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Geachte dames, heren,
Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen, die betrekking heeft op alle ontwerpbesluiten
en de Besluit-MER.
Wij zullen in deze zienswijze onderbouwen dat de ontwerpbesluiten niet uitgevoerd kunnen
worden omdat de besluiten in strijd zijn met de milieuwetgeving. Tevens is de passende
beoordeling in de MER onvolledig en onjuist. Voorts zijn er vele argumenten om het
voorzorgsprincipe van de Habitatrichtlijn toe te passen, waardoor het project niet gerealiseerd
kan worden. Redenen om af te zien van de voorgenomen activiteit.
De Besluit-MER is duidelijk ten gunste van de voorgenomen activiteit en vaak in een
verzachtende, verbloemende sfeer geschreven. Er is sprake van een Rijksinpassingsplan met
nationale en internationale belangen dat uitgevoerd moet worden, maar het MER dient wel de
volledige milieugevolgen van de activiteit transparant en objectief in beeld te brengen. 1 In
deze zienswijze zal aangegeven worden wanneer de Besluit-MER onvolledig, onjuist of
verbloemend is.
Door de korte beschikbaar gestelde tijd kunnen wij niet op alle facetten die wij zouden willen
behandelen in deze zienswijze ingaan. Wij zijn gedwongen ons tot de hoofdzaken te
beperken. Wij hebben de provincie Zeeland en de Staatssecretaris van Economische Zaken
hiervan in kennis gesteld en om meer tijd gevraagd.

1

Kenniscentrum InfoMil: “Wat is het doel van het m.e.r. en hoe werkt het?” Ministerie van I en M
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1. Milieuvervuiling
1.1 Vervuiling door PCB’s en PAK’s boven Maximum Toelaatbaar Risico
Volgens het Imares-rapport getiteld Inschatting van de kwaliteit van toekomstige estuariene
natuur in de Hedwigepolder van Martine van den Heuvel-Greve e.a. uit 2010 dient de MTR
(maximum toelaatbaar risico) norm voor sediment gebruikt te worden bij het beoordelen of er
risico’s zijn voor planten en dieren. De Besluit-MER spreekt van Milieukwaliteitsnorm.
Boven deze norm bestaan er risico’s voor plant en dier. Het Imares-rapport vermeldt over
PCB’s: ‘De trend van PCB-153 is grillig en loopt na een daling vanaf 1990 weer op van 0,015
mg/kg d.s. in 1990 tot 0,025 mg/kg d.s. in 2008 (niet gecorrigeerd naar 10% OC). Toetsing
van gehalten aan de MTR (na correctie naar 10% OC) geeft een overschrijding van een
factor zeven (figuur 6).’ Benadrukt moet worden dat de grafiek van PCB’s in dit rapport geen
dalende trend heeft. (Zie onderstaande figuur)

Het is de trendgrafiek van PCB-153, de stof die ter hoogte van Schaar van Ouden Doel zeven
maal boven de maximum toelaatbar risico vervuild is. Hieruit blijkt dat de trend van deze stof
sinds 1990 stijgend is; zelfs bijna verdubbeld is.
In de samenvatting van dit rapport had bijvoorbeeld moeten staan dat in zwevende stof de
giftige stof PCB’s zeven maal boven de maximum toelaatbaar risico aanwezig is en
sinds 1990 een stijgende trend vertoont.
Betreffende de stijgende trend van PCB’s, die niet meer gebruikt mogen worden, wordt
verwezen naar hoofdstuk 1.3 De tijdbom van toxicoloog Dr. Willy Baeyens.
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Voor PAK’s beschikten van den Heuvel-Greve c.s., niet over complete meetgegevens van de
Σ PAK 10. Na extrapolatie komt zij op een overschrijding van de norm MKR van 1
mg/kg ds met een factor twee voor de Σ PAK10.
Dit Imares-rapport is een bijlage van het Besluit-MER. Het is het enige recente onderzoek
naar de te verwachte vervuiling en kwaliteit van de natuur in de te ontpolderen
Hedwigepolder. In de Besluit-MER zijn tekst en grafieken uit dit rapport overgenomen.
In de samenvatting van het rapport staat dat overduidelijke conclusie dat in de Westerschelde
PCB’s in zwevende stof en waterbodem boven deze milieunormen liggen en PAK’s in
zwevende stof, waterbodem en mogelijk water boven deze milieunormen liggen.
Alhoewel stukken tekst uit dit Imares-rapport in de Besuit-MER opgenomen zijn is deze
belangrijke conclusie niet in de conclusies van de Besluit-MER te vinden.
De achtergrond van dit Imares-rapport dient vermeld te worden.
De toxicoloog Dr. C.W. Scheele publiceerde in 2009 een literatuurstudie gericht op de vraag
wat de gevolgen van ontpoldering van de Hedwigepolder voor de natuur en milieu zijn. In de
samenvatting schrijft Van den Heuvel-Greve e.a. dat verwacht wordt dat de kwaliteit van de
bodem van de toekomstige estuariene natuur in de Hedwigepolder overeenkomstig of
mogelijk iets beter zal worden dan de waterbodem van de omringende gebieden. Voor het
ministerie van EZ en de provincie Zeeland was daarmee de onrust over milieurisico’s die het
rapport Scheele in 2009 veroorzaakte weg. Rapporten worden maar ten dele gelezen. In het
rapport staat concreet dat verwacht mag worden dat PCB’s en PAK’s aanzienlijk boven het
max toelaatbaar risico in het toekomstige natuurgebied aanwezig zullen zijn.
Tot nu toe is gerefereerd aan de behandeling van PCB’s en PAK’s in het Imares-rapport, Van
den Heuvel-Greve (2010). Nu volgt hoe de Besluit-MER deze stoffen behandelt.
De Besluit-MER noemt in Hoofdstuk 6 gegevens uit het recent beschikbaar gestelde
datarapport Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011. Met deze nieuwe data zou het eerder
genoemde Imares-rapport van Van den Heuvel e.a., (2010) aangepast moeten worden omdat
daarin o.a. de tijdreeksen van PAK’s onvolledig zijn en minder stoffen in zwevende stof
onderzocht zijn.
De Besluit-MER meldt op basis van het homogene meetnet van de Internationale
Scheldecommissie over 2010 dat benzo(ghi)peryleen, indeno(1 2 3-cd)pyreen,
benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen ter hoogte van Schaar van Ouden Doel in
water boven de norm van Maximum Toelaatbaar Risico aanwezig zijn.
Figuur 6.57 in de Besluit-MER laat o.a. de jaargemiddelden zien van de PAK’s die
gezamenlijk de Σ 10PAK in zwevende stof. Bij elkaar opgeteld geven die 10 PAK’s een
gemiddelde jaarvervuiling van 2,75 mg/kg ds. Van den Heuvel-Greve e.a. (2010) hanteerden
een norm van 1 mg/kg ds. Dat betekent een normoverschrijding in zwevende stof met een
factor 2,75 voor de Σ 10 PAK.
De Besluit-MER schrijft bij de conclusies over de PAK’s en PCB’s op pagina 215 slechts: ‘De
gehalten van vervuilende stoffen in zwevende stof (metalen, PAK’s, PCB’s) zijn ter hoogte
van het projectgebied in het algemeen stabiel of dalend over de periode 2000-2011.’
De Besluit-MER noemt bij haar conclusie niet dat de gehaltes aan PAK’s en PCB’s enige
malen boven het Maximum Toelaatbaar Risico liggen. Dit is een ernstige omissie omdat
beide stoffen in de categorie Zeer Zorgwekkende stof vallen
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1.2 Atmosferische depositie
De Besluit-MER gaat volledig voorbij aan atmosferische depositie als bron voor vervuiling.2
Door herhaaldelijk te vermelden dat de vervuiling in de Schelde aan het verminderen is, wordt
min of meer gesuggereerd dat binnen een paar jaar de Schelde een schone rivier zal zijn.
Uit onderstaande tabel 3 blijkt dat atmosferische depositie de belangrijkste bron is voor

vervuiling door PAK’s in het oppervlakte van Water in Vlaanderen. Een intensief bewoond
gebied als Vlaanderen zal altijd PAK-vervuiling in het oppervlakte water hebben. Dit is een
wezenlijke omissie in het Milieu Effect Rapport. Bijna 4000 kg emissie per jaar van deze
kankerverwekkende stof zal moeilijk verder te verlagen zijn. Onder het hoofdstuk Passende
beoordeling onvoldoende en onvolledig wordt ingegaan op de consequenties van deze ernstige
omissie in de MER.
1.3 Tijdbom van milieutoxicoloog hoogleraar Dr. Willy Baeyens
Voor vervuiling door PCB’s en PAK’s is naast atmosferische depositie de tijdbom, waar
milieutoxicoloog Dr. Willy Baeyens in De Morgen van 7 juni 2005 voor waarschuwde van
belang. Door steeds meer waterzuiveringen langs de Leie en de Schelde is de kwaliteit van het
water verbeterd, maar de bodems zijn nog altijd vervuild. Naarmate er meer zuurstof in het
water komt, kunnen die verontreinigende stoffen vrijkomen. Hoe snel, dat is moeilijk te
zeggen. Volgens Baeyens kunnen verontreinigende stoffen als lood, cadmium, PCB’s, dioxine
en pesticiden als DDT - die al lang verboden zijn - leiden tot allergie en vruchtbaarheidsstoornissen bij moeders en hormonale en neurologische stoornissen en ontwikkelingsproblemen bij pasgeborenen en kinderen.4
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is gestopt met PCB als prioritaire stof te beschouwen.
Hoogleraar Dr. Dick Vethaak (2010) heeft gewezen op het feit dat de KRW slechts een
beperkt aantal verplichtingen geeft aan stoffen op het gebied van chemische parameters.
1.4 Vervuiling door metalen boven Maximum Toelaatbaar Risico
De Besluit-MER vermeldt in paragraaf 7.2.4.1.1.1 Impact van Scheldewater op
bodemkwaliteit in het intergetijdengebied: ‘Er kan geconcludeerd worden dat er in het
intergetijdengebied door overstroming met Scheldewater geen noemenswaardige verhoging
2

Milieurapport Vlaanderen MIRA Achtergronddocument Thema Verspreiding van persistente organische
Polluenten, 2011
3
Deltares-rapport, Kwantificering van wateremissie van Vlaanderen, JC van den Roovaart, cs, 2009.
4
L. van Melle heeft in zijn inspraak op de S-MER gewezen op het artikel van Baeyens in De Morgen. Bij een
definitieve MER dient ingegaan te worden op zaken die in een inspraakreactie naar voren gebracht zijn. Dat is
betreffende de tijdbom van Baeyens niet gebeurd.
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van de gehalten van zware metalen zal optreden.’ Er wordt niet vermeld met welke stoffen dat
instromend Scheldewater boven de MTR vervuild is. Vandaar dat wij uitgebreid moeten
ingaan op de vervuiling door zware metalen en aanwijzen waar in de Besluit-MER, vaak
verhuld staat dat het Scheldewater boven de normen vervuild is.
1.5 Cadmium
Voor de mens, flora en fauna is cadmium een probleemstof. Het is giftig, kankerverwekkend
voor mens en dier en bovendien bioaccumulerend in de voedselketen. Bijlage 5 is hoofdstuk 5
uit Ontpolderen langs de Westerschelde van Dr. C.W. Scheele (2012). Het is een
geactualiseerde literatuurstudie o.a. naar de accumulatie van cadmium in planten en dieren.
Deze bijlage maakt onderdeel uit van deze zienswijze.
Betreffende cadmium citeren wij aanvullend www.scheldemonitor.be: ‘…voor cadmium in
mossel bleek er historisch een groot probleem in de Westerschelde, dat in de jaren ‘80 sterk
werd verminderd. De laatste jaren zijn de gehalten echter opnieuw gestegen (net als de
gehalten in de lever van bot) en schommelt de gemiddelde cadmiumconcentratie in mossel
van de Westerschelde rond de Europese consumptienorm (1000 μg/kg versgewicht).’5 Deze
grafiek is bijgevoegd als bijlage 1. Als een mens 300 gram mosselen uit de Westerschelde eet
krijgt hij dus 300 μg cadmium binnen. De WHO hanteert een toelaatbare inname van 1 μg/kg6
lichaamsgewicht per dag. Iemand van 70 kg heeft na dat maaltje mosselen die dag 300 / 70 =
4,3 maal te veel cadmium voor één dag binnen. Deze berekening geeft de ernst van de
cadmiumvervuiling in het Schelde-estuarium voor de mens weer.
Voor de voedselketen in de Westerschelde is de berekening van Van den Heuvel e.a. (2010)
voor de grauwe gans illustratief: ‘Voor de berekening zijn gehalten aan cadmium in planten
van Saeftinghe als input gebruikt (wortel van zeebies, 2,6 mg/kg d.s., zie Tabel 7.35) (Otte
e.a. 1991). Als wordt uitgegaan van voedselopname door een grauwe gans van 325 gram d.s.
per dag en een grauwe gans 3,25 kg weegt, dan is de dagelijkse opname aan cadmium 0,26
mg/kg/dag. Dit is een factor drie hoger dan de NOAEL van 0,08 mg/kg/dag. Dit geeft aan dat
er effecten kunnen optreden bij grauwe ganzen. Of dit daadwerkelijk het geval is geweest in
Saeftinghe is niet bekend. Van belang is dat de gehalten in deze berekening gebaseerd zijn op
gehalten in zeebies, die in 1986 bij Saeftinghe is bemonsterd. Wat de huidige gehalten in
zeebies ter hoogte van de Hedwigepolder zijn is niet bekend. Gehalten aan cadmium in
zwevende stof zijn immers sinds de jaren ’80 gedaald.‘
Een opname van drie maal NOAEL voor een grauwe gans, gerapporteerd in 1991 is ernstig.
Vreemd genoeg is dit milieuprobleem niet verder uitgediept. Waarom is dat onderzoek later
niet herhaald? Men onderbouwt nu de Besluit-MER met de constatering dat de cadmiumvervuiling gedaald is. Maar, als de vervuiling in de Zeeschelde in 1991 ongeveer 0,8 μg/l7 is
en in 2010 0,5 μg/l is, dan kan gesteld worden dat het gehalte van cadmium tussen 1991 en
heden nog niet eens gehalveerd is.8 Uit deze constatering kan geconcludeerd worden dat het
heel wel mogelijk is dat een grauwe gans die nu op het Land van Seaftinghe foerageert nog
steeds cadmium boven de NOAEL waarde in zich opgenomen heeft. Als verzuimd is om de
afgelopen jaren onderzoek naar de NOAEL waarden bij vogels die op Seaftinghe foerageren
te doen, is vanuit de Natura 2000 geredeneerd het onverantwoord om 450 hectare onder te
laten lopen met Scheldewater dat 5 mg/kg ds aan cadmium in zwevende stof aan vervuiling

5

Anon. (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium.
Hoogenboom e.a. (2003) Contaminanten in vis- en visproducten Mogelijke risico’s voor de consument en
adviezen voor monitoring. RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid.
7
De Scheldeatlas, een beeld van een estuarium. (2000)
8
Van den Heuvel e.a. (2010) voert af en toe ook ‘basale berekeningen’ uit.
6
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heeft. Het voorzorgprincipe is een belangrijk uitgangspunt in de natuurbeschermingswetgeving.
Bovendien blijkt uit onderzoek in 1991 naar 16 slibmonsters in het Land van Saeftinghe dat
het gehalte aan cadmium in die monsters net onder de 5 mg/kg lagen,9 een gehalte dat in
dezelfde orde van grootte zit in zwevende stof bij Schaar van Ouden Doel. Op grond hiervan
zouden de grauwe ganzen die nu leven nog wel eens dezelfde hoeveelheid cadmium op
kunnen nemen als in de berekeningen van Van den Heuvel-Greve bij grauwe ganzen midden
jaren ’90.
De normen voor cadmium in Nederland zijn complex. Bijlage 2 toont zowaar 35 normen. De
Besluit-MER wijst in het geheel niet de weg in deze brij van normen. En zeker wordt het
verschil in normen tussen Nederland en het Gewest Vlaanderen niet uiteengezet. Bovendien
veranderen normen regelmatig. Deze recente rapportage, voortkomende uit de monitoring
volgens de Ontwikkelingsschets 2010, zijn zonder interpretatie aan de Besluit-MER
toegevoegd. Hoe moeten burgers, maar ook de bevoegde gezagen omgaan met de monitoring
en cijfers over vervuiling? De vele conclusies en samenvatting noemen niet de ongunstige
feiten en cijfers die in de Besluit-MER verholen liggen of niet genoemd zijn.
In Nederland is de norm voor ‘ander oppervlaktewater’ voor cadmium: 0,2 μg/l. Het
jaargemiddelde is bij de Schaar van Ouden Doel 0,5 μg/l (homogeen meetnet Internationale
Scheldecommissie). Een overschrijding van de MTR met een factor 2,5. Soms zijn er
ongekende grote pieken aan cadmium in de Zeeschelde. In 2010 rapporteert de ISC een
enorme maximumwaarde van 2,5 μg/l gesignaleerd. Een 12,5 voudige overschrijding van de
MTR (pagina 192 MER)
1.6 Overige metalen boven het maximum toelaatbaar risico
De Internationale Scheldecommissie rapporteert over 2010 de gehaltes van koper, lood en
zink boven het Maximum Toelaatbaar Risico liggen. (figuur 6.38 op pagina 192)
Figuur 6.53 van de Besluit-MER laat van de Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011 de
metalen boor, uranium, chroom, koper, kwik, vanadium en zink in het oppervlaktewater ter
hoogte van Schaar van Ouden Doel zien. Het gehalte van deze zeven metalen is boven het
wettelijk MTR niveau van Nederland. Opmerkelijk is dat al deze metalen of een stijgende
trend of een horizontale trend vertonen. Geen dalende trend.
Acht zware metalen zijn dus boven het maximum toelaatbaar risico in het Scheldwater in
oplossing aanwezig.
1.7 Niet gemeten stoffen
Veel stoffen worden niet gemeten of er zijn geen goede meetmethoden beschikbaar en andere
stoffen zijn dan weer niet gekend.10
‘De enorm hoge concentraties van giftige stoffen zoals die in de jaren 60/70 werden gemeten,
worden nu nog zelden gevonden. Tegenwoordig zijn het vooral láge concentraties die, in
combinatie met andere stoffen, subtielere effecten sorteren. Deze subtielere effecten variëren
van kleine veranderingen op cellulair of subcellulair niveau tot zichtbare afwijkingen in groei,
ontwikkeling en reproductie. Er komt steeds meer bewijs beschikbaar waaruit blijkt dat
cocktails van chemische stoffen in sediment en water verantwoordelijk zijn voor dit soort
toxicologische en ongewenste effecten in waterdieren in veel gebieden van de wereld…… In
het zoete en zoute deel van de Schelde werden (anti)androgene (AR-CALUX),
schildklierhormoon verstorende (T4-TTR) en antibacteriële (ABC-assay) activiteiten in water
9

Y. Claassen (1991) Effecten van verontreinigd sediment op de nematodenpauna van het Land van Seaftinghe.
Anon. (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ
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en sediment gevonden. De verantwoordelijke stoffen hiervoor bleken chemische stoffen die
niet routinematig worden gemeten, zoals geurstoffen uit huishoudelijke producten en
cosmetica, vlamvertragers en hormonen (P. Leonards, persoonlijke mededeling, 2010)……
er komen steeds meer nieuwe (“emerging”) chemische stoffen in beeld die mogelijk
problematisch kunnen worden voor het milieu. Het vervelende is dat we bij lange na niet
weten welke stoffen dat zijn en nog minder welke effecten ze sorteren. Van een
aantal stofgroepen hebben we echter wel het idee dat ze in het watermilieu voorkomen.
Eén van de stofgroepen zijn medicijnen…… Een van de meer bijzondere kenmerken van het
LOES-onderzoek was dat geprobeerd werd om tegelijkertijd chemische en biologische
informatie uit de monsters te halen. De resultaten van de chemische analyses toonden dat de
onderzochte hormoonverstorende stoffen bijna overal in Nederland in het oppervlaktewater
aanwezig zijn, hoewel in lage concentraties.….Een uitdagend onderwerp is het ontwikkelen
van een integrale visie op het begrip “ecosysteemgezondheid”, en om dit te doen met een
brede en gezonde blik, vanuit ecotoxicologisch perspectief. Vragen daarbij zijn: Wat zijn
goede ecotoxicologische indicatoren voor het monitoren van de milieukwaliteit en
ecosysteemgezondheid? Wanneer is er eigenlijk sprake van een gezond ecosysteem?.......
Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden en oplossingen kunnen bieden, is er meer
kennis nodig……. De Kaderrichtlijn Water omvat alleen verplichtingen op het gebied van
ecologische parameters en een zeer beperkt aantal chemische parameters en stoffen…..’, aldus
Dr. Dick Vethaak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ecotoxicologie
van delta- en kustwateren aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Instituut voor
Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam op donderdag 1 april 2010.

2. Impact van vervuild Scheldewater op ontpolderde Hedwigepolder
De Besluit-MER werkt dit uit in paragraaf 7.2.4.1.1 Wijziging Bodemkwaliteit.
‘Door de werking van het intergetijdengebied zal er immers een netto sedimentatie
optreden, waardoor de oorspronkelijke kleigronden zullen worden bedekt door een nieuwe
sliblaag. De toekomstige bodemkwaliteit van de Hedwige- en Prosperpolder is daarmee het
meest afhankelijk van de kwaliteit van het zwevende stof.’, aldus de Besluit-MER.
Vervolgens wordt verwezen naar §6.2.4.4.3, welke paragraaf inzicht geeft in de kwaliteit van
zwevende stof ter hoogte van Schaar van Ouden Doel. Daarna wordt wel zeer onvolledig en
suggestief op basis van het Imares rapport (van den Heuvel – Greve, M. e.a., 2010) de
toekomstige kwaliteit van de Hedwige omschreven: ‘…..dan zal deze voor wat betreft PCB’s
een vergelijkbare kwaliteit hebben als die van het sediment in Saeftinghe. Voor PAK’s geldt
hetzelfde als voor cadmium, hiervoor wordt verwacht dat de gehaltes in het zwevende stof
wat lager zullen zijn dan in het sediment van Saeftinghe. Gezien de ligging van Saeftinghe net
stroomafwaarts van de toekomstige Hedwigepolder zullen gehalten aan vervuilende stoffen in
het inkomende slib overeenkomstig of iets lager zijn dan die in slib van de Hedwigepolder.
Echter, Saeftinghe heeft de afgelopen eeuw blootgestaan aan een hoge instroom van
vervuilende stoffen via het Scheldewater en kan daardoor hoge gehalten aan vervuilende
stoffen reeds hebben opgeslagen in het sediment. Daarom wordt verwacht dat de kwaliteit van
het sediment in beide gebieden vergelijkbaar qua kwaliteit zal worden of mogelijk iets beter
in de Hedwigepolder gezien de gedaalde gehalten van enkele vervuilende stoffen (lood en
cadmium) in zwevende stof ter hoogte van Schaar van Ouden Doel over de afgelopen
decennia.’
Nergens in de Besluit-MER wordt de kwaliteit van het Land van Saeftinghe vermeldt.
Dus de informatie dat de komende Hedwigepolder iets beter zal zijn dan Saeftinghe zegt
niets. Bovendien is het Imares rapport zeer concreet als het gaat om de komende vervuiling in
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de Hedwigepolder. Voor PCB’s verwacht het Imares-rapport (van den Heuvel – Greve, M. e.a.,
2010) een overschrijding van de MTR met een factor 7 en voor de Σ PAK10 een factor 2.
Imares beschikte ten tijde van het dit onderzoek niet over de beschikbare data van PAK’s.
Met de laatste gegevens van §6.2.4.4.3 wordt de overschrijding van de Σ PAK10 gesteld op
2,75 keer (zie pagina 3)
De gehaltes van de metalen cadmium, boor, uranium, chroom, koper, vanadium, kwik, lood
en zink zijn in het Scheldewater ter hoogte van het meetpunt Schaar van Ouden Doel boven
het maximum toelaatbaar risico. (pagina 6)
Het gehalte aan cadmium in het Scheldewater is in oplossing 2,5 maal boven de MTR
(pagina 6).
Door al deze vaak forse overschrijdingen boven het maximum toelaatbaar risico is de
conclusie van §7.2.4.1.1 onterecht. Gezien het belang van deze constatering volgt die
conclusie van de Besluit-MER hier volledig:
‘Het neerslaan van verontreinigende zwevende stoffen in het toekomstige intergetijdengebied
wordt licht tot matig negatief beoordeeld. Evenwel wordt verwacht dat de kwaliteit van het
zwevend materiaal in de Schelde in de toekomst zal verbeteren, naarmate de waterzuivering in
het Schelde-estuarium toeneemt. Vanuit dit oogpunt kunnen we concluderen dat er ten aanzien
van de impact van het Scheldewater op de bodemkwaliteit in het intergetijdengebied geen
belemmeringen zijn om de voorgenomen activiteit uit te voeren. ’

Dat de kwaliteit van het Scheldewater verbetert wordt niet door alle deskundigen bevestigd.
Zelfs de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie is genuanceerder dan deze Besluit-MER.
‘Op dit moment blijft de kwaliteit van 54% van de gesaneerde waterbodems in Vlaanderen op
hetzelfde niveau als voorheen, en 17% gaat zelfs achteruit’, schrijft de Scheldemonitor11 naar
aanleiding van MIRA rapportages over het oppervlaktewater in Vlaanderen.
De Besluit-MER: ’De huidige waterbodemkwaliteit in de Westerschelde (monitoring 2012
door VMM) voldoet aan de normen voor zoute bagger. Er is daarom geen verslechtering te
verwachten van de bodemkwaliteit in de Hedwigepolder door aanslibbing van baggerspecie
uit de Westerschelde.’ De Westerschelde ligt stroomafwaarts t.o.v. de Hedwigepolder, waar
verdunning plaats vindt. De Beneden-ZeeSchelde ligt stroomopwaarts en 40% van de
meetpunten voldoet niet aan de zoute baggertoets voor het terugstorten van baggerspecie in
zoute wateren. Zie grafiek in Bijlage 3. Een duidelijk voorbeeld van geselecteerd informeren
in deze Besluit-MER.
Onze conclusie over de impact van vervuild Scheldewater op ontpolderde Hedwigepolder
luidt als volgt:
Het neerslaan van verontreinigende zwevende stoffen in het toekomstige intergetijdengebied beoordelen wij zwaar tot ernstig. De vervuiling in water in oplossing en in zwevende
stof is boven het maximum toelaatbaar risico. De verwachting dat de kwaliteit van het
Scheldwater verder zal verbeteren is te optimistisch. 70% van de Vlaamse waterbodems
verbeteren niet of gaan achteruit meldt de projectgroep EcoWaMorSe van de Vlaams
Nederlandse Scheldecommissie. Vanuit dit oogpunt kunnen wij concluderen dat de impact
van het Scheldewater op de bodemkwaliteit in het intergetijdengebied een belemmering
vormt voor de voorgenomen activiteit.

11

Anon. (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ
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3. Impact van de ontpoldering op de grondwaterkwaliteit in het studiegebied
Gezien de aard van de vervuiling in sediment én in oplossing van het Scheldewater is er risico
dat het grondwater zal vervuilen met verontreinigingen. Het risico van vervuiling hangt af van
tal van factoren, vermeldt de Besluit-MER onder §7.3.4.2.2 en er wordt beargumenteerd dat
geconcludeerd kan worden dat de impact van ontpolderen van de Hedwige- en Prosperpolder
geen beletsel vormt voor de realisatie van het project. Deze conclusie is onvoldoende
onderbouwd. De Wet bodembescherming verlangt meer dan een argumentatie zonder feiten.
In de Wbb is in artikel 13 nadrukkelijk zorgplicht vastgelegd. Die zorgplicht is van toepassing
op degene die op of in de bodem handelingen verricht zoals:
- het laten van stoffen op of in de bodem
- het beïnvloeden van de bodemstructuur of de -kwaliteit
- het uitvoeren van werken
- het transporteren
- handelingen die het bovenstaande als nevengevolg hebben
- handelingen die leiden tot erosie, verdichting of verzilting.
Er kan verzilting optreden via het grondwater schrijft de Besluit-MER. (pagina 308) Een
dergelijk zin impliceert dat er uitwisseling via het grondwater plaats kan vinden. De stelling
dat opgeslibd sediment geen water meer doorlaat is maar ten dele waar. Hoe kon de
Hedwigepolder dan verzilten met dikke lagen sediment in het Sieperdaschor en op de slikken
voor de Zeescheldedijk?
Ten minste zou een tekening bij de Besluit-MER geleverd moeten zijn die laat zien hoe diep
de te graven geulen het klei/veenpakket doorsnijden. Hoeveel blijft er concreet van de
klei/veenpakket over? Er wordt heel veel grond (ruim 5 miljoen m3!) afgevoerd.
De Besluit-MER komt niet verder dan algemene beschrijvingen. Feitelijk moet een
grondwaterstromingsmodel, zoals voor de Willem-Leopoldpolder bij het Zwin gedaan is,
uitgevoerd worden. Pas na een gunstige uitkomst van een simulatie kan eventueel
geconcludeerd worden dat de impact van ontpolderen van de Hedwigepolder op het
grondwater geen beletsel vormt voor de voorgenomen activiteit.
De Besluit-MER schiet hier duidelijk te kort.
In §7.3.4.2.2 wordt onjuist informatie gegeven over het aantal metalen in oplossing boven het
maximum toelaatbaar risico. ‘Uit eerdere paragrafen blijkt dat de gehalten aan zware metalen
in de waterkolom (inclusief binding aan zwevend stof) ter hoogte van Schaar van Ouden Doel
intussen grotendeels voldoen aan de MTR-waarden (op uitzondering van Cu en Ni).‘, schrijft
de Besluit-MER in deze paragraaf. Dat is onjuist. Wij constateren op pagina 6 dat de zware
metalen cadmium, boor, uranium, chroom, koper, lood, kwik, vanadium en zink in oplossing
boven de MTR waarde in het scheldwater aanwezig zijn, waarmee gevaar voor vervuiling van
het grondwater naar grondwater groter is dan in deze paragraaf genoemd wordt.
Bovendien moet bij de vergunningverlening ingevolge de Waterwet de voorschriften van het
Infiltratiebesluit bodembescherming in acht worden genomen teneinde bij het infiltreren van
water verontreiniging van het grondwater tegen te gaan. In de Besluit-MER is geen toets
volgens het Infiltratiebesluit Bodembescherming uitgevoerd.
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De impact van de inrichting van het intergetijdengebied op de grondwaterkwaliteit
van het studiegebied voldoet niet aan De Wet Bodembescherming en het
infiltratiebesluit volgens de Waterwet. De milieuwetgeving in Nederland verbied de
milieuvervuiling van de bodem en grondwater van de Hedwigepolder door de
voorgenomen activiteit.

4. Leemten in de kennis
Over § 12.2.1, Bodem en Water, vermeldt de Besluit-MER dat de uitkomst van de
hydrodynamische- en sedimenttransportmodellering slechts indicatief de mogelijke potentiële
ontwikkelingen op het terrein weer. Expert judgement en persoonlijke ervaringen blijken
nodig te zijn om keuzes tussen MA en MMA te maken.
Wij maken bezwaar tegen het inschakelen van experts als de feitelijke kennis
ontbreekt of onvolledig is.
Ter onderbouwing van dit bezwaar verwijzen wij naar de uitgebreide samenvatting van de
voordrachten die werden gehouden op de jaarvergadering van het Vlaams Koninklijk
Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea op 13 december 1994.12 . (Midden jaren ‘90
werden, vaak met succes, harde acties en juridische procedures tegen havenuitbreidingen
gevoerd.) Genoemde voordrachten zijn een pleidooi voor natuurontwikkeling in het scheldeestuarium met zijn estuariene habitats. In deze 43 pagina’s tellende tekst komt het woord
vervuiling niet één keer voor, terwijl bij de referenties onderzoeken genoemd wordt naar
effecten van PCB’s, PCDD’s, PCDFs en PAK’s op vogels. Welbewust pleitten biologen en
ecologen voor uitbreiding van natuurgebieden, waarbij geen woord gerept werd over de
enorme vervuiling in de voedselketen. Objectieve experts? Zoals ieder mens hebben experts
ook voorkeuren, sympathieën en contacten.
Als de Nederlandse regering besluit om een alternatief voor ontpolderen van de
Hedwigepolder uit te voeren blijken wetenschappelijke experts actievoerders te kunnen
worden. Er verschijnen direct artikelen in Vlaamse en Nederlandse kranten van meerdere
hoogleraren die nauw bij het natuurherstel van de Westerschelde betrokken zijn. Zij adviseren
in die artikelen de Vlaamse regering om Nederland niet te volgen. Dat mag natuurlijk, maar
later blijkt uit een afstudeerscriptie13 dat er nauwe banden bestaan tussen het Natuurpunt in
Vlaanderen, de Vogelbescherming in Nederland en deze wetenschappers. In genoemde
afstudeerscriptie verklaarden deze natuurverenigingen dat zij in april 2009 hun eigen
wetenschappers ingeschakeld hadden, die vervolgens binnen drie dagen een stuk in de NRC
plaatsten (NRC artikel in bijlage 4). Vandaar dat wij vinden dat experts niet ingeschakeld
mogen worden als er kennisleemte is.
12

Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van
natuurherstel en natuurontwikkeling door Patriek MEIRE, Tom YSEBAERT, Maurice HOFFMANN,

Els VAN DEN BALCK, Koen DEVOS, Ranan SAMANYA, Nico DEREGGE, Jeroen VAN
WAEYENBERGE, Anny ANSELIN, Geert ROSSAERT & Eekhart KUIJKEN
13
(2010) Aster van Tilburg, Verdrinken in (ont)polderen, afstudeerscriptie bij de Universiteit van Utrecht
(opleiding Master Publiek Management)
Zienswijze Stichting “Red onze Polders”

Pagina:

10

Het is vreemd dat bij zo veel onderzoek en verplichte monitoring rond het Schelde-estuarium
er nu in de Besluit-MER geen recente gegevens voorhanden zijn over effecten van vervuiling
op flora en fauna. Ook in de profielendocumenten van Natura 2000 krijgt de milieuvervuiling
niet die aandacht die nodig zou zijn. Het was een probleem in het verleden en heeft geen
prioriteit bij experts.
Ten aanzien van de milieuvervuiling schrijft de Besluit-MER: ‘Een uitgebreide analyse van
verschillende stofgroepen is binnen de opzet van een milieueffectrapportage niet mogelijk. De
selectie aan vervuilende stoffen in dit rapport betreft stofgroepen die met name aan de orde
komen in de studie van Imares (2010) en betreffen met name cadmium (Cd), lood (Pb),
PolyChloorBifenylen (PCB’s) en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s.’
Er is wel degelijk meer kennis in de MER dan alleen het Imares-rapport.
De vele metingen in het kader van de monitoring van de Schelde en de Westerschelde
in paragraaf 6.2.4.4.3 levert voldoende informatie op om met zekerheid te kunnen
stellen dat het toekomstige intergetijdengebied zal volstromen met vervuild
Scheldewater, dat zware metalen boven het MTR in oplossing heeft en in zwevende stof
PAK’s en PCB’s boven het MTR.
Zorg is er ook voor de vele milieuvervuilende stoffen die niet gemeten worden
(Vethaak, 2010 en Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ, 2010)

4.1. De voedselketen
Volgens de Besluit-MER is het niet mogelijk om een gedegen voorspelling te doen of er
daadwerkelijk risico’s van doorvergiftiging zijn voor dieren in de toekomstige estuariene
natuur in de Hedwigepolder omdat alleen oude gegevens beschikbaar zijn en er grote
verschillen zijn tussen milieuomstandigheden. Er is wel een eerste basale berekening voor
cadmium en PCB’s, welke laat zien dat risico’s van cadmium en mogelijk PCB’s niet uit te
sluiten zijn voor vogels die foerageren op slikken en schorren van de Westerschelde.
De Besluit-MER vermeldt niet de opmerkelijke, recente case studies van M. van den HeuvelGreve, e.a. bij twee predators (Visdief en gewone zeehond) van de voedselketen.14 Dit
onderzoek komt wel in referenties in de Besluit-MER voor.
Uit dit onderzoek blijkt hoe ernstig de opeenhoping van vervuilde stoffen in de voedselketen
van de Westerschelde is. In visdieven rond de Westerschelde hopen zich de volgende stoffen
op: PCB’s, PBDE’s, HBCD, PFC’s (m.n. PFOS) en TPT. De PCB’s en PBDE’s worden goed
doorgegeven van moedervogel naar eieren en zijn in dezelfde gehaltes meetbaar. Er kan
sprake zijn van reproductie-effecten. Bij de gewone zeehond in de Westerschelde vindt men
nagenoeg dezelfde chemische stoffen; aanmerkelijk meer dan in zeehonden in de Baltische
Zee, de Oosterschelde en de Waddenzee. Uit literatuurstudies blijkt bovendien dat stoffen als
PCB’s en PFC’s mogelijk effect kunnen hebben op de reproductie en het immuunsysteem van
zeezoogdieren. Dit Deltares-rapport heeft volgens de auteurs aanzienlijke gevolgen voor
doelstellingen in internationale richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water,
14

van den Heuvel-Greve, M., Zabel, A. (2010). Identification and trophic transfer of contaminants in estuarine
food webs; state of the art report 2008-2010. Deltares report Z4635/1200235.002
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instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Ook de
monitoring van estuaria zou aangepast moeten worden.
Dit onderzoek van Van den Heuvel-Greve, e.a. is niet specifiek voor de Hedwigepolder
geschreven, maar de studie geeft aan dat er concreet een groot probleem in de voedselketen in
de Westerschelde aanwezig is. De kennis ontbreekt om verwachtingen over de gevolgen voor
flora en fauna in de Hedwigepolder uit te spreken, maar risico’s zijn er zeker.
De al eerder genoemde publicatie van het VLIZ Belasting door milieuverontreinigende
stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium bevestigt hoe groot de kennisleemte is over
verontreiniging in relatie tot de voedselketen: ‘De uitwisseling van verontreinigende stoffen
tussen sediment, waterkolom en biota is op dit moment nog onvoldoende gekend. Een
harmonisatie van de monitoring in de verschillende watercompartimenten (sediment,
waterkolom en voedselweb) waarbij aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid van de
verontreinigende stoffen om te accumuleren in biota en de mens is wenselijk. Er is nood aan
een bindend raamwerk met betrekking tot normen voor milieuverontreinigende stoffen in
organismen. De bestaande normen zijn vaak op een vrij verschillende manier onderbouwd en
slechts voor bepaalde stoffen beschikbaar (Belpaire, C., pers. med.).’
De Besluit-MER meldt in § 7.4.4.2, risico’s op doorgifte in de voedselketen, dat er weinig
recente gegevens zijn van vervuilde stoffen in eieren van vogels. De Besluit-MER gaat
daarmee voorbij aan de hierboven genoemde case studie van Van den Heuvel-Greve e.a.
(2010). Het resultaat van die studie bij visdieven en de gewone zeehond in de Westerschelde
is zorgwekkend. In § 7.4.4.2 concludeert de Besluit-MER dat kan worden gesteld dat risico’s
van cadmium en mogelijk PCB’s niet uit te sluiten zijn voor vogels die foerageren op slikken
en schorren in de Westerschelde. Overal in de MER worden dit soort verwachtingen
afgezwakt door te stellen dat de Westerschelde minder vervuild is. Onder hoofdstuk 2 wordt
naar bronnen verwezen die aantonen dat die vervuiling blijft.
De in deze zienswijze genoemde vervuilingen boven de maximum toelaatbare risico’s in
combinatie met de kennisleemte op het gebied van voedselketen en de recente case
studies van Imares naar de voedselketens in de Westerschelde (Van den Heuvel-Greve,
M., Zabel, A. (2010)) impliceert dat de impact van het toekomstig intergetijdengebied
op de voedselketen dermate onzeker is dat het voorzorgprincipe uit de Habitatrichtlijn
toegepast moet worden. Het feit dat het ontpolderen van de Hedwige- en Prosperpolder
onomkeerbaar is impliceert dat deze kennisleemte niet door monitoring opgevangen
kan worden.

5. Passende beoordeling onjuist en onvoldoende
Ten aanzien van vervuild slib stelt de Besluit-MER dat het vervuilingniveau in een estuariene
Hedwige-Prosperpolder waarschijnlijk niet hoger, maar gelijkwaardig of zelfs lager zal zijn
dan in de omringende schorgebieden. Dit is gebaseerd op het feit dat omliggende
buitendijkse gebieden, zoals Saeftinghe en Groot Buitenschoor, al sinds de twintigste
eeuw chemische stoffen via de rivier aangevoerd krijgen en opgeslagen hebben in
het sediment. (pagina 243 Besluit-MER)
De Besluit-MER en de passende beoordeling negeren het 10-jarig monitoring en onderzoek
van het Groot Buitenschoor (Verbessem, e.a., 2002). Dit onderzoek toont een gebalanceerde
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kwaliteitsbeoordeling van het sediment en de triadebeoordeling. Citaat:’ Het grootste
probleem wat betreft de organische vervuiling op het Groot Buitenschoor betrof de
concentratie aan PAK’s. Bij 6% van de staalnames was er sprake van een extreme afwijking
(4, 9 en 5 in 1992 en in 1996 19 en 21). Naast de vervuiling aan PAK’s, werden er ook te
hoge concentraties aan APKWS, PCB’s, Hg en Cd angetroffen.’
Een estuariene Hedwigepolder vergelijken met Groot Buitenschoor impliceert dat slib in de
ontpolderde Hedwigepolder te hoge concentraties van vervuilde stoffen zal bevatten.
De vermelding dat de vervuiling in zwevende stof verbeterd is, is misleidend. De vervuiling
van het Groot Buitenschoor is recent gemeten.
‘Informatie over gehalten aan vervuilende stoffen in plant- en diersoorten in het
Sieperdaschor is niet gevonden. Er is informatie over vervuilende stoffen in planten en dieren
van andere omliggende gebieden gevonden (bv. Saeftinghe, Groot Buitenschoor), maar deze
informatie is 20-30 jaar oud.’, overweegt de passende beoordeling. Dit is feitelijk onjuist en
onvolledig. De rapportage over het Groot Buitenschoor is uit 2002 en niet in de BesluitMER betreffende vervuiling geciteerd.
Dat in Groot Buitenschoor (Verbessem, e.a. 2002) en in zwevende stof heden ten dage bij de
Schaar van Ouden Doel grote gehaltes aan cadmium, PCB’s en PAK’s gevonden zijn, in
combinatie met de bevindingen van Van den Heuvel (2010) over opeenhoping van gifstoffen
in visdieven en zeehonden geeft grote twijfels aan de conclusie in de passende beoordeling
dat doorgifte en opeenhoping van gifstoffen een beperkt effect op hogere trofische niveaus
geeft.
In de Besluit-MER wordt vaak aangehaald dat vervuiling in het Scheldewater minder wordt.
Hoeveel PCB’s nog in de waterbodems bezonken zijn en wanneer die stoffen door meer
zuurstof in het water vrij komen is niet onderzocht. Dit is een niet gekwantificeerde
bedreiging voor de voorgenomen activiteit, waarvoor bij de S-MER al gewaarschuwd is.
De atmosferische depositie van PAK’s is de afgelopen jaren gestegen en zal een
vervuilingsbron blijven. Deze twee vervuilingsbronnen zijn niet in de Besluit-MER en de
passende beoordeling betrokken
- De passende beoordeling betreffende vervuiling heeft een onjuiste en onvolledige
afweging gemaakt en dient door het bevoegd gezag afgewezen te worden.
- Het ontbreken van gedetailleerde kennis van de voedselketen in de Westerschelde in
combinatie met de hoge vervuiling, die in de komende tijd nog lang te hoog zal zijn,
betekent dat de passende beoordeling de voorgenomen activiteit moet afwijzen en de
passende boordeling het voorzorgsprincipe moet hanteren.

Ons ontbrak de tijd om ook de Flora en Faunawet bij dit hoofdstuk te betrekken.
5.1 Verzilting
Onder § 7.8.7 in de passende beoordeling staat de afweging
‘het risico op verzilting van het ondiepe grondwater in de aanliggende
landbouwgebieden is uitgesloten aangezien er langs de nieuwe
Sigma/Deltadijk laagwatergangen zullen zijn die een hydraulische barrière
vormen voor doorsijpelend oppervlaktewater tussen de ontpolderde gebieden
en de aanpalende polders.’
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Kwelsloten werken in veel gevallen niet. Er is in de Besluit-MER geen enkele beschouwing
opgenomen over de opbouw van het zoutgehalte in de bodem en ook niet over de
grondwaterstroming. Hoe diep liggen de zoet- en brakgrondwaterlagen en waar liggen de
ondergrondse barrières? Essentiële vragen, die alleen door een grondwaterstromingsmodel
beantwoord kunnen worden. Bovendien dient daarbij een afweging gemaakt te worden over
de boven de maximum toelaatbaar risico in het Scheldewater in oplossing zijnde metalen. Dat
ontbreekt in de passende beoordelen.
Het ontbreken van een grondwaterstromingsmodel van het projectgebied ontbreekt.
Op grond waarvan de conclusie in de passende beoordeling dat het risico voor
verzilting uit te sluiten is door het bevoegd gezag afgewezen moet worden.

6. Conclusies
Op grond van informatie in de Besluit-MER zijn wij van mening dat door de voorgenomen
activiteit een gebied ontstaat wordt dat binnen afzienbare tijd zal vervuilen boven het
maximum toelaatbaar risico met gevaren voor de voedselketen in de Schelde/Westerschelde.
Bovendien is er risico voor vervuiling en verzilting van het grondwater van de Hedwigepolder
en de belendende percelen.
Wij verzoeken het bevoegd gezag het project af te wijzen omdat het in strijd is met de Wet
Milieubeheer, de Wet Bodembescherming en de Waterwet.
Hoogachtend,
Namens Stichting “Red onze Polders”

L. Flikweert, voorzitter

M. de Feijter, secretaris

L. van Melle, bestuurslid
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Bijlage 1. Zienswijze Stichting Red onze Polders op Rijksinpassingsplan Hertogin
Hedwigepolder
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Bijlage 2. Zienswijze Stichting Red onze Polders op Rijksinpassingsplan Hertogin
Hedwigepolder

Het woud van Normen voor Cadmium
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Bijlage 3. Zienswijze Stichting Red onze Polders op Rijksinpassingsplan Hertogin
Hedwigepolder
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Bijlage 4. Zienswijze Stichting Red onze Polders op Rijksinpassingsplan Hertogin
Hedwigepolder

Kabinetsplan Westerschelde maakt alles erger
NRC, Woensdag 22 april 2009.
Het kabinet mist de moed om de afgesproken ontpoldering uit te voeren. Dat is al erg.
Maar erger is het zelfbedachte plan om van slik schor te maken, stellen zes ecologen.
Het kabinet heeft besloten om de Hedwigepolder niet te ontpolderen. Die ontpoldering was,
na een gezamenlijk Belgisch-Nederlands onderzoek, als een noodzakelijk natuurherstel
voorgesteld. Twee opeenvolgende adviescommissies, waarin vrijwel alle specialisten zitting
hadden, hebben de ontpoldering als beste alternatief omschreven. Het kabinet betwist deze
conclusies niet, maar neemt een andere beslissing, omdat draagvlak voor ontpoldering
ontbreekt.
De vaargeul van de Westerschelde is de laatste vijf decennia herhaaldelijk verdiept en
verbreed om de toegang van grotere schepen mogelijk te maken. Dit heeft vergaande
gevolgen gehad. Het getij dringt dieper en heviger de Westerschelde binnen. De voorbije
eeuw is de getijslag (het verschil tussen laag- en hoogwater) in Antwerpen met zo’n 80 cm
toegenomen. Door de ingrepen ‘versteilt’ het estuarium: de slikplaten komen hoger te liggen,
terwijl de geulen dieper worden. Het tussenliggende ondiepe gebied, belangrijk voor
bodemleven en vissen, verdwijnt. De waarde van de slikken voor steltlopers vermindert. Ook
verruwt het estuarium: de stroomsnelheden verhogen, waardoor het bodemleven minder
gemakkelijk een plaats vindt.
Bovendien worden fundamentele evenwichten van het estuarium bedreigd. In de huidige
Westerschelde bestaat een scheiding tussen eb- en vloedgeulen. Daartussen ontwikkelen zich
de slikken en platen die voor het bodem- en vogelleven van groot belang zijn. Verdieping van
de hoofdgeul en insnoering van het estuarium (door historische inpolderingen) dreigen ertoe
te leiden dat dit zogenaamde meergeulensysteem omklapt naar een systeem met een enkele
geul, omgeven door hooggelegen schorren en bijna zonder platen. Dit omklappen kan heel
plots, al kan niemand precies vertellen wanneer dit gebeurt.
Om al deze redenen was er een gedegen grondslag voor de plannen om het estuarium uit te
breiden. Een ruimer estuarium geeft, zelfs bij een diepere vaargeul, de natuurlijke processen
meer mogelijkheden om een stabiel en ecologisch rijk estuarium te behouden. De
ontpoldering van de Hedwigepolder werd daarbij als een eerste stap gezien. Tevens was deze
vastgelegd als verplichting in de internationale verdragen met België.
Het kabinet heeft nu besloten dat er onvoldoende draagvlak is. Dat is erg, omdat Nederland
hiermee voor het eerst te kennen geeft de natuurwaarden van de Westerschelde niet als
leidraad te nemen voor de ontwikkelingsplannen.
Maar echt dramatisch is het alternatief dat wordt gekozen: men wil binnen in het estuarium
schorren laten ontwikkelen door het aanleggen van strekdammen. Met andere woorden:
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inpoldering als alternatief voor ontpoldering! Deze maatregel gaat in tegen alle doelstellingen.
Het estuarium wordt extra ingesnoerd, de versteiling wordt kunstmatig bevorderd, de
komberging wordt verkleind en het getij wordt dieper het land ingedreven, het risico op een
ééngeulsysteem wordt verhoogd en het estuarium dreigt te belanden in een toestand
waarin het zand naar de zee exporteert, waardoor het verder uit evenwicht dreigt te geraken.
Daarnaast wordt overwogen om in het unieke natuurreservaat Saeftinge te gaan baggeren,
zogezegd om het schor te verjongen. Hierdoor wordt een belangrijk gebied voor vogels
verstoord en weggebaggerd, dreigt historische vervuiling in het water van de Westerschelde
terecht te komen en wordt over grote oppervlaktes bestaande en (internationaal gezien) unieke
vegetatie vernietigd.
Beide maatregelen worden bovendien ten onrechte voorgesteld als ‘natuurherstel’, terwijl ze
feitelijk natuur en natuurlijke processen vernietigen.
Het is aan de politiek om te oordelen of er voor een maatregel voldoende draagvlak bestaat.
Als dat niet zo is, dan moet men dat melden aan internationale partners en aan de Europese
Commissie, en geduldig de straf daarvoor afwachten. Maar ontpolderen vervangen door
inpolderen is een vergissing maskeren door er een blunder bovenop te stapelen.
Kabinet, als u niet de politieke moed kunt opbrengen om toekomstgerichte maatregelen voor
de Schelde te treffen, doe dan alstublieft niets. Dat is nog altijd beter dan wat u nu van plan
bent.
Prof.dr. Peter M.J. Herman, Radboud Universiteit Nijmegen; Prof.dr. Carlo H.R. Heip,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) / Universiteit Gent; Prof.dr. Patrick
Meire, Universiteit Antwerpen; Prof.dr. Jack J.J. Middelburg, Universiteit Utrecht; Prof.dr.
Lucas Stal, Universiteit van Amsterdam; Dr. Ad H.L. Huiskes. Allen zijn verbonden aan het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
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