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Bijlage 2 
  

bij Hoofdpuntennotities inzake het beroep van de Stichting Red onze 

Polders tegen het Rijksinpassingsplan ‘Natuurgebied Het Zwin’  

Nr. 201406327/1/ R2 

 

 

 

  



 



Bijlage 3 
 

bij Hoofdpuntennotities inzake het beroep van de Stichting Red onze 
Polders tegen het Rijksinpassingsplan ‘Natuurgebied Het Zwin’ 

Nr. 201406327/1/ R2 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 
  

bij Hoofdpuntennotities inzake het beroep van de Stichting Red onze 
Polders tegen het Rijksinpassingsplan ‘Natuurgebied Het Zwin’  

Nr. 201406327/1/ R2 

 



Het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID - Kustveiligheid

http://www.kustveiligheid.be/gemeente.asp?TAAL_ID=1&ITEM_L1_ID=15&GEMEENTE_ID=14[9-2-2015 8:27:05]

HOME KUSTVEILIGHEID MAATREGELEN KUSTGEMEENTEN COMMUNICATIE FAQ CONTACT

NAAR INHOUD

OVERZICHT

DE PANNE

KOKSIJDE

NIEUWPOORT

MIDDELKERKE

OOSTENDE

BREDENE

DE HAAN

BLANKENBERGE

ZEEBRUGGE

KNOKKE-HEIST

Kustveiligheid

Kick-off 3/10/2011

Suppletie De Haan

Suppletie Oostende

Infostand Wenduine

KNOKKE-HEIST

Knokke-Heist

Ter hoogte van Knokke-Heist (secties 225 tot 243) wordt een zandsuppletie op het strand
voorzien van ongeveer 3.620.000m³. De helling van het nieuwe strand werd zodanig
gekozen dat er geen intertidaal strand verloren gaat.

Het Zwin

Ter hoogte van het Zwin vormt veiligheid geen probleem. Omdat het natuurreservaat
echter onderhevig is aan verzanding en omdat er nood was aan meer estuariene natuur,
werd in 2005 het Zwinproject opgestart. Het gebied zal 120 hectare groter gemaakt
worden. Daartoe moet de Internationale Dijk verwijderd worden en moet rond de
landinwaartse uitbreiding een nieuwe dijk gebouwd worden.

De huidige Internationale Dijk zal pas verwijderd worden nadat denieuwe dijk meer
landinwaarts gebouwd is. Deze nieuwe dijk zal voldoen aan de Vlaamse én de
Nederlandse beschermingsnormen tegen overstroming. Men zal uitgaan van de
Nederlandse veiligheidsnorm. Nederland vereist in dit gebied namelijk het bieden van
bescherming tegen een 4000-jarige storm rekening houdend met de stijging van de
zeespiegel tot 2060.

Uiteindelijk is gekozen voor het dijkprofiel waarvoor het minste grondverzet nodig is. Het
gaat met name om het dijkprofiel met een berm op 7,5m TAW en een dijkvoet van
ongeveer 51 meter. De hoogte van de dijk blijft niet over het hele traject gelijk, waarbij
de breedte van de dijkvoet zich aanpast aan de wijzigende hoogte. De dijken worden
ontworpen als dijken met zandkern en kleibekleding. De kleidiktes bedragen 1,4 meter
aan buitendijkse zijde en 0,6 meter aan binnendijkse zijde.
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In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) van 
habitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over 
de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en 
wordt door de Europese Commissie gebruikt om de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten 
te beoordelen. In dit rapport is aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens van de 
habitattypen in de Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld. Het betreft gegevens over de oppervlakte van een 
habitat, de representativiteit, de relatieve oppervlakte ten opzichte van de oppervlakte in heel Nederland, de 
behoudsstatus van het habitattype, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van 
uitgebreide maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een habitattype voorkomt. In 
totaal gaat het om ruim 1130 combinaties van habitattypen en gebieden.  
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This report discusses data for use in the so-called Standard Data Forms (SDFs) for the habitat types listed in 
Annex I of the Habitats Directive. These SDFs are included in the database on Natura 2000 sites in the 
Netherlands, which can be used in legal procedures, and is also used by the European Commission in the 
evaluation of Member States’ proposals for Natura 2000 sites. This report describes the information used to 
evaluate the ecological data for the habitat types found at the Natura 2000 sites. This concerns data 
regarding the surface area of a habitat, its representativity, its surface area relative to the area in the 
Netherlands as a whole, the conservation status of the habitat type and a global evaluation. Composite 
indicators were used to score these data for all sites under the Habitats Directive where a particular habitat 
type occurs. The assessment includes a total of over 1130 combinations of habitat types and sites.  
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Woord vooraf 

Dit rapport is een onderbouwing voor de zogenaamde Natura 2000-database ook wel de Standard 
Dataforms (SDF’s) genoemd die in oktober 2013 (met een update in 2014) door het Ministerie van 
Economische Zaken is aangeleverd aan de Europese Commissie. Deze access database bevat onder 
andere ecologische informatie over welke habitattypen en soorten in welke Natura 2000-gebieden 
voorkomen, en wat het belang van die gebieden is voor de instandhouding van desbetreffende soorten 
en habitattypen. De SDF’s spelen een rol bij de aanmelding en de aanwijzing van de Natura 2000-
gebieden en bij eventuele juridische procedures. De database dient in redelijkheid up-to-date 
gehouden te worden. Jaarlijks wordt de database die ten tijde van de deadline (op 1 oktober) bij de 
Europese Commissie bekend is, gebruikt voor de beoordeling van de aanmelding. In de toekomst zal 
deze frequentie naar verwachting minder worden. 
 
Tot nu bestond er geen eenduidige onderbouwing voor de ecologische gegevens in de database die 
Nederland in Brussel heeft ingediend. De ecologische onderdelen van de eerder ingediende databases 
zijn zo goed mogelijk op basis van expertkennis ingevuld, maar gestructureerde informatie erover 
ontbreekt. Dit rapport voorziet daar nu in, zover het de habitattypen in de Natura 2000-gebieden 
betreft. De onderbouwingen voor de ecologische gegevens van soorten van de Habitatrichtlijn en voor 
vogels van Vogelrichtlijngebieden worden in afzonderlijke rapporten vastgelegd. In dit rapport is voor 
het eerst voor elk habitattype een maatlat geformuleerd, waarmee de ecologische aspecten die van 
belang zijn, beoordeeld kunnen worden. Nog steeds is bij het scoren van de betekenis van de Natura 
2000-gebieden voor de instandhouding van de habitattypen veel informatie noodzakelijk, die uit 
talloze bronnen en voor een deel via expertkennis wordt verkregen. Het rapport is daarmee geen 
eindpunt. Er komt regelmatig nieuwe informatie over de Natura 2000-gebieden beschikbaar, inzichten 
veranderen en de database kan en zal dan ook komende jaren opnieuw moeten worden aangepast. 
 
Er zijn enkele redenen waarom de gegevens in dit rapport kunnen afwijken van die in de Natura 2000-
database. De database die in Brussel is ingediend, is gebaseerd op de officiële aanwijzingsbesluiten. In 
deze aanwijzingsbesluiten zijn niet altijd alle habitattypen die in een gebied voorkomen ook al  
daadwerkelijk opgenomen. In dit rapport is daarentegen geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn ten 
aanzien van het voorkomen van habitattypen in gebieden, onder meer gebruik makend van de zo 
recent mogelijk beschikbare habitattypenkaarten (veelal conceptkaarten). Ten slotte is voor een klein 
aantal typen de beoordeling aangepast, na het indienen van de database in Brussel, te weten H3130, 
H6230, H6430, H9160, H91E0. Dergelijke veranderingen zijn specifiek in de tekst aangegeven (met 
een @). 
 
Als auteurs signaleren we een aantal punten dat binnen het project niet meer kon worden bijgesteld, 
vanwege de harde deadline voor aanlevering van gegevens bij de Europese Commissie (1 oktober 
2013). Dit zijn punten waarmee de maatlatten van de habitattypen (nog) consequenter opgesteld en 
beoordeeld hadden kunnen worden. Het doorvoeren daarvan zou echter tot veel wijzigingen kunnen 
leiden in de scores en daarmee tot sterke afwijkingen met de in Brussel ingediende database. Dit soort 
punten hebben we in een discussie aan het eind van dit rapport vastgelegd, zodat deze bij een 
volgende actualisatie meegewogen kunnen worden.  
 
 
 
 
 
De auteurs 
Wageningen/IJmuiden, augustus 2014 
  

 



 

Samenvatting 

In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) 
van habitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de 
database over de Natura 2000-gebieden in ons land, die met enige regelmaat bijgewerkt moet worden 
en naar de Europese Commissie wordt gestuurd. De database speelt een rol bij eventuele juridische 
procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt bij het beoordelen van de voorstellen voor 
Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten.  
 
In dit rapport is aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens van de habitattypen in de 
Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld. Het betreft gegevens over de oppervlakte van een habitat, de 
representativiteit, de relatieve oppervlakte ten opzichte van de oppervlakte in heel Nederland, de 
behoudsstatus van het habitattype, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van 
uitgebreide maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een habitattype voorkomt. 
Bij het beoordelen (scoren) van de gebieden is informatie van een groep van experts gebruikt en 
informatie uit talloze (literatuur)bronnen. In totaal gaat het om ruim 1130 combinaties van 
habitattypen en gebieden.  
 
Het rapport is geen eindpunt. Met regelmaat komt nieuwe informatie over habitattypen in Natura 
2000-gebieden beschikbaar, en treden veranderingen in de – altijd dynamische – natuur op. De 
database zal dan ook de komende jaren met enige regelmaat moeten worden aangepast. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Elke lidstaat van de Europese Unie moet aan de Europese Commissie rapporteren welke soorten en 
habitattypen voorkomen in elk Natura 2000-gebied, en wat het belang van deze gebieden voor die 
soorten en habitattypen is (de aanmeldingsprocedure van de Natura 2000-gebieden). Deze gegevens 
worden ingevuld op zogenaamde Standaard Gegevensformulieren (Standard Data Forms = SDFs), en 
de gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Om deze formulieren (ook wel de Natura 2000-
database genoemd) in te vullen, is vanuit Europa een toelichting geschreven (Europese Commissie 
2011). Het indienen gebeurt door het Ministerie van Economische Zaken (voorheen was dit het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). In 2003 is de definitieve lijst met Habitatrichtlijn-
gebieden door middel van de SDFs aangemeld in Brussel. Deze lijst is in december 2004 goedgekeurd 
door de Europese Commissie. Sindsdien hebben er slechts kleine wijzigingen plaats gevonden, 
bijvoorbeeld ten behoeve van LIFE-projecten. Sinds 2003 is zeer veel nieuwe informatie beschikbaar 
gekomen en zijn diverse inzichten veranderd. Ook maakt een aantal natuurgebieden niet langer 
onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk (o.a. Boddenbroek, Teeselinkven). De database die in 
Brussel ligt is dan ook sterk verouderd. Om die reden is in 2011 een project opgestart om de database 
te actualiseren. In september 2011 is een eerste deel van deze update, namelijk alle gebieden die op 
dat moment definitief aangewezen waren (71 HR en VR-gebieden), aan de Europese Commissie in 
Brussel aangeleverd. In oktober 2013 is een nieuwe update verstuurd van alle gebieden die op dat 
moment definitief aangewezen waren (nog eens 87 HR en VR-gebieden)  aan de hand van de 
informatie uit dit rapport. 

1.2 Doelstelling 

In dit rapport wordt de aanpak en uitwerking geschetst die gevolgd is om tot de actualisatie te komen, 
in zoverre het de ecologische informatie over habitattypen betreft. De ecologische informatie die per 
habitattype in de SDFs wordt ingevuld betreft de volgende criteria: oppervlakte, representativiteit, 
relatieve oppervlakte, behoudsstatus en algemene evaluatie (Europese Commissie 2011). Tevens 
moet een beoordeling gegeven worden van de kwaliteit van de gegevens en wordt aangegeven of het 
een prioritair habitattype (of prioritaire vorm van een habitattype) betreft. 
 
In Ottburg & Janssen (2014) en Van Kleunen et al. (2014) worden vergelijkbare werkwijzen en 
resultaten beschreven voor de ecologische informatie ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn 
waarvoor Habitatrichtlijngebieden zijn aangemeld/aangewezen (soorten van bijlage II) en de vogels 
van de Vogelrichtlijn waarvoor gebieden zijn aangewezen (rubriek 3.2 van de SDFs). 
 
Doel van het in dit rapport beschreven project is om de Natura 2000-database te actualiseren, in 
zoverre het de ecologische informatie over de habitattypen betreft (rubriek 3.1 uit de SDFs). Tevens 
moet onderbouwd zijn hoe tot deze ecologische informatie is gekomen (procedure, bronnen). In dit 
rapport zijn dan ook de volgende twee onderdelen beschreven: 
• De werkwijze die is gevolgd bij het beoordelen van de ecologische informatie voor habitattypen in 

de SDFs; dit is uitgewerkt in een maatlat per habitattype voor de ecologische informatie die moet 
worden gerapporteerd (oppervlakte, representativiteit, relatieve oppervlakte, behoudsstatus en 
algemene evaluatie); 

• De scores voor deze ecologische informatie per habitattype per gebied voor alle Habitatrichtlijn-
gebieden, die opgenomen moeten worden in de database aan Brussel; in totaal betreft dit 
ongeveer 1050 records (habitattype x gebied). 
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2 Werkwijze 

2.1 Uitgangspunten 

Definities ecologische criteria 
Bij het opstellen van maatlatten en het beoordelen van de criteria uit de SDFs zijn op de eerste plaats 
de definities en richtlijnen uit de toelichting (Europese Commissie 2011) gehanteerd. De aspecten die 
in de SDFs moeten worden ingevuld zijn als volgt gedefinieerd. 
 
• oppervlakte; dit betreft de oppervlakte van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied, in 

hectares;  
• representativiteit; dit wordt door de Europese Commissie (2011) gedefinieerd als “hoe ‘typisch’ 

is een habitat voor het desbetreffende habitattype”; dit criterium is in Nederland geïnterpreteerd 
als “hoe ver staat het habitattype in een gebied af van een ideale vorm van het type”, wat betreft 
de biologische componenten van het habitattype;  

• relatieve oppervlakte; dit betreft de oppervlakte van het habitattype binnen het Natura 2000-
gebied ten opzichte van de oppervlakte van het habitattype in heel Nederland; 

• behoudsstatus (conservation status); deze wordt door de Europese Commissie (2011) 
gedefinieerd als de “mate van instandhouding van de structuur en de functies van het betrokken 
type natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid” en wordt onderverdeeld in de subcriteria (i) 
sructuur, (ii) functie en (iii) herstelvermogen; dit criterium is geïnterpreteerd als de abiotische 
kwaliteit van het type, omvattende de structuur (horizontaal, verticaal, landschappelijke 
inbedding), de abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden voor duurzaam behoud van het type 
(waaronder de ver-thema’s) en de herstelmogelijkheden; 

• algemene evaluatie; deze wordt bepaald op basis van de scores van de criteria relatieve 
oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus. 

 
De oppervlakte moet zowel absoluut als relatief worden ingevuld. De absolute waarde is ingevuld in 
hectares of (beneden 10 ha) in tiende van hectare.  
 
Representativiteit wordt gescoord in vier klassen: A (uitstekend), B (goed), C (beduidend) en 
eventueel D (aanwezig maar weinig waardevol). Indien een score D wordt gegeven voor 
representativiteit worden de scores voor alle overige criteria niet ingevuld. Een score D betekent dat 
er geen instandhoudingsdoel geldt voor het type in het gebied. 
 
Behoudsstatus wordt gescoord in de klassen A (uitstekend), B (goed), C (beduidend), waarbij 
richtlijnen gelden voor het beoordelen van subcriteria (zie verderop).  
 
De relatieve oppervlakte (percentage van de landelijke oppervlakte) wordt ingevuld in drie 
categorieën: A = >15%, B = 2-15%, C = < 2%.  
 
Voor de algemene beoordeling worden de scores A (uiterst waardevol), B (waardevol), C (beduidend) 
gehanteerd. 
 
Voor het totaal van de beoordeelde criteria moet daarnaast één indicatie van de kwaliteit van de 
gegevens worden aangeduid, in de klassen: G = goed (bijv. gebaseerd op inventarisaties), M = matig 
(bijv. gebaseerd op onvolledige gegevens en extrapolaties), P = gering (bijv. ruwe schattingen) 
(Europese Commissie 2011). 

Subcriteria bij behoudsstatus 
De beoordeling van de behoudsstatus wordt gebaseerd op verschillende subcriteria zoals die zijn 
gedefinieerd in Europese Commissie (2011). De drie subcriteria zijn: 

i. De mate van instandhouding van structuur, 
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1130  Estuaria 

Representativiteit17 
 
A. Flora  
1 pnt = één van de twee typische K-soorten (Zostera marina, Zostera noltii) aanwezig 
 
B. Vegetatie  
Niet gehanteerd; ruppia-en zeegras-velden worden beschouwd als structuurkenmerk 
 
C. Fauna 
1 pnt = maximaal één typische K-soort afwezig 
 
Scores 
A = 2 pnt, B = 1 pnt, C = 0 pnt 
 
1 Waddenzee (betreft: Eems-Dollard estuarium) 1+1 = A 
122 Westerschelde & Saeftinghe 0+1 = B 
 
 
Behoudsstatus 
(criteria moeten gelden voor tenminste 75% van de oppervlakte van het type) 
 
I Structuur 
Scores 
A = 8-6 pnt, B = 5-3 pnt, C = 2-0 pnt 
 
A. Structuurbepalende soorten 
1 pnt = aanwezigheid van zeegras- en/of ruppiavelden 
1 pnt = aanwezigheid schelpdierconcentraties op geschikte lokaties  
1 pnt = aanwezigheid van littorale banken bestaande uit schelpdieren (uitgezonderd de japanse 

oester) 
1 pnt = aanwezigheid van soorten die zorgen voor menging van het sediment (bioturbatie), 

bijvoorbeeld wadpieren 
 
B. Inwendige structuur 
1 pnt = gevarieerde hoogteligging met permanent droge en droogvallende platen en permanent 

ondergelopen delen 
1 pnt = natuurlijke hoge variatie in hoog- en laagdynamische delen (als gevolg van hydrodynamiek 

door getijdenwerking), leidend tot een afwisseling van zandige en slibrijke delen met 
overgangen 

1 pnt = aanwezigheid van een natuurlijk meergeulenstelsel 
 
C. Landschappelijke setting 
1 pnt = natuurlijke ruimtelijke verdeling van aangrenzende schorren en kwelders 
 
D. Fauna: niet gebruikt 
 
II Functie  
Scores 
a = 9-8-7 pnt, b = 6-5-4-3 pnt, c = 2-1-0 pnt 
 
 

17  Het profieldocument biedt weinig handvatten om de representativiteit te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld geen typische 
brakwater benthossoorten onder de typische soorten opgenomen. 
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A. Water:  
1 pnt = Grote variatie in saliniteit 
1 pnt = Goede waterkwaliteit (geen hoge conc. gifstoffen) 
1 pnt = Afwezigheid zuurstofloosheid 
1 pnt = Natuurlijke slibconcentraties (en troebelheid) 
 
B. Lucht: niet gebruikt 
C. Bodem: behandeld onder structuur 
 
D. Processen 
1 pnt = Aanwezigheid en variatie in getijstroming niet aangetast 
1 pnt = Voortdurende aanvoer van zoetwater 
 
E. Connectiviteit/Oppervlakte 
1 pnt = Kinderkamerfunctie voor Noordzeevissoorten niet aangetast 
1 pnt = Migratieroute trekvissen (diadrome vissoorten) niet aangetast 
 
F Rust/Voedsel: niet gebruikt; behandeld onder structuur 
 
Gebied  structuur functie score 
1 Waddenzee (betreft: Eems-Dollard) 0+1+1+1+1+018+0+0 b 1+1+0+0+0+1+0+0 b  B 
122 Westerschelde & Saeftinghe 0+1+0+1+1+02+019+0 b 1+0+0+1+020+1+0+0 b  B 

Oppervlakte 
De landelijke oppervlakte van habitattype H1130 bedraagt 43.664 ha (som beide N2000-gebieden). 
 
Scores 
1 Waddenzee (Eems-Dollard) 15.326 ha A 
122 Westerschelde & Saeftinghe   28.338 ha A 

Algemene score 
 
Scores  Opp Repr Beh Alg 
1 Waddenzee A B C A 
122 Westerschelde & Saeftinghe   A B C A 

Extra literatuur 
Vroon et al., 1997, De Kramer 2002, Ysebaert et al., 2002. 
 
 
 
 
  

18  De natuurlijke variatie is zwaar aangetast door baggerwerkzaamheden. 
19  Er is wel een meergeulenstelsel in de Westerschelde, maar de natuurlijke kenmerken van zo’n stelsel zijn zwaar 

aangetast. 
20  Door verkleining van de komberging als gevolg van vele inpolderingen in de vorige eeuw (Vroon 1997) en door de 

baggerwerkzaamheden waardoor de voorplantingssnelheid van het getij toeneemt (Kramer 2002) is de natuurlijkheid 
van het getij aangetast. 
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1140  Slik- en zandplaten 

1140A = Slik- en zandplaten (getijdengebied Waddenzee) 
1140B = Slik- en zandplaten (getijdengebied Noordzeekustzone) 

Representativiteit 
 
A. Flora 
1 pnt = Een van de twee typische soorten (Zostera marina, Zostera noltii) aanwezig (H1140A). 
 
B. Vegetatie 
Niet gehanteerd; ruppia-en zeegras-velden worden beschouwd als structuurkenmerk 
 
C. Fauna 
1 pnt = maximaal één typische soort afwezig (H1140A), alle typische soorten aanwezig (H1140B) 
1 pnt = evenwichtige populatieopbouw (zowel jonge als oude individuen aanwezig) van de 

benthosgemeenschap  
1 pnt = evenwichtige populatieopbouw van de visgemeenschap (H1140A) 
 
Scores 
H1140A: A = 4 pnt, B = 3-2 pnt, C = 1-0 pnt 
H1140B: A = 2 pnt, B = 1 pnt, C = 0 pnt 
 
1 Waddenzee H1140A 1+1+0+0 B 
2 Duinen en Lage Land Texel H1140A 0+0+0+0 C 
7 Noordzeekustzone H1140B 1+1 A  
101  Duinen Goeree en Kwade hoek H1140A(+B) 0+0+0+021 C 
113 Voordelta H1140B(+A) 1+1 A 
122 Westerschelde & Saeftinghe H1140B(+A) 1?+1 A 
123 Zwin & Kievittepolder  H1140A(+B) 0+0+0+0 C 

Behoudsstatus 
(criteria moeten gelden voor tenminste 75% van de oppervlakte van het type) 
 
I Structuur 
H1140A: A = 7-6 pnt, B = 5-4-3 pnt, C = 2-1-0 pnt 
H1140B: A = 4 pnt, B = 3-2 pnt, C = 1-0 pnt 
 
A. Structuurbepalende soorten 
1 pnt = aanwezigheid van zeegras- en/of ruppia-velden (H1140A) 
1 pnt = aanwezigheid schelpdierconcentraties op alle geschikte lokaties (H1140A) 
1 pnt = aanwezigheid mosselbanken van verschillende leeftijd (H1140A) 
1 pnt = aanwezigheid concentraties schelpkokerwormen op geschikte lokaties  
 
B. Inwendige structuur 
1 pnt = voldoende aanvoer van sediment gewaarborgd 
1 pnt = variatie in sedimentsamenstelling niet aangetast 
1 pnt = variatie in waterdiepte niet aangetast 
 
C. Landschappelijke setting: niet gebruikt 
D. Fauna: niet gebruikt 
 
II Functie 
A = 5-4 pnt, B = 3-2 pnt, C = 1-0 pnt  

21  Klein gebied; score gebaseerd op inschattig dat er in een dergelijk klein gebied geen evenwichtige populatieopbouw van 
de benthos- en visgemeenschap kan zijn. 
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A. Water 
1 pnt = goede waterkwaliteit (geen hoge concentratie mest- en gifstoffen) 
1 pnt = zuurstofloosheid beperkt zich tot natuurlijke diepte 
B. Lucht: niet gebruikt 
C. Bodem: behandeld onder structuur 
 
D. Processen 
1 pnt = variatie in hydrodynamiek (door golfwerking of getijdenstroming) niet aangetast 
 
E. Connectiviteit/Oppervlakte 
1 pnt = kinderkamerfunctie voor Noordzeevissoorten niet aangetast 
 
F Rust/Voedsel 
1 pnt = geen verstoring van rust- en foerageerfunctie voor vogels en zeezoogdieren 
 
Scores structuur functie 
1 Waddenzee, H1140A 0+1+0+1+1+022+1 b 1+1+0+0+1 b B 
2 Duinen en Lage Land Texel 0+1+0+1+1+1+1 a 1+1+1+1+0 a A 
7 Noordzeekustzone, H1140B 1+1+1+1 a 1+1+1+0+1 a A 
101  Duinen Goeree en Kwade hoek, 1140A 0+1+0+1?+1+1+1 b 1+1+1+0+1 a A 
113 Voordelta, H1140B 1+1+1+1 a 1+1+1+0+1 a A 
122 Westerschelde & Saeftinghe, H1140B 0+1+0+1 b 0+1+1+1+1 a A 
123 Zwin & Kievittepolder, H1140A 0+0+0+0?+1+023+0 c 1+1+1+0+0 b C* 
 
*herstel moeilijk 

Oppervlakte 
Volgens het AWB Voordelta bedraagt de landelijke oppervlakte voor H1140A 109.000 ha en voor 
H1140B 5000 ha (data van RWS, 2007). De habitatkaarten leveren voor de andere gebieden de 
volgende getallen op: Waddenzee/Noordzeekustzone (129.169 1140A, 3104 ha 1140B), Duinen 
Goeree & Kwade Hoek 50 ha 1140A en 269 ha 1140B, Westerschelde & Saeftinghe 1005 ha, Duinen 
Vlieland 1.4 ha, Zwin & Kievittepolder 9.5 ha 1140A en 32 ha 1140B. Voor de overige Waddeneilanden 
zijn nog geen getallen beschikbaar, maar deze zijn verwaarloosbaar. De som bedraagt circa 167730 
ha. Uitgaande van een dekking van 98% door het Natura 2000-netwerk (uitzondering is centrale deel 
Noordzeekustzone) bedraagt de landelijke oppervlakte circa 170000 ha (2% = 3400, 15% = 25500). 
 
1 Waddenzee 129169 ha A 
2 Duinen en Lage Land Texel 9.6 ha C 
7 Noordzeekustzone 3053 ha  C 
101  Duinen Goeree en Kwade hoek 319 ha C 
113 Voordelta 114000 ha  A 
122 Westerschelde & Seaftinghe 1005 ha C 
123 Zwin & Kievittepolder  42 ha C 

Algemene score 
 
Scores Opp Repr Beh Alg 
1 Waddenzee A B A A 
2 Duinen en Lage Land Texel C C A C 
7 Noordzeekustzone C A A A 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  C C A C 
113 Voordelta    A A A A 
122 Westerschelde & Seaftinghe C A A A 
123 Zwin & Kievittepolder   C C C C  

22 Verzanding van de westelijke Waddenzee 
23 Ivm. verzanding Zwin 
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1310  Zilte pionierbegroeiingen 

1310A = Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)  
1310B = Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)  

Representativiteit 
 
A. Flora  
1 pnt = ten minste twee soorten aanwezig van de niet-constante typische (K-)soorten (Catapodium 

marinum, Bupleurum tenissimum, Blackstonia perfoliata) of van de zeldzame kensoorten 
Bryum marratii, Bryum warneum of Bryum knowltonii. 

 
B. Vegetatie 
1 pnt = tenminste drie van de zelfstandig kwalificerende vegetatietypen aanwezig (Salicornietum 

dolichostachyae (Sd), Salicornietum brachystachyae (Sb), Suaedetum maritimae (Su), Sagino 
maritimae-Cochlearietum danicae (SC), Centaurio-Saginetum trifolietosum fragiferi (CS)) 

1 pnt = beide subtypen zijn aanwezig 
 
C. Fauna 
Niet gehanteerd; er zijn geen typische E/K-soorten fauna voor dit habitattype 
 
Scores 
A = 3 pnt, B = 2 pnt, C = 1,0 pnt 
 
1 Waddenzee H1310AB 1+1+1 = A 
2 Duinen en Lage Land Texel H1310AB 1+1+1 = A 
3 Duinen Vlieland H1310A 0+1+1 = B 31 
4 Duinen Terschelling H1310AB 1+1+1 = A 32 
6 Duinen Schiermonnikoog H1310B 0+0+0 = C 33 
7 Noordzeekustzone H1310AB 1+1+1 = A 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  H1310AB 1+1+1 = A 
113 Voordelta    H1310AB 0+1+1 = B 
114 Krammer-Volkerak    H1310AB 0+0+1 = C 
115 Grevelingen    H1310AB 1+0+1 = B 
118 Oosterschelde    H1310A 0+1+1 = B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  H1310A 1+0+1 = B 
122 Westerschelde & Saeftinghe   H1310AB 0+1+1 = B 
123 Zwin & Kievittepolder   H1310AB 0+1+1 = B 
 
Behoudsstatus 
(criteria moeten gelden voor tenminste 75% van de oppervlakte van het type) 
 
I Structuur 
a = 1 pnt, c = 0 pnt 
 
A. Structuurbepalende soorten : niet gebruikt 
B. Inwendige structuur: niet gebruikt 
 
C. Landschappelijke setting 
1 pnt =  Op landschapsschaal voorkomend in samenhang met kwelders/schorren (H1330) en met 

open wad (H1140, H1130, H1160) voor subtype A EN/OF in samenhang met duinen of 
duinvalleien (subtype B) 34 

31 De begrenzing van Duinen Vlieland omvat slechts in de Kroonspolders (waaronder de 5e polder) dit habitattype. 
32 Het type komt in dit gebied voor op de Noordvaarder en marginaal op de overgang naar de Grieën. 
33 Het betreft met name subtype 1330B van de binnenkwelder.  
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D. Fauna: niet gebruikt 
 
II Functie 
a = 3 pnt, b = 2 pnt, c = 1-0 pnt 
 

A. Water: niet gebruikt 
B.  

B. Lucht 
1 pnt = N-norm niet overschreden; KDW = 1.643 mol N/ha/jr (subtype A) en 1.500 mol N/ha/jr 

(subtype B) 
 
C. Bodem: niet gebruikt 
 
D. Processen 
1 pnt = dagelijkse overstroming waarbij sedimentatie en erosie optreden (subtype A) EN/OF 

incidentele overstroming (subtype B) 
 
E. Connectiviteit/Oppervlakte 
1 pnt = oppervlakte binnen landschappelijke setting voldoende voor een duurzaam voorkomen 

(jaarlijkse fluctuaties in ogenschouw nemend) 
F. Rust/Voedsel: niet gebruikt; geen typische soorten35 
 
Scores 
1 Waddenzee 1 a 1+1+1 a  A 
2 Duinen en Lage Land Texel 1 a 1+1+1 a A 
3 Duinen Vlieland 0 c 1+0+1 b  C*  
4 Duinen Terschelling 0 c 1+0+0 c  C 
6 Duinen Schiermonnikoog 1 a 1+1+0 b A 
7 Noordzeekustzone 1 a 1+0+0 c  A 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  1 a 1+1+1 a A 
113 Voordelta    1 a 1+1+1 a  A 
114  Krammer-Volkerak    0 c 1+0+0 c C 
115 Grevelingen    0 c 1+0+0 c C 
118 Oosterschelde    0 c 1+0+1 b  B* 
121 Yerseke en Kapelse Moer  0 c 1+0+1 b B* 
122 Westerschelde & Saeftinghe   0 c 1+0+0 c C 
123 Zwin & Kievittepolder   1 a 1+1+1 a A 
 
*herstel in deze gebieden moeilijk 
 
Oppervlakte 
Meer dan 99% van de landelijke oppervlakte ligt binnen Natura 2000. De som van de gebieden wordt 
daarom als landelijke oppervlakte gebruikt. Deze bedraagt 2299 ha (2% is 46 ha, 15% is 345 ha). 
 
Scores 
1 Waddenzee 1296 ha A 
2 Duinen en Lage Land Texel 332 ha B 
3 Duinen Vlieland 9.4 ha C 
4 Duinen Terschelling 21 ha C 
6 Duinen Schiermonnikoog 5.4 ha C 
7 Noordzeekustzone 75 ha B 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  22 ha C 

34 Voor Duinen Terschelling (Noordvaarder) voldoet het grootste deel van het type (subtype A) hier niet aan. Dit geldt ook 
voor Duinen Vlieland: de 5e Kroonspolder voldoet aan dit criterium, maar de overige polders (merendeel van het type) 
niet. Duinen Schiermonnikoog (vooral subtype B) voldoet wel aan dit criterium. 

35 Het type maakt onderdeel uit van het voedselgebied voor wadvogels, maar dit wordt geregeld via de Vogelrichtlijn. 

Habitattypen in Natura 2000-gebieden | 35 

                                                                                                                                                     



 
113 Voordelta    8.3 ha C 
114  Krammer-Volkerak   12 ha * C 
115 Grevelingen    228 ha B 
118 Oosterschelde    139 ha B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  8.7 ha  C 
122 Westerschelde & Saeftinghe   103 ha B 
123 Zwin & Kievittepolder   2.2 ha C 
 
* schatting (mede op basis van zoekgebied op habitatkaart) 
 
Algemene score 
 
Scores  Opp Repr Beh Alg 
1 Waddenzee A A A A 
2 Duinen en Lage Land Texel B A A A 
3 Duinen Vlieland C B C C 
4 Duinen Terschelling C A C C 
6 Duinen Schiermonnikoog C C A C 
7 Noordzeekustzone B A C B 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  C A A A 
113 Voordelta    C B A B 
114  Krammer-Volkerak    B C C B 
115 Grevelingen    B B C B 
118 Oosterschelde    B B B B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  C B B B 
122 Westerschelde & Saeftinghe   B B C B 
123 Zwin & Kievittepolder   C B A B 
 
 

36 | WOt-technical report 8 



 

1320  Slijkgrasvelden 

Representativiteit36 
 
A. Flora 
1 pnt = Spartina maritima aanwezig 
 
B. Vegetatie 
Niet gehanteerd; van de twee genoemde associaties komt slechts één nog voor in ons land 
 
C. Fauna 
Niet gehanteerd; er zijn geen typische E/K-soorten fauna voor dit habitattype 
 
Scores 
A = 1 pnt, C = 0 pnt 
 
1 Waddenzee 0 = C 
2 Duinen en Lage Land Texel 0 = C 
4 Duinen Terschelling 0 = C 
113 Voordelta    0 = C 
118 Oosterschelde    0 = C 
122 Westerschelde & Saeftinghe   0 = C 
123 Zwin & Kievittepolder   0 = C 
 
 
Behoudsstatus 
(criteria moeten gelden voor tenminste 75% van de oppervlakte van het type) 
 
I Structuur 
a = 2 pnt, b = 1 pnt, c = 0 pnt 
 
A. Structuurbepalende soorten: niet gebruikt 
 
B. Inwendige structuur 
1 pnt = het type komt voor in open, polvormige structuren op het open wad37 
 
C. Landschappelijke setting 
1 pnt = op landschapsschaal voorkomend in samenhang met kwelderbegroeiingen (van de typen 

H1310A en H1330A), en met slik- en zandplaten (van de typen H1140A, H1130 en/of H1160) 
 
D. Fauna: niet gebruikt 
 
II Functie  
a = 2 pnt, b = 1 pnt, c = 0 pnt 
 
A. Water: zie processen 
 
B. Lucht 
1 pnt = N-norm niet overschreden; KDW = 1.643 mol N/ha/jr  
 
C. Bodem: niet gebruikt 
 

36 In het profiel is sprake van een exoot. Feitelijk gaat het bij Spartina townsendii echter om een neo-endeem, een soort die 
nieuw ontstaan is door kruising met een ingevoerde soort. Wel is het voorkomen van deze soort sterk bevorderd door 
aanplant. 

37 Een dergelijke structuur duidt op verjonging en daarmee op duurzaam voortbestaan van het type. 
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D. Processen 
1 pnt = type wordt dagelijks overstroomd 
 
E. Connectiviteit/Oppervlakte: niet gebruikt; versnippering vormt geen probleem 
F. Rust/Voedsel: niet gebruikt; het is niet waarschijnlijk dat hierin soorten broeden 
 
Scores 
1 Waddenzee 1+1 a 1+1 a A  
2 Duinen en Lage Land Texel 0+1 b 1+1 a A  
4 Duinen Terschelling 0+0 c 1+0 b C 
113  Voordelta    1+1 a 1+1 a A 
118 Oosterschelde    0+1 b 0+0 c B * 
122 Westerschelde & Saeftinghe   0+1 b 1+1 a A 
123 Zwin & Kievittepolder   1+1 a 1+1 a A 
 
*herstel moeilijk 
 
Oppervlakte 
Meer dan 99% van de landelijke oppervlakte ligt binnen Natura 2000. De som van de gebieden wordt 
daarom als landelijke oppervlakte gebruikt. Deze bedraagt 747 ha (2% is 15 ha, 15% is 112 ha).  
 
Scores 
1 Waddenzee 418 ha A 
2 Duinen en Lage Land Texel 0.5 ha C 
4 Duinen Terschelling 2.0 ha C 
113 Voordelta    1.9 ha C 
118 Oosterschelde    208 ha A 
122 Westerschelde & Saeftinghe   156 ha A 
123 Zwin & Kievittepolder   1.4 ha C 
 
 
Algemene score 
 
Scores  Opp Repr Beh Alg 
1 Waddenzee A C A A 
2 Duinen en Lage Land Texel C C A C 
4 Duinen Terschelling C C C C 
113 Voordelta    C C A C 
118 Oosterschelde    A C B A 
122 Westerschelde & Saeftinghe   A C A A 
123 Zwin & Kievittepolder   C C A C 
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1330  Schorren en zilte graslanden 

1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 
1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 
 
Representativiteit38 
 
A. Flora 
1 pnt =  typische E/K-soorten met een Rode Lijst-status kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd of 

zeer zeldzaam aanwezig; dit betreft Puccinellia fasciculata, Atriplex pedunculata, Alopecurus 
bulbosus, Blysmus rufus en Hordeum marinum, Scirpus americanus 

1 pnt =  tenminste 7 van de 10 andere typische E/K-plantensoorten aanwezig (Armeria maritima, 
Artemisia maritima, Carex extensa, Cochlearia anglica, Juncus maritimus, Limonium vulgare, 
Parapholis strigosa, Puccinellia distans, Puccinellia borealis, Spergularia salina) 

 
B. Vegetatie39 
1 pnt = tenminste vijf van de zelfstandig kwalificerende associaties zijn aanwezig (Pm Puccinellietum 

maritimae, PL Plantagini-Limonietum, Hp Halimionetum portulacoidis, Pd Puccinellietum 
distantis, Pf Puccinellietum fasciculatae, Pc Puccinellietum capillaris, PH Parapholido strigosae-
Hordeetum marini, Jg Juncetum gerardi, AF Armerio-Festucetum litoralis, JC Junco-Caricetum 
extensae, Br Blysmetum rufi, Am Artemisietum maritimae, AE Atriplici-Elytrigietum pungentis, 
OJ Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi) 

 
C. Fauna 
Niet gehanteerd; er zijn geen typische E/K-soorten fauna voor dit habitattype 
 
Scores 
A = 3 pnt, B = 2 pnt, C = 1,0 pnt 
 
1 Waddenzee 1+1+1 A 
2 Duinen en Lage Land Texel 1+1+1 A 
3 Duinen Vlieland (Kroonspolders) 0+0+1 C 40 
4 Duinen Terschelling (Noordv. + gr strand) 1+1+1 A 
5 Duinen Ameland (randen Kooiduinen) 0+0+0 C 
6 Duinen Schiermonnikoog (rand Kooiduinen) 0+0+1 C 
7 Noordzeekustzone 0+0+1 C 
72 IJsselmeergebied 0+0+0 C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  0+1+1 B 
113 Voordelta    0+1+1 B 
114 Krammer-Volkerak    1+0+0 C 
115 Grevelingen    0+0+1 C 
116 Kop van Schouwen 0+0+0 C 
118 Oosterschelde    1+1+1 A 
121 Yerseke en Kapelse Moer  1+0+0 C 
122 Westerschelde & Saeftinghe   0+1+1 B 
123 Zwin & Kievittepolder   0+1+1 B 
124 Groote Gat 0+0+0 C 
 
Behoudsstatus 
(criteria moeten gelden voor tenminste 75% van de oppervlakte van het type) 

38 In de gebieden 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en 109 Haringvliet zijn alleen mozaïektypen van H1330 
aanwezig; deze gebieden zouden representativiteit D kunnen krijgen 

39 Het voorkomen van zowel binnendijkse als buitendijkse vormen (resp. subtype A en B) wordt niet als een extra kwaliteit 
van een gebied beschouwd. De buitendijkse vormen sluiten wat betreft representativiteit namelijk beter aan bij de 
Europese definitie. 

40 Kwelderbegroeiingen liggen grotendeels buiten ‘Duinen Vlieland’, uitgezonderd zilte begroeiingen van de Kroonspolders. 
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I Structuur 
a = 4 pnt, b = 3, 2 pnt, c = 1,0 pnt 
 
A. Structuurbepalende soorten : niet gebruikt 
B. Inwendige structuur 
1 pnt = het habitattype vormt een spontaan gevormd landschap van kreken, oeverwallen en kommen 

en/of groene stranden41 
1 pnt = binnen geen enkele zone domineert een soortenarm dominantietype van Riet, Strandkweek of 

Gewone zoutmelde 
C. Landschappelijke setting 
1 pnt = het kwelderlandschap van het habitattype sluit aan op duinsystemen  
1 pnt = het habitattype maakt deel uit van een zonering van de kwelder (samen met type 1310 en 

1320), waarbij de verschillende kwelderzones elk aanwezig zijn en tussen de 5 en 40% van de 
totale kwelder beslaan42 

D. Fauna: niet gebruikt 
 
II Functie 
a = 5-4 pnt, b = 3-2 pnt, c = 1-0 pnt 
 
A. Water 
1 pnt = zilte of brakke condities, zonder tendens tot verzoeting 
B. Lucht 
1 pnt = N-norm niet overschreden; KDW = 1.571 mol N/ha/jr 
C. Bodem: niet gebruikt 
D. Processen 
1 pnt = regelmatige overstroming waarbij sedimentatie en erosie optreden 
E. Connectiviteit/Oppervlakte 
1 pnt = de oppervlakte voldoet (samen met typen 1310 en 1320) aan de op historische referenties 

gebaseerde minimale waarde voor oppervlakte in het gebied43; voor slufters en achterduinse 
strandvlaktes geldt dat het gebied groot genoeg is om een open verbinding met de Noordzee 
te houden zonder menselijk ingrijpen; voor binnendijkse terreinen geldt een oppervlakte > 10 
ha 

F. Rust/Voedsel 
1 pnt = rust in broedseizoen gegarandeerd, ten behoeve van constante typische soorten Bergeend, 

Kluut, Tureluur en Haas 
 
Scores 
1 Waddenzee 1+0+1+1 b 1+1+1+0+1 a A 
2 Duinen en Lage Land Texel 1+1+1+1 a 1+1+1+1+1 a A 
3 Duinen Vlieland (Kroonspolders) 0+1+0+0 c 1+1+0+0+1 b C* 
4 Duinen Terschelling (Noordv. + gr strand) 1+1+1+0 b 1+1+1+1+0 a A 
5 Duinen Ameland 0+1+1+1 b 0+1+0+0+0 c C* 
6 Duinen Schiermonnikoog 1+1+1+0 b 1+1+0+0+1 b B 
7 Noordzeekustzone 1+1+1+0 b 1+1+1+1+0 a A 
72 IJsselmeergebied 0+1+0+0 c 0+1+0+0+1 c C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  1+1+1+1 a 1+1+1+1+1 a A 
113 Voordelta    0+1+1+1 b 1+1+1+1+1 a A 
114 Krammer-Volkerak    0+1+0+0 c 0+1+0+0+1 c C 
115 Grevelingen    0+1+0+0 c 1+1+0+0+1 b C* 

41 Dit criterium kan worden toegevoegd aan de kenmerken in het profiel. 
42 Deze en de volgende parameter sluiten aan bij de criteria die voor kwelders zijn gesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van 

de Kader Richtlijn Water (zie Dijkema et al., 2005, scores en indeling zones volgens tabel 3.1 en 3.3). Het betekent dat er 
een evenwichtige leeftijdsopbouw is tussen de begroeiingen van de kwelder, gericht op duurzaam voortbestaan van 
omvang en kwaliteit. De kweldermonitoring van het VEGWAD-programma sluit aan bij beoordeling van deze parameters. 

43 Gebaseerd op Dijkema et al. (2005) is de minimum grootte: geen eis (deelgebieden Noordzee; binnendijkse terreinen), 
500 ha (Waddenzee-West), 4600 ha (Waddenzee-Oost; inclusief goede verdeling (min. 1/3) vasteland en eilanden), 700 
ha (Eems-Dollard), 500 ha (Oosterschelde) en 2300 ha (Westerschelde, waarvan minimaal 500 ha in het westelijke deel).  
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116 Kop van Schouwen 0+0+1+0 c 0+1+0+0+0 c C 
118 Oosterschelde    1+0+0+1 b 1+0+0+1+1 b B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  0+1+0+1 b 1+0+0+1+1 b B 
122 Westerschelde & Saeftinghe   1+0+0+0 c 1+1+0+1+1 a B* 
123 Zwin & Kievittepolder   1+0+1+1 b 1+1+1+0+1 a A 
124 Groote Gat 0+1+0+0 c  0+0+0+0+1 c C 
 
* Herstel moeilijk 
 
Oppervlakte 
Meer dan 99% van de landelijke oppervlakte ligt binnen Natura 2000. De som van de gebieden 
(10583 ha) wordt daarom als landelijke oppervlakte gebruikt (2% is 211 ha, 15% is 1586 ha). 
 
Scores 
1 Waddenzee 6477 ha A 
2 Duinen en Lage Land Texel 449 ha B 
3 Duinen Vlieland 40 ha C 
4 Duinen Terschelling 165 ha C 
5 Duinen Ameland  17 ha C 
6 Duinen Schiermonnikoog 35 ha C 
7 Noordzeekustzone 159 ha C 
72 IJsselmeergebied 0.6 ha C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  174 ha C 
113 Voordelta    40 ha C 
114  Krammer-Volkerak    60 ha C * 
115 Grevelingen    235 ha B 
116 Kop van Schouwen 0.5 ha C 
118 Oosterschelde    292 ha B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  42 ha  C 
122 Westerschelde & Saeftinghe   2110 ha A 
123 Zwin & Kievittepolder   21 ha C 
124 Groote Gat   0.3 ha C 
 
* schatting, gebaseerd op 31 ha voor Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen en een onbekend 
oppervlakte (zoekgebied) voor de noordelijke deelgebieden Krammerse Slikken en Hellegatsplaten. 
 
Algemene score 
 
Scores  Opp Repr Beh Alg 
1 Waddenzee A A B A 
2 Duinen en Lage Land Texel B A A A 
3 Duinen Vlieland C C C C 
4 Duinen Terschelling C A B B 
5 Duinen Ameland  C C C C 
6 Duinen Schiermonnikoog C C B C 
7 Noordzeekustzone C C B C 
72 IJsselmeergebied    C C C C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  C B A B 
113 Voordelta    C B A B 
114  Krammer-Volkerak    C C C C 
115 Grevelingen    B C C B 
116 Kop van Schouwen C C C C 
118 Oosterschelde    B A B B 
121 Yerseke en Kapelse Moer  C C B C 
122 Westerschelde & Saeftinghe   A B B A 
123 Zwin & Kievittepolder   C B B B 
124 Groote Gat C C C C  
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Projectbeschrijving en milieueffectrapportageprocedure 

 
Op 2 december 2008 keurde de dienst Mer het “Internationaal milieueffectrapport over structurele 
maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk 
intergetijdengebied” goed (dossiernummer PR0245). Het bestaande natuurgebied “Het Zwin” zal 
uitgebreid worden met ca. 120 hectare netto estuariene natuur, waarvan ca. 110 ha op Vlaams 
grondgebied en ca. 10 ha op Nederlands grondgebied, door de landinwaartse verplaatsing van de 
zeewerende Internationale Dijk in de Willem-Leopoldpolder. Een deel van de Willem-Leopoldpolder 
zal daarmee worden ingericht als een getijdenonderhevig natuurgebied van zilte kreken en schorren. 
 
Sinds 2008 is het project voor de uitbreiding van het Zwin verder technisch uitgewerkt, onder andere 
rekening houdend met de milderende maatregelen voorgesteld in het MER. Ook werd aan Vlaamse 
zijde een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld namelijk de “Afbakening van de gebieden 
van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Kust-Polders-Westhoek "Zwin en Zwinbosjes"” 

(definitief vastgesteld op 12 juli 2013).  
 
In voorliggende ontheffingsaanvraag wordt nagegaan waar de effecten zoals beschreven in het MER 
uit 2008 dienen geactualiseerd te worden, hoe met de milderende maatregelen omgegaan is en wat 
de eventuele mogelijke effecten van deze verder uitgewerkte maatregelen kunnen zijn. De 
ontheffingsnota zal samen met deze beslissing toegevoegd worden bij de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag. 
 
Het ontheffingsdossier werd opgesteld in toepassing van artikel 4.3.3 §3 1° van het DABM en van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Het project is onderworpen aan de m.e.r.-
plicht volgens de volgende rubrieken van bijlage II van voormeld besluit namelijk: 

- Rubriek 10h: Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van 

de vaargeul, en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg van sluizen, 

stuwen, dijken, overstromingsgebieden en wachtbekkens, die gelegen zijn in of een 

aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. 

- Rubriek 10n: Kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen 

wijzigen door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden, havendammen, en 

andere kustverdedigingswerken, met uitzondering van instandhoudings-, herstel- of 

onderhoudswerken. 

- Rubriek 1c: Waterbeheersingsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van 

overstromingsgebieden, wachtbekkens of van nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een 

aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied, met uitzondering 

van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken. 

 
Gezien voor het project reeds een goedgekeurd project-MER beschikbaar is, wordt door de 
initiatiefnemer gekozen om met een ontheffingsdossier aan te tonen dat het aangepaste project geen 
significante negatieve milieueffecten zal veroorzaken en dat een nieuw project-MER redelijkerwijs 
geen nieuwe of bijkomende gegevens over milieueffecten kan bevatten. 
 
De dienst Mer van de afdeling Algemeen Milieu-, Natuur- en Energiebeleid ontving de ontheffingsnota, 
opgemaakt door het studiebureau Technum nv, op 17 juli 2014. Deze nota werd door de dienst Mer 
voor advies voorgelegd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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Beoordeling verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht 

 
Het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht omvat de ontheffingsnota met daarin onder 
andere de projectbeschrijving van het geoptimaliseerde inrichtingsplan met inbegrip van de anti-
verziltingsmaatregelen en een evaluatie van de effecten hiervan, een voortoets passende beoordeling 
en een verscherpte natuurtoets. De nota geeft duidelijk de historiek weer van de verdere evolutie van 
het project sinds de goedkeuring in 2008 en dit zowel op procedureel als op inhoudelijk vlak.  
 
Daarnaast bevat het verzoek ook 8 bijlagen waaronder het goedgekeurde MER uit 2008 (bijlage A), 
het raamakkoord Zwin (bijlage B), een grondwaterstudie en een rapport omtrent maatregelen voor het 
milderen van de verzilting in de aangrenzende polders (bijlage C en D).  
  
Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat akkoord met de conclusies van het dossier voor wat betreft 
de discipline fauna en flora enerzijds en de passende beoordeling en VEN-toets anderzijds en 
verwacht geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 
beschermingszones en ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN 
ten gevolge van de werken, maar integendeel een gevoelige uitbreiding van het areaal (beschermde) 
estuariene vegetatie- en habitattypen en een gevoelige verbetering van de gerelateerde (beschermde) 
soorten. 
 
De dienst Mer is van mening dat het project, zoals beschreven in de ontheffingsnota, ontheven kan 
worden van de verplichting tot het opstellen van een project-MER. Het opstellen van een nieuw 
project-MER zou de informatie niet verbeteren en biedt bijgevolg geen duidelijke meerwaarde in de 
verdere besluitvorming omtrent dit project. 
 
 

Besluit 
 
Het dossier inzake het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht bevat voldoende informatie 
om het aspect milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming. Bijgevolg wordt een 

ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER toegekend voor de 
“Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk 
intergetijdengebied”. 
 
Dit verslag dient samen met het MER-ontheffingsaanvraagdossier deel uit te maken van de 
vergunningsaanvraag. 
 
 
 
 
 
2 september 2014, 
 
 
 
 
Paul Van Snick 
Algemeen directeur 
Afdelingshoofd AMNEB 
 
digitaal getekend door Paul van Snick 
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