
Voor alle genoemde vormen van rekreatie kunnen de morfologische veranderingen leiden tot een verslechterde bereikbaarheid. Wanneer zich bijvoorbeeld voor de Brouwersdam op grote schaal duinen ontwikkelen, verdwijnt de
huidige zeer goede ontsluiting van de Noordzeezijde voor strandrekreanten
en windsurfers. Door aanleg van nieuwe infrastruktuur kan dit bezwaar ten
dele worden opgeheven.
De mogelijkheden voor uitbreiding van de watersport in de Voordelta worden
ook deels bepaald door infrastructuur. Aanleg van nieuwe havens of trailerhellingen kan vanuit de waterrekreatie gewenst worden geacht om deze mogelijkheden ten volle te benutten.

Mogelijkheden tot integratie met natuurontwikkeling op lange termijn zijn
gelegen in de extensieve vormen van rekreatief medegebruik. Op zich zijn de
meeste rekreatievormen een belangrijke bron van verstoring van vogels en
zeehonden. Veel duinvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding.
Wanneer inpassing van de verschillende vormen van rekreatie noodzakelijk
wordt geacht is het ontwikkelen van een optimale zonering van groot belang.
De mogelijkheden voor een goede rekreatieve zonering in de Voordelta zijn
gunstig omdat op lange termijn als gevolg van aangroei van de bestaande
kust toch nieuwe infrastructuur dient te worden aangelegd. In sommige
gevallen zal de bestaande rekreatieve infrastruktuur echter een optimale
zonering in de weg kunnen staan.
Gezien de goede mogelijkheden voor wadachtige ontwikkelingen bij Voorne, en
de te verwachten aanwijzing tot Staatsnatuurmotiument van dit deel van de
Voordelta, en de gunstige perspectieven voor ontwikkeling van een zeehondengebied in de Oosterscheldemond, lijkt het gebied voor de Brouwersdam het
meest in aanmerking te komen als concentratiepunt van rekreatieve ontwikkeling.
Op grond van andere overwegingen, zoals waterkwaliteit, afstand tot
bevolkingsconcentraties, kwetsbaarheid van zich ontwikkelende ecosystemen,
etc. kan ook voor een andere zoneringsmodel worden gekozen.
Belangrijk is vooral dat er op het juiste moment, wanneer voldoende zekerheid bestaat over de morfologische ontwikkelingen, voor één zo coherent
mogelijk zoneringsmodel wordt gekozen, dat ook vanuit de rekreatie voldoende gesteund wordt.

5.^.5 waterbeheer
Bij verdere ontwikkeling van de kustparallelle banken zal in het achterliggende gebied een geringere uitwisseling van water met de Noordzee plaats
vinden. In het algemeen kan dit de waterkwaliteit voor zover deze bepaald
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wordt door rivierwater dat via dé Noordzee in de Voordelta stroomt ten
goede komen. Het is echter mogelijk dat door de oriëntatie van de banken en
de noordelijke reststroom de invloed van de Schelde relatief groter wordt.
Spuien vanuit het Haringvliet zal juist een extra verslechtering van de
waterkwaliteit bij Voorne veroorzaken. Het verdient dan ook aanbeveling dit
tot een minimum te beperken. In studies over een herziening van het spuiregiem vanwege de doorspoeling van het Zoommeer en mogelijke andere oplossingen voor de verzilting van de Nieuwe Waterweg dient dat aspekt in
beschouwing genomen te worden.
Waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het Greyelingenmeer via de
inlaatsluis in de Brouwersdam kan bij grootschalige aangroei van duinen een
probleem worden. In dat geval zal een afweging moeten worden gemaakt tussen
het belang van het doorspoelen van de Grevelingen en van een ongestoorde
ontwikkeling in de Voordelta.
Ditzelfde probleem speelt op kleinere schaal voor de Veerse Gatdam een rol,
wanneer besloten wordt ook het Veerse Meer via een doorlaatsluis aan de
zeezijde te verversen.

5.4.6 zandwinning
Op langere termijn nemen de mogelijkheden voor zandwinning toe. Door sterke
verstoring van het bodemleven op plaatsen waar gewonnen wordt is zandwinning in principe strijdig met natuurontwikkeling. Winning van substantiële
hoeveelheden kan een afremming van de morfologische ontwikkelingen betekenen, vooral wanneer het zand volledig aan het systeem van de Voordelta
wordt onttrokken. Bij kustsuppleties blijft het zand in de Voordelta.
Slechts in enkele gevallen kan zandwinning een bijdrage aan natuurbehoud of
-ontwikkeling leveren: bij winning voor kustsuppleties, waarbij belangrijke
duingebieden worden beschermd, en voor aanleg van duingebieden {zie
5#3.4.4), en mogelijk ook bij opzettelijk en gedoseerd wegzuigen van de
kustparallelle banken om aangroei aan de bestaande kust te bevorderen (zie
5-3.4.2),
Integratiemogelijkheden zijn voor het overige beperkt. Wanneer toch
besloten zou worden tot grootschalige zandwinning, dienen lokaties zodanig
gekozen te worden dat de morfologische ontwikkelingen zo min mogelijk worden beinvloed.

5.4.7 overige maatschappelijke funkties
De verondieping van de Voordelta betekent op lange termijn een duidelijke
verbetering van de technische mogelijkheden voor aanleg van grootschalige
infrastructurele werken als woningbouwlokaties, industrieterreinen, havens,
baggerslibbergingen, porapaccumulatiecentrales, etc. Integratie met natuurontwikkeling is niet mogelijk. Over wenselijkheid en eventuele voorkeurslokaties kunnen binnen het kader van dit rapport geen uitspraken worden
gedaan.
Door de afname van het totale watervolume en de doorstroming wordt de Voordelta op lange termijn nog in sterkere mate ongeschikt voor afvallozing en
-dumping dan het gebied nu al is. De kwetsbaarheid van de zich ontwikkelende ecosystemen neemt toe. Deze aktiviteit is niet verenigbaar met
natuurontwikkeling. Elke lozing of dumping op de Noordzee is vanuit het
oogpunt van natuurontwikkeling in de Voordelta ongewenst.
Zeker wanneer volgens de variant 'wadachtige kust' vrij grote eilanden in
de Voordelta ontstaan, die bovendien geruime tijd weinig begroeid en onbe-

- 70 woond zullen zijn, ontstaan er mogelijkheden voor gebruik als militair
oefenterrein. Gezien de potenties van deze eilanden als broed- en rustgebied voor specifieke kustvogelsoorten als Sterns, en als rust- en voortplantingsgebied voor zowel Gewone als Grijze Zeehond, past een dergelijke
aktiviteit niet of nauwelijks in een beleid van natuurontwikkeling in de
Voordelta. Ook omliggende schorren, slikken of ondiepe zee zullen hinder
ondervinden.
Voor zover bekend zijn er in de Voordelta geen winbare olie- of gasvoorkomens. Eventuele winning is niet of nauwelijks verenigbaar met natuurontwikkeling.
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6

BELEIDSVOORSTELLEN

In hoofdstuk 5 zijn een aantal mogelijkheden gegeven voor het formuleren
van een visie op natuurontwikkeling in de Voordelta op langere termijn. De
belangrijkste vragen hebben betrekking op het al of niet gewenst zijn van
sturing van de ontwikkelingen (voor zover hiertoe mogelijkheden bestaan),
en de eventuele richting van sturing.
Op het moment dat op dit globale niveau een beleidsvisie opgesteld is, kan
verdere, meer gedetailleerde invulling plaats vinden.
De morfologische veranderingen in de Voordelta zijn echter de laatste tien
jaar dermate snel verlopen, dat ook op korte termijn een aantal
beleidsmaatregelen genomen zouden kunnen worden. Hierbij kunnen de volgende
algemene uitgangspunten gehanteerd worden:
1. openhouden van opties
Vanwege de bestaande onzekerheid over de morfologische ontwikkelingen op
langere termijn, en het vooralsnog ontbreken van een visie op sturing
van dit proces, is het belangrijk alle mogelijkheden zoveel mogelijk
open te houden. Voor een beleid voor de korte termijn betekent dit
vooral het beschermen van (delen van) de Voordelta tegenover andere
maatschappelijke funkties die natuurontwikkeling op korte of lange termijn zouden kunnen frustreren. Het belangrijkste en meest geschikte
instrument daarvoor is de Natuurbeschermingswet.
2. inspelen op actuele waarden en perspectieven voor de korte termijn
Zolang geen besluit is genomen over sturing, kan de spontane morfologische ontwikkeling als uitgangspunt genomen worden. Op plaatsen, waar
de abiotische factoren nu al of op korte termijn mogelijkheden bieden
voor de ontwikkeling van belangrijke ecologische funkties, kan getracht
worden deze potenties zoveel mogelijk te realiseren.
Het is mogelijk dat maatregelen worden genomen, die later niet in de
lange termijnvisie blijken te passen. Dit echter te prefereren boven het
te laat zijn met bepaalde maatregelen.
3. uitvoeren van onderzoek
Studies naar de globale morfologische ontwikkelingen leveren een bijdrage aan het formuleren van een lange termijnvisie. Naarmate meer
zekerheid is over de ontwikkelingen kan een dergelijk visie sneller en
concreter geformuleerd worden. Ook het nu al uitvoeren van experimenten
met maatregelen die het proces kunnen sturen is om deze reden zinvol.
Detailstudies naar morfologische ontwikkelingen in deelgebieden kunnen
zowel voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie, als voor het
inspelen op korte termijnperspectieven nuttig zijn.
In dit hoofdstuk wordt een aantal suggesties gedaan voor op korte termijn
te realiseren beleidsmaatregelen. De wenselijkheid van elk van deze voorstellen als de wijze waarop ze zouden kunnen worden uitgevoerd staan nog
geheel ter diskussie.
In paragraaf 6.2 wordt elk van deze voorstellen aan de hand van een regionale indeling apart besproken.
In paragraaf 6.1 worden voor de Voordelta als geheel voorstellen gedaan
voor uitgangspunten die per maatschappelijke funktie in beleid voor de
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6.2 passen in dit kader.

6.1

Uitgangspunten voor een korte termijnbeleid per maatschappelijke
funktie

6.1.1 beleidsvisie delta/voordelta
Voor het formuleren van een korte termijnbeleid is het nodig een planologisch kader té schetsen dat niet alleen de Voordelta betreft, maar, vanwege
de vele relaties, ook aangrenzende delen van de rest van de Delta.
Het planologisch uitgangspunt wordt gevormd door:
- structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
- structuurschema Openluchtrecreatie
- streekplan Zuid-Holland Zuid
- streekplan Zeeland (voorontwerp)
- beleidsplan voor de Oosterschelde
- totaalvisie voor de Deltawateren.
Het Structuurschema- Natuur en Landschapsbehoud bevat de uitspraak dat in
delen van de Voordelta maatregelen zullen worden genomen om de gewenste
natuurlijke ontwikkeling te kunnen laten plaatsvinden, mogelijk door
gerichte natuurbouw. Het Meerjarenprogramma Natuur- en Landschapsbehoud
1987-1991. dat een uitwerking is van het Structuurschema, noemt de Voordelta als bijzonder aandachtsgebied, waarvoor een beleid ontwikkeld moet
worden. Met betrekking tot de Deltawateren als geheel is gestart met het
ontwikkelen van een ecologische visie.
Het voorontwerp Streekplan Zeeland bestemt de platen en banken voor
Schouwen en in de Ooster- en Westerscheldemond tot natuurgebied met waterstaatsdoeleinden. Daarnaast worden enkele vaarwegen aangegeven. Voor het
overige worden alleen over de rest van de Delta en de overgangsgebieden
langs de kust uitspraken gedaan.
In de volgende paragrafen wordt per sektor het voorgestelde korte termijnbeleid voor de Voordelta zelf beschreven en de consequenties voor de rest
van de Delta aangegeven. De voorgestelde ruimtelijke zonering is weergegeven in kaart 6.1.
6.1.2 ecologische funkties
6.1.2.1 ondiepe zee
Op korte termijn zijn voor de ecologische functies van het ondiepe zeegebied weinig maatregelen nodig. Verdere morfologische ontwikkelingen kunnen
afgewacht worden.
Wel kan nu al begonnen worden met het ontwikkelen van een zeehondenreservaat, vooral geconcentreerd in de Oosterscheldemond (zie kaart 6.2), omdat
daar op langere termijn de mogelijkheden het meest gunstig lijken (zie
hoofdstuk 5)• Op dit moment zijn er al voldoende voorwaarden aanwezig voor
een redelijke mate van herstel van de Zeeuwse populatie, zodat de diskussie
over een reservaat al kan starten.
Ruimtelijke zonering dient aan té sluiten bij de rest van de Delta. In het
algemeen overheersen aan de zeezijde van de bekkens andere funkties
(Haringvliet, Grevelingen, Veerse Meer en zuidelijk deel Oosterschelde:
rekreatie; Westerschelde: vaarweg). De voorgestelde rekreatieve zonering
van de Voordelta is hier mede door bepaald (zie 6.1.3)• In de Oosterschelde
sluit de Voordelta aan bij het gebied rond de Roggenplaat met als hoofd-
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- 75 funktie natuur en nevenfunktie visserij; er zijn bovendien plannen in dit
gebied maatregelen te treffen ten behoeve van de Zeehond.
Over land grenst het ondiepe zeegebied nagenoeg overal aan duinen met een
hoofdfunktie natuur. Er zijn geen havens. De strandrekreatie vormt in het
algemeen geen probleem voor het aangrenzende zeegebied.
6.1.2.2 platen
De ecologische funkties van de platen, vooral rust- en fourageergebied voor
vogels en rustgebied voor Zeehonden, vragen wel om maatregelen. Als eerste
stap naar een groter zeehondenreservaat kan de toegang tot het gebied van
deze platen verboden worden in de periode van 15 mei tot 1 september (zie
kaart 6.2). Deze periode wordt ook in de Waddenzee gehanteerd. Het gaat
vooral om vrijwaring van verstoring door (sport)vissers en waterrekreanten.
De wettelijke basis voor een dergelijk toegangsverbod kan mogelijk gevormd
worden door Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. In verband met het
in het internationale zeerecht vastgelegde recht op onschuldige doorvaart
moet worden aangetoond dat met dit verbod voldoende belang wordt gediend,
bij voorkeur op basis van een internationale overeenkomst als de Wetlandsconventie. Verbieden van toegang op basis van artikel 461 is een eenvoudige
procedure, die voor platen(gebieden) de voorkeur verdient. Er is echter
juridische onduidelijkheid over de toepassing voor wateren. De platen zouden ook beschermd kunnen worden door aanwijzing tot Staatsnatuurmonument,
vooruitlopend op een groter aaneengesloten gebied dat als zeehondenreservaat onder de Natuurbeschermingswet gebracht zou kunnen worden.

6.1.2.3 grensgebieden zee/land
Op kaart 6.2 zijn een aantal belangrijke stukken kust met aangroei van land
aangegeven. Deze grensgebieden zijn vooral potentieel waardevol, door de
mogelijkheid van ontwikkeling van slufters, vochtige valleien en duinen
(zie hoofdstuk 5). Op dit moment bieden ze mogelijkheden voor zeer vroege
stadia van duin en kweldervegetaties, als broedplaats voor typische kustvogels en als hoogwatervluchtplaats voor trekvogels. Al deze funkties zijn
zeer verstoringsgevoelig en vragen om beschermende maatregelen.
In het algemeen worden zee en achterland planologisch gescheiden door een
dagrekreatieve bestemming van het strand. Beperking of volledig verbod van
de toegang tot strand gedeelten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
optimale ontwikkeling van perspectiefrijke kustgedeelten met aangroei van
strand en duin. Hiervoor komen enkele gebieden in aanmerking. Op andere
plaatsen zou volstaan kunnen worden met het afsluiten van strandgedeelten
met primaire duinvorming, zodat langs zee een strook voor strandrekreatie
beschikbaar blijft. Vooral in voor- en naseizoen bestaat de neiging luwte
te zoeken achter de duintjes en is controle noodzakelijk.

6.1.2.4 slüfter/duinbouw
In het huidige vroege stadium van diskussie over het in de Voordelta te
voeren natuurontwikkelingsbeleid is een kleinschalig experiment met aktieve
aanleg van een slufter- en duingebied zinvol. Het op kaart 6.2 aangegeven
zanddepot bij Neeltje Jans biedt hiervoor goede mogelijkheden (zie par.
6.2.4.4).
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6.1.3 rekreatie
6.1.3.1 plankzeilen
Plankzeilen op zee is voor de ondiepe zeegedeelten en de platen de belangrijkste bron van menselijke verstoring. In de hier gepresenteerde beleidsvoorstellen vormen inrichtings- en beheersmaatregelen voor het zeesurfen
dan ook een belangrijk bestanddeel.
Op dit moment bestaat er een ongecontroleerde ontwikkeling door het ontbreken van beleidsmaatregelen. Alleen vanaf de stranden van de gemeente
Westenschouwen en van enkele gedeelten van de Goereese stranden is surfen
verboden. Voor een beleid van sanering en concentratie zijn de volgende
uitgangspunten van belang:
- de belangrijkste delen van de Voordelta, voor zover deze kwetsbaar zijn
voor verstoring als gevolg van zeesurfen, dienen zoveel mogelijk ontzien
te worden; dit zijn vooral de platen en plaatsen met kustaangroei; het
gaat hierbij ook om potentieel waardevolle gebieden (zie hoofdstuk 5)
- voor effektieve regulering zijn enerzijds regelgeving en controle, en
anderzijds inrichtingsmaatregelen in onderlinge samenhang noodzakelijk;
inrichtingsmaatregelen kunnen dienen om strandgedeelten onaantrekkelijk
of ontoegankelijk te maken voor surfers, en om concentratiepunten juist
wel aantrekkelijk te maken
- de zonering dient aan te sluiten bij de bestaande zonering in de bekkens; vooral het westelijk gedeelte van de Grevelingen en van het Veerse
Meer zijn op dit moment concentratiegebieden voor het windsurfen; aan de
binnenzijde van de dammen zijn grote surfeentra aanwezig of in ontwikkeling
- plankzeilen op zee is een populaire zelfstandige tak van kleine watersport, die niet zonder meer inwisselbaar is voor surfen op kleiner
water; de Deltadammen bieden bovendien voor de zeesurfer een ideale
ontsluiting van het wat rustiger zeewater van de Voordelta.
Het voorgestelde beleid is per regio beschreven in paragraaf 6.2. Dit
beleid kan als volgt worden samengevat:
- vanuit een situatie dat plankzeilen geoorloofd is, behalve op de plaatsen waar het verboden is, zou het verboden moeten zijn, behalve op
plaatsen waar het is toegestaan
- de Voordelta bij Voorne en de Oosterscheldemond zijn de belangrijkste
delen van de Voordelta waar het surfen zoveel mogelijk zou moeten worden
geweerd; naast natuurwaarden en -potenties vormt ook de gegroeide situatie ten aanzien van het plankzeilen hiervoor een argument
- via inrichtingsmaatregelen zou het zeesurfen voor de Brouwersdam en voor
de Veerse Dam aan zuid-, respectievelijk westzijde moeten worden geconcentreerd .
De voorgestelde maatregelen zijn aangegeven in kaart 6.3.

6.1.3.2 overige watersport
Pleziervaart en sportvisserij met bootjes vindt plaats vanuit havens en
trailerhellingen in de bekkens, vooral vanuit Haringvliet en Oosterschelde.
Brouwersdam en Veerse Dam hebben geen sluis. Daarnaast is een deel van de
scheepjes afkomstig uit de regio Rotterdam, Westerschelde en België. Er is
één trailerhelling direkt aan de Voordelta, aan de Brouwersdam.
Pleziervaart en sportvisserij in de Voordelta zullen in de naaste toekomst
toenemen door de (verdere) ontwikkeling van havens in het westelijk deel
van de bekkens: Stellendam, Neeltje Jans en mogelijk Sophiahaven.
De huidige omvang van deze rekreatievormen, de zonering die ontstaan is als
gevolg van het ontbreken van havens en sluizen bij de Brouwersdam en de
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beperkte effekten op het natuurlijk milieu maken dat het op dit moment niet
nodig is verdere maatregelen te nemen, naast het al voorgestelde verbieden
van de toegang tot de platen. Alleen sanering van de trailerhelling voor de
Brouwersdam zou overwogen kunnen worden (zie 6.2.2.3).

6.1.3.3 strandrekreatie
Intensieve dagrekreatie aan zee vindt in de zomermaanden langs nagenoeg
alle stranden van de Voordelta op grote schaal plaats. Omvang van het
strandbezoek wordt bepaald door de bereikbaarheid en de aanwezigheid van
verblijfsaccomodatie in de direkte omgeving.
In het algemeen zijn de effekten beperkt; alleen voor een aantal typische
broedvogels van de kust worden de broedmogelijkheden sterk gereduceerd. Op
plaatsen waar kustaangroei plaats vindt ligt het anders. Als gevolg van
strandrekreatie kan de ontwikkeling van primaire duintjes nagenoeg onmogelijk gemaakt worden.
Belangrijke gebieden waar dergelijke ontwikkelingen plaats vinden zouden zo
goed mogelijk beschermd moeten worden. Dit zou ook betekenen dat in ieder
geval op enkele plaatsen mogelijkheden voor de strandbroeders worden gecreëerd. Wanneer het gaat om toch al rustige stranden is volledige afsluiting
mogelijk, zoals al bij de Kwade Hoek bestaat, op drukkere gedeelten kan
volstaan worden met afsluiting van de strandgedeelten waar zich primaire
duintjes bevinden, aansluitend op de duinen, waardoor langs zee een strook
voor strandbezoek beschikbaar blijft (zie ook 6.1.2.3).
Voor een versterking van de zonering van zeer drukke naar volledig afgesloten strandgedeelten zijn binnen de vele kilometers strand langs de Voordelta compenserende maatregelen niet echt nodig. Toch kunnen op twee plaatsen zonder bezwaar nieuwe stranden worden aangelegd.
De voorgestelde maatregelen zijn samengevat in kaart 6.3-

6.1.3.4 verblijfsrekreatie
De omvang van de verblijfsaccomodatie op de koppen van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden is alleen indirekt van belang. Naast de ontsluiting van
de verschillende kustgedeelten is vooral deze factor van belang voor de
omvang van plankzeilen en strandbezoek op verschillende plaatsen en, in
mindere mate, van pleziervaart en sportvisserij.
Zowel is Zuid-Holland als in Zeeland is men om economische redenen weer
enigszins afgestapt van het beleid om verblijfsaccomodatie op de koppen van
de eilanden volledig te bevriezen en waar mogelijk te saneren. Alleen op
Schouwen wordt het voortgezet na de aanwijzing tot Staatsnatuurmonument van
het duingebied.
De ontwikkelingen in de Voordelta vragen echter om heroverweging van deze
beleidswijziging, vooral vanuit het openhouden van opties voor de langere
termijn. Het is immers mogelijk dat de nu op het strand gerichte rekreatieve voorzieningen in de toekomst aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied komen te liggen.
Bevriezing en sanering op de koppen van de eilanden kan compensatie vinden
in een versnelde toeristisch-rekreatieve ontwikkeling van de randen van de
belangrijkste bekkens: Haringvliet, Grevelingen en Veerse Meer. Dit brengt
echter een extra druk met zich mee op belangrijke ecologische funkties van
deze bekkens. Ontwikkeling van rekreatieve mogelijkheden zou dan ook binnen
de vastgelegde planologische inrichting van de bekkens plaats moeten vinden.
In kaart 6.3. is aangegeven in welke gedeelten van de koppen van de ei-
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landen beperking van de verblijfrekreatieve accomodatie plaats zou kunnen
vinden, en waar uitgebreid zou kunnen worden.

6.1.4 overige maatschappelijke funkties
Voor de meeste maatschappelijke funkties die de Voordelta op dit moment
vervult geldt dat de omvang van de aktiviteiten en de effekten ervan voor
de ecologische funkties en ontwikkelingsmogelijkheden beperkt zijn. Op
korte termijn zijn hierin weinig veranderingen te verwachten (zie hoofdstuk
4 ) . Enkele funkties worden apart behandeld.
Ingrijpende uitbreidingen van bestaande funkties of aanleg van grote infrastructurele werken zijn in principe ongewenst. In dergelijke gevallen zijn
aparte studies nodig naar noodzaak, alternatieven, optimale inrichting en
effekten van dergelijke ingrepen.

6.1.4.1 visserij
Voor garnalen- en kokkelvisserij is de Voordelta een belangrijk vangstgebied. Er treden door de intensivering van de laatste jaren waarschijnlijk
belangrijke effekten op het ecosysteem op. Het is aan te bevelen de vangst
voorlopig niet verder uit te breiden.
Vanwege de verstoring van vogels en zeehonden kan voor visserschepen een
aanlegverbod ingesteld bij de te beschermen platen en kustgebieden met
landaangroei (zie kaart 6.1).

6.1.4.2 zandwinning
Zandwinning vindt op dit moment bijna uitsluitend op betrekkelijk kleine
schaal plaats ten behoeve van kustsuppleties. Hoewel dit zand per saldo in
de Voordelta aanwezig blijft, zou overwogen kunnen worden om het bestaande
beleid van verplaatsing van de winningslokaties naar de Noordzee voort te
zetten. Bij verdere ontwikkeling van de Voordelta zullen kustsuppleties
overigens minder omvangrijk worden.
Voor eventuele toekomstige commerciële zandwinning geldt niet dat het zand
in het systeem blijft. De verwachte toename van de zandwinning op zee zou
bij voorkeur niet in de Voordelta moeten plaats vinden, om de morfologsiche
ontwikkelingen zo min mogelijk te verstoren.

6.1.4.3 scheepvaart
De bestaande scheepvaart routes vanuit de Oosterschelde vormen geen probleem. Passage van de Stormvloedkering via de Roompotsluis concentreert het
verkeer enigszins. Bij ontwikkeling van een zeehondenreservaat in de Oosterscheldemond kan er naar gestreefd worden scheepvaart zoveel mogelijk te
beperken tot de in kaart 6.1 aangegeven routes.
De vaarweg vanuit Stellendam via Noord Pampus en Slijkgat geeft iets meer
overlast door het verlanden van de vaargeul. Baggeren is hier noodzakelijk.
Hierbij zou ernaar gestreefd kunnen worden de vaargeul geleidelijk naar het
noorden te verplaatsen, naar het midden van de Haringvlietmond, zodat meer
ruimte ontstaat voor eventuele verdere aangroei van de Kwade Hoek (zie par.
6.2.2.5).

- 80 6.1.4.4 kustverdediging
Langs de kusten van de Voordelta vindt zowel afslag als aangroei plaats.
Suppleties worden niet altijd op een voor natuurbehoud en -ontwikkeling
optimale wijze uitgevoerd. Dit geldt ook voor de manier waarop aangroeiende
stranden en duinen worden vastgelegd. Voor beide situaties zijn er mogelijkheden voor een meer natuurlijk kustbeheer zonder dat de veiligheid
vermindert wordt. Vooral het vastleggen van opwaaiend zand op plaatsen met
aangroei is onnodig en belemmert de mogelijke ontwikkeling van een dergelijk gebied tot een duinvallei of een slufter.
Voor algemene aanbevelingen over kustverdediging vormt dit rapport geen
geschikt kader. Het verdient de voorkeur voor het hele Nederlandse kustgebied aan dé relatie kustverdediging/ecologische funkties een aparte studie
te wijden.

6.2

beleidsvoorstellen per regio

6.2.1 Voordelta en kustzone bij Voorne
In de 'Ontwikkelings- en beheersvisie Voordelta bij Voorne' worden kort
samengevat de volgende maatregelen voorgesteld;
- aanwijzing van het in kaart 6.1 aangegeven gebied tot Staatsnatuurmonument
- niet of beperkt voor rekreanten toegankelijk stellen van de kwestbare
platen, slikken, schorren, groene stranden en primaire duintjes; ook
andere maatschappelijke funkties, die de ecologische funkties van vooral
de platen en slikken kunnen verstoren, zouden bij voorkeur uit deze
delen van het gebied geweerd moeten worden; het gaat hierbij bijvoorbeeld om pierensteken, scheepvaart, winning van zand, e.d.; het opheffen
van het autostrand bij Oostvoorne past ook in dit kader: door aangroei
en verslibbing kan zich op deze plek een groen strand of een primaire
duinvallei ontwikkelen, waardoor het gebied als strand overigens ook
zijn aantrekkelijkheid verliest
- aanleg van wandelpaden met enkele uitkijkpunten ten behoeve van meer
extensieve vormen van op natuur gerichte rekreatie
- beperking van de commerciële visserij tot een voor natuurontwikkeling
aanvaardbaar niveau; bij vergunningverlening in het kader van aanwijzing
van de Voordelta bij Voorne als Staatsnatuurmonument zouden ook voorwaarden kunnen worden gesteld ten aanzien van rustverstoring in bepaalde
gedeelten (en in bepaalde perioden).

6.2.2 Voordelta bi4 Goeree
6.2.2.1 bescherming platen voor Goeree en Brouwersdam
Belangrijkste ecologische funktie van deze vrij zandige platen is het rusten van zeehonden. Vrijwaring van verstoring zal de betekenis van de platen
vergroten.
De platen zouden planologisch beschermd moeten worden, waardoor verstoring
als gevolg aanleggen en betreden door windsurfers eh andere watersporters
tijdens de voor de zeehonden belangrijke zomermaanden (15 mei tot 1 september) , voorkomen kan worden (zie 6.1.2.2).
Op middellange termijn is verdere verondieping voor de kop van Goeree en de
Brouwersdam te verwachten, mogelijk met rustige, slibhoudende intergetijdegebieden, zoals nu bij Voorne ontstaan.
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Wanneer door deze ontwikkeling de ecologische funkties in belang toenemen,
kan het zinvol zijn ook dit deel van de Voordelta via aanwijzing als
Staatsnatuurmonument een betere bescherming te bieden. Het nu al verlenen
van een beschermde status aan de platen kan hiertoe een beleidsmatige voorbereiding zijn.

6.2.2.2 zonering plankzeilen
Zeesurfen is vooral bij de Brouwersdam een populaire bezigheid, die op dit
moment nog nauwelijks gereguleerd wordt. Een groot deel van de Voordelta
hier wordt bijna het hele jaar verstoord. Bij toename van het intergetijdegebied zullen potentieel waardevolle rust- en fouragergebieden voor vogels
nauwelijks tot ontwikkeling kunnen komen.
Het is daarom van belang ook op korte termijn al een begin te maken met een
beleid dat het surfen voor de Brouwersdam beter reguleert.
Zeesurfen is een dermate eigen en populaire vorm van watersport dat volledig verbieden een onhaalbare en ongewenste optie is. Zonering kan voor
een groot deel van het gebied een oplossing betekenen. De hier voorgestelde
zonering gaat uit van concentratie in de zuidoost-hoek van de Voordelta
voor de Brouwersdam om de volgende redenen:
- het Brouwershavense Gat zal voorlopig niet verlanden; het strand zal
voor de surfers goed bereikbaar blijven
- verdere ontwikkeling van natuurwaarden zal vooral in de noordelijke
helft plaats vinden door het ondieper worden van het gebied tussen de
platen voor de kop van Goeree en de Middelplaat
- rekreatieve ontwikkelingen zijn vooral in het zuiden geconcentreerd:
ontwikkeling van de Kabbelaarsbank (gericht op windsurfen) en van de
Damaanzet aan de Schouwse kant; het surfgebied kan ook zonder veel
bezwaar vanuit de Schouwse kust ontsloten worden (zie 6.5.3); het dagrekreatieve concentratiegebied 'De Punt' op Goeree is wel aan de noordzijde gelegen; op dit moment is de rekreatie daar sterk op de Grevelingen gericht.
Concentratie van het zeesurfen in de zuidoost-hoek voor de Brouwersdam zou
middels de volgende maatregelen kunnen worden bereikt (zie kaart 6.4):
- saneren van de autoweg aan de zeezijde van de dam van 'De Punt'tot de
oprit ter hoogte van de Kabbelaarsbank; van dit punt naar het zuiden tot
de inlaatsluis het wegprofiel aanpassen zodat de weg aan de zeezijde
niet kan worden verlaten
- aanleg van een parkeerplaats bij de inlaatsluis
- verplaatsen strandpaviljoen bij de Kabbelaarsbank naar de inlaatsluis
- uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden voor aanleg van een dam
van 750 a 1000 m lengte over de Middelplaat, haaks op de Brouwersdam,
als afscheiding van het noordelijk deel en uitbreiding van de mogelijkheden voor windsurfen en strandrekreatie in de zuidoost-hoek; middels
aanleg van een toegangsweg over de dam met een parkeerplaats aan de punt
kan de zuidoosthoek bereikbaar worden gemaakt; de weg zou door specifieke maatregelen aan de noordzijde niet verlaten moeten kunnen worden;
langs de zuidzijde van de dam zou een strand kunnen worden aangelegd
- aanleg van een strand langs de Brouwersdam tussen de damaanzet op Schouwen en de inlaatsluis
- inrichten van surfconcentratiepunten (toegangsweg, plankberging, surfschool, e.d.) bij de damaanzet en bij de Kempe op Schouwen (zie
6.2.3.3). en eventueel, bij uitvoering van bovengenoemde dam, op de
Middelplaat
- verbieden surfen vanaf de Brouwersdam (ook tussen damaanzet en inlaatsluis, ten behoeve van strandrekreatie) op de aangegeven plaatsen na;
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surfen kan wel vanaf de gehele zuidzijde van een eventuele Middelplaatdam worden toegestaan (aan de noordzijde niet)
- aanbrengen van markeringsboeien in het verlengde van de Middelplaatdam
- voorlichten van surfers over regels, toegstane surfgebied, e t c ,
gecombineerd met een effectieve controle.
Ook het surfen vanaf de stranden van Goeree zou bij voorkeur gesaneerd
moeten worden. Bij APV is nu alleen het gedeelte tussen strandpalen 9«5 en
11.5 voor surfers verboden. Dit zou uitgebreid kunnen worden tot de Kwade
Hoek. Op iets langere termijn zou een surfverbod kunnen worden ingesteld
voor het strand tussen de Punt en het Westhoofd.

6.2.2.3 beperken rekreatieve ontwikkeling zeezijde De Punt
Vanuit de voorgestelde zonering van de Voordelta voor de Brouwersdam en de
kop van Goeree dienen voorlopig de rekreatieve ontwikkelingen aan de zeezijde van De Punt tot een minimum te worden beperkt.
Er zijn op dit moment geen plannen; wel sluit het nauw aan bij het rekreatiegebied De Punt aan de Grevelingenzijde van de dam. Strandbezoek vandaaruit is vooralsnog niet bezwaarlijk. Wanneer echter te veel windsurfers van
de fiets- en voetgangerstunnel onder de dammenweg van De Punt naar de zeezijde gebruik zouden maken, en daardoor de onder 6.2.2.2 voorgestelde zonering zouden belemmeren, zou deze tunnel afgesloten kunnen worden.
Rijkswaterstaat heeft plannen de trailerhelling aan de Brouwersdam dichtbij
De Punt te verplaatsen. De helling is nu een startplaats van een beperkt
aantal speedboten, die regelmatig een grote verstoring van het hele gebied
voor de Brouwersdam teweegbrengen. Er worden ook vissersboten te water
gelaten, maar deze vormen veel minder een probleem. Verplaatsing van deze
trailerhelling naar de Schouwse damaanzet zou goed in de voorgestelde zonering passen. Een andere mogelijkheid is het saneren van de helling.

6.2.2.4 beperken ontwikkeling verblijfsrekreatie Kop van Goeree
Verblijfsrekreatie is van belang vanwege het strandbezoek en plankzeilen,
vanuit Stellendam ook vanwege de pleziervaart. Vooral voor de Kwade Hoek
nu, en op iets langere termijn voor het gebied Brouwersdam - Westhoofd is
toename van de druk minder wenselijk.
Zowel provinciaal als gemeentelijk beleid richten zich op goed ingepaste,
beperkte groei van de verblijfsaccomodatie op de Kabbelaarsbank, rond Ouddorp en bij Stellendam (zie par. 4.4,1).
In de praktijk is deze uitbreiding nog fors. Het beleid zou er nu op
gericht kunnen worden deze groei daadwerkelijk tot stilstand te brengen,
wanneer de geplande projekten gereed zijn. Vooral Ouddorp kan vanwege
regelmatige kleine uitbreidingen van bestaande campings en bungalowparken
een probleem gaan vormen. Uitbreidingen in het westen (West Nieuwland) en
bij de Kwade Hoek (ten noorden van Goedereede) zouden zeker tegengegaan
moeten worden. De ontsluiting van de geplande uitbreidingen op de Kabbelaarsbank en bij Stellendam zou zo min mogelijk op de Voordelta gericht
moeten worden, wat in beide gevallen niet eenvoudig is.

6.2.2.5 verplaatsen vaargeul Noord Pampus
De Kwade Hoek is nog steeds in ontwikkeling: naar het noorden groeien
strand en duintjes aan, naar het oosten schorren, overgaand in de primaire
duinvallei.
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Het verdient aanbeveling bij het periodiek baggeren van de vaargeul Noord
Pampus deze geleidelijk naar het noorden te verplaatsen teneinde verdere
groei van de Kwade Hoek ruimte te geven.
In de lopende procedure voor aanwijzing van de Voordelta bij Voorne tot
Staatsnatuurmonument wordt hiermee al rekening gehouden bij de vaststelling
van de zuidgrens.

6.2.2.6 bescherming zeezijde Kwade Hoek
De 'mond' van de Kwade Hoek, het intergetijdegebied aan de oostzijde, is
staatseigendom, beheerd door Rijkswaterstaat. Dit intergetijdegebied is een
belangrijk fourageer- en rustgebied voor grote aantallen steltlopers, eenden, e.d.; ook worden er soms zeehonden gesignaleerd.
Omdat het vrij toegankelijk is, vindt er vaak verstoring plaats vanaf het
water door schepen en surfplanken. De buitenhaven van Stellendam ligt in de
direkte nabijheid.
Aansluitend bij de Kwade Hoek zou ook dit platen en slikkengebied een beter
beschermde status moeten krijgen door overdracht van het beheer aan de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en/of aanwijzing tot
Staatsnatuurmonument.
In ieder geval zou de toegang aan de zeezijde van de noordoostpunt van de
Kwade Hoek, langs de noordrand van het intergetijdegebied tot de noordpunt
van de pier van de buitenhaven van Stellendam moeten worden verboden.
Een verbod kan door middel van borden en boeien kenbaar worden gemaakt;
intensieve controle zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn.
6.2.3 Voordelta bij Schouwen
6.2.3.1 zeehondenreservaat
Op korte termijn is voor de kop van Schouwen geen verlanding te verwachten
zoals voor Voorne. De Oosterschelde zal vermoedelijk stroomgeulen naar het
noorden open houden. Wel zullen de vrij zandige platen verder in omvang
toenemen. In karakter sluit dit deel van de Voordelta meer aan bij de Oosterscheldemond dan bij de Voordelta voor Goeree.
De beste ontwikkelingsmogelijkheid voor dit gebied is vooralsnog versterking van de bestaande ecologische functies.
Een belangrijke beleidsmaatregel zou kunnen zijn het beschermen van de
platen tegen rustverstoring, vanwege hun functie als rustgebied van vooral
zeehonden. Deze maatregelen zou deel uit kunnen maken van het ontwikkelen
van een zeehondenreservaat in de Oosterscheldemond; zie hiervoor de volgende paragraaf.
Van de daar genoemde maatregelen is beperking van de waterrekreatie van de
kust niet relevant. Vanuit dit deel van de Schouwse kust is nauwelijks
waterreakreatie mogelijk: er zijn geen officiële surfmogelijkheden en geen
havens of trailerhellingen (zie.4.4.2).

6.2.3.2 beperken ontwikkeling verblijfrekreatie
Een zekere mate van sanering van verblijfsaccomodatie (vooral kamperen) uit
de duinen is onderdeel van de Beheersvisie voor het beschermd/staatsnatuurmonument Kop van Schouwen, Voor vermindering van de druk op de aangroeiende
Verklikkerduinen is dit gunstig. Verplaatsing naar de compensatielokatie
Rampweg vergroot de druk op het surfgebied voor de Brouwersdam. Dit past in
de voorgestelde zonering (zie ook voorgaande paragraaf).
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Dit beleid dat wordt uitgevoerd door de gemeente Westerschouwen verdient
ondersteuning vanwege de financiële consequenties. Vooral verplaatsing van
de Prinsenhoeve heeft prioriteit.
De bestaande natuurgebieden Zoeten en Zouten Haard (tussen Rampweg en zeereep) zouden wel gevrijwaard moeten worden(van eventuele nadelige effekten
van ontwikkeling van de compensatielokatie !*

6.2.3.3 zonering plankzeilen
Plankzeilen is op dit ogenblik bij APV verboden vanaf alle stranden van
Westerschouwen. Handhaving van dit verbod door regelmatig patrouilleren is
bij ontwikkeling van een zeehondenreservaat vooral aan de west en zuidwestzijde noodzakelijk. Vooral van De Punt (bij Westenschouwen) wordt nog vrij
veel gesurft.
Het voorstel tot concentratie van het surfen op zee in de zuidwesthoek van
de Brouwersdam (zie 6.2.2.2) omvat ook twee surflokaties op Schouwen. Het
geschiktst zijn de strandslag bij kampeerterrein De Kempe (gemeente Westerschouwen) en in de bocht van de Brouwersdam (gemeente Middenschouwen). Op
beide plaatsen is een vrij hooggelegen parkeerplaats, waardoor het strand
met een zeilplank goed bereikbaar is. De slag bij De Kempe sluit goed aan
op de campings daar en de compensatielokatie aan Rampweg. Een dergelijk
surfpunt vergroot de aantrekkelijkheid van dit gebied en kan dus de verplaatsing van campings uit het duingebied bevorderen. Een surfconcentratiepunt in de bocht Schouwen/Brouwersdam sluit aan bij het te ontwikkelen
rekreatieconcentratiegebied bij de Damaanzet, speerpunt uit het Beleidsplan
Rekreatie en Toerisme.
Het surfverbod van Westerschouwen kan, op het concentratiepunt na, gehandhaafd worden. Een vergelijkbaar beleid van de gemeente Middenschouwen voor
strand en Brouwersdam zou het conflict tussen plankzeilers en zwemmers
verminderen.

6.2.3.4 verminderen strandbezoek Verklikkerduinen
De kustaangroei bij de Verklikkerduinen is na de Kwade Hoek de meest bijzondere in de Voordelta. Voor het ontwikkelen van de mogelijkheden die een
dergelijke overgang van zee naar duin biedt is dit gebied uitstekend
geschikt. Zowel voor de aangroei van de primaire duintjes als voor het
broeden van typische kustvogels is afwezigheid van verstoring een voorwaarde .
Mede gezien de bestaande rekreatieve zonering van de Kop van Schouwen is
het Verklikkerstrand een aantrekkelijke plaats om bij wijze van experiment
het strand volledig af te sluiten. Op dit moment is het een van de rustigste stranden van Schouwen. Volgens de Beheersvisie Kop van Schouwen en de
Structuurschets van Westerschouwen dient het nog rustiger te worden. Over
volledig afsluiten wordt in deze plannen echter niet gesproken.
De geplande opheffing van de parkeerplaats bij het Watergat en het autovrij
maken van het laatste stuk van de Hoogenboomlaan sluit goed aan bij een
eventuele afsluiting van het Verklikkerstrand. Een belangrijk probleem
vormt het pad vanaf de camping Duinhoeve. Verplaatsing van deze camping is
op dit moment nog tamelijk onwaarschijnlijk. Vooral vanwege de bezoekers
van de camping is het niet goed mogelijk deze strandslag af te sluiten. Ook
de geplande aanleg van een ruiterpad langs het Duinhoevepad bemoeilijkt
afsluiting.
Wanneer het toch mogelijk mocht blijken de camping Duinhoeve wordt te verplaatsen, kan het strand volledig worden afgesloten vanaf een punt enkele
honderden meters oost van het Verklikkerpad tot enkele honderden meters ten
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OHp6#7

kaart 6.5 inrichtingsvoorstel Verklikkerduinenstrand
gebied met primaire duintjes, in eerste instantie af te sluiten
gebied op langere termijn af te sluiten
op te heffen (evt. gedeeltelijk) wandelpad
*\

op te heffen parkeerplaats (TRIS Westerschouwen)

^

- 87 westen van het Watergat (zie kaart 6.5)• Voorlopig zouden in ieder geval
wel de primaire duintjes zover mogelijk naar de zeekant afgerasterd kunnen
worden, evenals de paden naar het strand. Ook het beheer door Rijkswaterstaat zou in dit gebied meer kunnen worden afgestemd op natuurontwikkeling.
Met name het vastleggen van primaire duintjes in een zeer vroeg stadium
draagt niet bij aan het ontstaan van primaire en secundaire duinvalleien.
6.2.4 Oosterscheldemond
6.2.4.1 zeehondenreservaat
De ontwikkelingsmogelijkheden van de Oosterscheldemond liggen vooral in
versterking en uitbreiding van de ecologische functies van ondiepe zee en
zandig intergetijdegebied. Verminderde stroming en toename van het aantal
banken en platen zal een flinke toename van het macrozoöbenthos tot gevolg
hebben en voor de daarmee samenhangende functies (kinderkamer voor vis,
voedselgebied duikeenden en visetende vogels, zeehond).
Vooral voor de Zeehond biedt dit gebied juist ook op langere termijn in de
Voordelta de beste mogelijkheden (zie par. 5«2.3)«
De volgende maatregelen zouden genomen kunnen worden om dit het kerngebied
te maken voor de zich herstellende Zeeuwse zeehondenpopulatie:
- ontwikkeling van rustgebieden: in eerste instantie door het verbieden
van de toegang tot de grotere platen, in een latere fase door het aanwijzen van grote delen van de Oosterscheldemond tot Staatsnatuurmonument, aansluitend op de platen voor de Kop van Schouwen en de Roggenplaat (zie kaart 6.2)
deze rustgebieden zouden planologisch kunnen worden vastgelegd in het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud en in het Streekplan Zeeland
- beperking van waterrekreatie vanuit de kust (zie onder zonering plankzeilen 6.2.4.3).
6.2.4.2 beperken ontwikkeling verblijfsrekreatie
De ontwikkeling van een zeehondenreservaat in de Oosterscheldemond, en van
een natuurgebied voor de Veerse Dam (zie hierna) kunnen vooral hinder
ondervinden van het strandbezoek en windsurfen in de omgeving van de Veerse
Dam. Het verdient daarom aanbeveling het aantal verblijfseenheden te beperken, vooral in Vrouwenpolder (gemeente Veere) en Wissenkerke.
Hiertoe zou het beleid op streekplanniveau bijgesteld moeten worden: blijkens het voorontwerp streekplan Zeeland wordt gestreefd naar uitbreiding
van de verblijfsaccomodatie in de concentratiegebieden aan de Noordzeekust.
Het gaat hierbij om:
- mogelijke uitbreiding in het gebied tussen Kamperlandse Duintjes en
dammenweg in aanleg (waar nu alleen het bungalowpark De Banjaard ligt)
- mogelijke uitbreiding tussen het Bungalowpark Breezand (waar op dit
moment wordt gebouwd aan een flinke uitbreiding) en Vrouwenpolder en ten
zuiden van dit dorp.

6.2.4.3 zonering plankzeilen
Windsurfen is alleen mogelijk vanaf de Veerse Dam: vanaf de Schouwse stranden is het bij APV verboden, vanaf Neeltje Jans zal het verboden blijven,
en de stranden tussen Oostkapelle en Breezand zijn moeilijk bereikbaar (zie
par. 4.4.1).
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k a a r t 6.6 i n r i c h t i n g s p l a n zanddepot Neeltje Jans ( z u i d e l i j k e h e l f t
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Noordzeezijde)
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Verdere concentratie in de westhoek van dê Veerse Dam, aansluitend op de
parkeerplaats bij de Resto Vrouwenpolder, of volledig saneren kan overwogen
worden. Dit vermindert de verstoring van de platen in het zuidelijk deel
van het te ontwikkelen zeehondenreservaat en van het gebied voor de Veerse
Dam. Of dit een voldoende sterke argument is voor volledig saneren is de
vraag.
De andere vormen van waterrekreatie in de Oosterscheldemond zijn bescheiden
van omvang, vergeleken met andere delen van de (Voor)delta (zie par.
4.4.1). Plezlervaart en sportvisserij kunnen in de nabije toekomst een
probleem worden door de ontwikkeling van de trailerhellingen en jachthavens
op Neeltje Jans en langs de noordkust van Noord-Beveland (Sophiahaven). Het
lijkt echter weinig zinvol op dit punt van het Beleidsplan voor de Oosterschelde af te wijken.

6.2.4.4 aanleg duin/sluftergebied op Neeltje Jans
Aan de Noordzeezijde van het voormalige werkeiland Neeltje Jans (ook damvak
Geul genoemd) is op dit moment tussen pieren van de buitenhavens Neeltje
Jans en Noordland een zanddepot aanwezig van 300 m breed en 2 km lang. Het
bestaat uit zandheuvels van ca. 6 m hoogte, vastgelegd met ingeplante helm
en takken.Het zand dient ter bescherming van de zogenaamde coupure in het
damvak Geul en is tamelijk slibarm. Op deze plek is ook spontaan verdere
aangroei te verwachten.
Dit zanddepot biedt goede mogelijkheden voor een experiment met het aanleggen van een kunstmatig duin- en sluftergebied (zie 5.3.4.4). Bij de
Provinciale Waterstaat van Zeeland is hiertoe een plan ontwikkeld, dat
echter vooralsnog niet is opgenomen in het plan Van Gasteren dat onlangs
door de Provincie Zeeland is gepresenteerd. Zowel vanwege natuurontwikkeling op Neeltje Jans zelf als het algemene belang van een dergelijk experiment met duinbouw verdient het aanbeveling dit projekt uit te voeren.
Het plan benadrukt het dynamische karakter van de kust. Er wordt een slufter uitgegraven, die alleen bij hoge waterstanden overspoelt. Met het vrijkomende zand worden zeewaarts verschillende typen lage duintjes aangelegd
(zie kaart 6.6). Het gaat alleen om de zuidelijke helft van het zanddepot.
Dit gedeelte, inclusief het strand, zou afgesloten moeten worden voor rekreatie. In het noordelijke deel is wel (strand)rekreatie mogelijk.
Het projekt biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor vegetaties van primaire
duintjes en van primaire duinvalleien in ontwikkeling (zoals de Kwade
Hoek), en voor broedvogels van de kust (bijv. Sterns, Meeuwen, Plevieren,
Kluut e.d.). Ook als hoogwatervluchtplaats kan het belangrijk worden.
De aanlegkosten bedragen ca. 1 miljoen.

6.2.4.5 bescherming Sternkolonie bij het Topshuis
Het merkwaardige hoekje aan de noordwestpunt van Neeltje Jans tussen de
buitenhaven en het Topshuis (zie kaart 6.7) herbergt op dit moment een
grote kolonie Dwergsterns en Visdieven en enkele broedparen Strand- en
Bontbekplevier. Bij vloed verdwijnt een deel van de stenige bodem onder
water. Het verdient aanbeveling dit 3 ha kleine stukje als bestemming natuurgebied te geven en het te beschermen tegen ongewenst bezoek.

6.2.4.6 detailstudie Veerse Dam
Na sluiting van de Veerse Dam in l°>6l is de buitenzijde van het Veerse Gat
sterk verondiept. Vooral de laatste jaren is dit goed zichtbaar geworden
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kaart 6.7 ligging te beschermen Sternkolonie noord-westpunt Neeltje Jans
(kaartondergrond: plan van Gasteren)
Sternkolonie
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door de aangroei van de Kamperlandse Duintjes en van de plaat 'Onrust'.
Zandtransport langs de noordwestkant van Walcheren veroorzaakt ook groei
van duinen en strand bij Breezand vanaf Oranjezon naar het oosten.
De mogelijkheid bestaat dat de kust zich op vrij korte termijn langs de
zuidzijde van de stroom van de Roompot strekt vanaf de noordpunt van Walcheren naar de voet van de Stormvloedkering op Noord-Beveland. Dit zou een
aanwinst van 150 ha duin, schor of slikken betekenen. Het lopende morfologische onderzoek van Rijkswaterstaat is te wijdmazig om duidelijke uitspraken hierover toe te laten.
Het verdient aanbeveling een detailstudie naar dit gebied te verrichten,
waarbij aan de orde moeten komen:
- omvang van mogelijke ontwikkelingen
- aard van de ontwikkelingen: duinen, valleien, schorren en/of slikken?
- duur van de ontwikkelingen
- mogelijke inrichting, m.n. voor natuur en rekreatie.
6.2.4.7 herziening ontsluiting Kamperlandse Duintjes
De ontwikkeling van primaire duintjes en een primaire duinvallei aan de
westzijde van de Kamperlandse Duintjes vragen om een herinrichting van dit
nu nagenoeg vrij toegankelijke gebied. Op het noordoostelijk deel na is het
staatseigendom, beheerd door het Staatsbeheer. Het zuidwestelijk deel heeft
een bestemming dagrekreatie (vigerend bestemmingsplan Wissenkerke). In dit
rapport kan worden aangesloten bij een bestaand plan voor het gebied (zie
kaart 6.8). Dit omvat de volgende elementen:
- de doorgang van de Veerse Dam via de primaire duinvallei in ontwikkeling
naar het strand wordt gehandhaafd
- overige doorgangen worden opgeheven
- in de vallei en om de jonge duintjes in het zuidwesten worden rasters
geplaatst
- het strand en het noordoostelijk deel blijven vrij toegankelijk.
Gezien de grote rekreatiedruk vanaf het oostpunt van de Veerse Dam en het
bungalowpark de Banjaard zou ook langs de Veerse Dam het gebied goed afgesloten moeten worden met rasters. Ook zouden vanwege de gevoeligheid van
zich ontwikkelende duintjes voor rekreatie de rasters in het zuidwesten aan
de zeezijde bij verdere ontwikkeling steeds verplaatst moeten worden.
Een aangroeiend duingebied is zeer geschikt als broedgebied voor Sterns en
andere typische strandvogels als de Strandplevier. Dit zou een volledig
verbieden van de toegang tot de Kamperlandse Duintjes inclusief het strand
vereisen.
Bij een bestemmingsplanherziening van Wissenkerke zou ook het zuidwestelijk
deel een bestemming natuurgebied moeten krijgen. De vermindering van de
dagrekreatieve mogelijkheden wordt gecompenseerd door de aanleg van een
dagrekreatief terrein westelijk van de damaanzet van de stormvloedkering.
Sanering in het noordoostelijk deel is moeilijk, hoewel dit juist wel een
bestemming natuurgebied heeft, omdat het pal naast het bungalowpark De
Banjaard ligt.

6.2.4.8 afsluiten strand met primaire duinen bij Breezand
Bij Breezand heeft zich de laatste jaren het strand flink verbreed vanaf
het pad vanuit de camping Oranjezon naar het oosten toe (enkele honderden
meters breed over een lengte van anderhalve kilometer). Hierop zijn primaire duintjes ontstaan. In oost-west richting is er ook een smalle
strandvlakte tussen de duintjes.
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kaart 6.8 herinrichtingsplan Kamperlandse Duintjes
« * * * te plaatsen afrastering
••••• regelmatig onder water staand: toekomstige duinvallei
////// verwachte duinontwikkeling
* + O strandrecreatie
vi

duindoorgang: op te heffen

" }•

duinovergang: te handhaven

- 93 Strandrekreatie zou hier geweerd moeten worden ten einde eventuele verdere
ontwikkeling van de duintjes en het valleitje een kans te geven. Het raster
aan de oude duinvoet zou verplaatst moeten worden naar de begrenzing van de
primaire duintjes aan de zeezijde. Ook moeten de rasters langs het pad
vanuit de camping tot het strand doorgetrokken worden. Er blijft op deze
manier overigens nog een brede strook strand beschikbaar. Het zeereepbeheer
is op deze plaats in handen van het Waterschap Walcheren.
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