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AANLEIDING 
 
In het geactualiseerde Sigmaplan is voorzien om de dijkhoogte afwaarts Antwerpen 
(Oosterweel) op 11 mTAW te brengen. Dit is de hoogte die in het oorspronkelijke 
Sigmaplan van 1977 was voorzien. In het goedgekeurde plan-MER van het 
geactualiseerde Sigmaplan is deze hoogte voorzien in het nulalternatief en twee andere 
alternatieven. 
W&Z afdeling Zeeschelde wenst, in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan, het 
project Dijkwerken Zeescheldebekken uit te voeren. Dit project wil de bestaande 
waterkeringen verhogen tot Sigmahoogte (11 mTAW) op de linkeroever van de Schelde 
te Beveren in de zone ter plaatse van het Fort Liefkenshoek. Het gaat om een tracé met 
lengte van ongeveer 1.685 m, tussen de Liefkenshoektunnel (R2) en het Deurganckdok. 
 

VRAAGSTELLING 
 
De Dienst milieueffectrapportage vraagt om advies uit te brengen over het verzoek tot 
ontheffing van milieueffectrapportageplicht voor het project Dijkwerken 
Zeescheldebekken. In het bijzonder wordt advies gevraagd over de effectinschatting en –
beoordeling, inclusief de passende beoordeling. 
 

TOELICHTING 
 
Het betreft de tweede maal dat W&Z verzoek tot ontheffing van de 
milieueffectrapportageplicht voor ditzelfde project indient. De eerste maal besliste de 
dienst MER op 18 september 2009 om geen ontheffing toe te kennen op basis van 
adviezen geformuleerd door ANB, INBO en het Agentschap R-O Onroerend Erfgoed Oost-
Vlaanderen. Het toen voorgelegde dossier bevatte onvoldoende informatie met 
betrekking tot de beoordeling van het effect van het verdwijnen van habitats, de 
passende beoordeling was onvoldoende onderbouwd en de deeldiscipline archeologie was 
onvoldoende behandeld (Van Snick, 2009). 
 
Projectbeschrijving. 
Bij de aanleg van de dijken wordt voorgenomen om zo veel mogelijk rekening te houden 
met de richtlijnen van het INBO advies INBO.A.2007.128. W&Z liet echter in het kader 
van het geactualiseerde Sigmaplan specifiek onderzoek uitvoeren naar de bekleding van 
waterkeringen, rekening houdend met heersende waterstanden, golfslag, 
stroomsnelheden,……(THV,2008). Het verdient aanbeveling dat ook hiermee rekening 
gehouden wordt bij de opmaak van de inrichtingsplannen. 
 

 
Fig. 1. alternatief 1 

 
Alternatief 1 legt de nieuwe waterkerende dijk landwaarts van het fort, vlak bij de gracht 
omheen het fort. De beschrijving en de figuren in het ontheffingsdossier zijn niet zeer 
duidelijk met betrekking tot de voorgenomen inrichting van de bestaande Scheldedijk ter 
hoogte van het fort (groen gestippelde lijn in fig. 1&2): Tabel 2.2 stelt dat die opgehoogd 
wordt tot 9,25m, de tekst beschrijft dat die die deels afgegraven wordt en omgevormd 
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tot ‘overloopdijk’. Overloopdijken worden aangelegd aan de rivierzijde van GOG’s, 
gebieden die in tijden van stormvloed door hun extra komberging de vloedgolf aftoppen. 
In de Zeeschelde hebben deze doorgaans een hoogte tussen 6 en 7mTAW. De 
voorgenomen hoogte in dit geval is niet uit de figuur (illustratie 3.2 in het 
ontheffingsdossier) af te lezen.  
 

 
Fig. 2: Alternatief 2 

 

Voor alternatief 2 wordt de dijk op de grens van het habitatrichtlijn gelegd. In de aldus 
gecreëerde buitendijkse zone wordt 0,9 ha ontpolderd (gele arcering in fig. 2), het is de 
bedoeling de specie aan te wenden om het dijklichaam te realiseren. De voorgenomen 
activiteit is eerst het gebied afgraven tot 4m en dan de voorliggende dijk weggraven. 
Ervaring van Ketenisse schor en Paardeschor leert dat het moeilijk is een bestaand 
dijklichaam degelijk weg te graven als het achterliggende gebied reeds afgegraven is. 
Deze activiteit valt eerder onder de categorie grondwinning dan natuurontwikkeling 
indien ze uitgevoerd wordt zoals beschreven in de projectbeschrijving. De resulterende 
‘ontpoldering’ zou dan naar estuarien functioneren en habitat weinig meerwaarde bieden, 
het resultaat zou een kleine driehoekige put achter een half afgegraven dijklichaam zijn; 
de vorm bij uitstek om afval te verzamelen. Gezien de hoge uitgangsligging van het 
terrein is het ook mogelijk om gewoon gradueel van de rivier naar de nieuwe dijk toe af 
te graven. Op die manier kan het huidige dijklichaam beter en efficiënter verwijderd 
worden. Een bres tot op grotere diepte als kreekaanzet zal een betere wateruitwisseling 
met het te ontwikkelen schor garanderen. De ‘stepping stone’ waarde van deze zeer 
beperkte oppervlakte habitat in deze ligging tussen het opgespoten terrein en het 
Deurganckdok zou eerder beperkt zijn. 
 
Ontwikkelingsscenario’s. 

 
In de ontheffingsvraag worden ook telkens 2 ontwikkelingsscenario’s beoordeeld. Een 
eerste voorgesteld ontwikkelingsscenario is de ontpoldering van het 
habitatrichtlijngebied. Het habitatrichtlijngebied in de zone rond fort Liefkenshoek is 
namelijk aangeduid met het oog op de potenties om er door ontpoldering estuarien 
habitat te creëren. Eén van de opmerkingen van INBO bij de eerste vraag betrof het niet 
aangrijpen van deze gelegenheid om deze beleidsintentie te realiseren om estuarien 
habitat rond het fort te realiseren (Van den Bergh, 2009). Temeer omdat in de 
natuurboekhouding van de Zeeschelde nog steeds een tekort aan estuariene natuur 
geboekt staat (zie verder).  
 
Daarnaast is de gemeente Beveren gestart met werkzaamheden voor de toeristische 
ontwikkeling van het fort. De blauwe arcering in de figuren 1 & 2 geeft een zoekzone 
weer voor een parking die de gemeente Beveren wil aanleggen als deel van dit plan, de 
aanleg van deze parking is voorgesteld als het ontwikkelingsscenario ‘Fort Liefkenshoek.  
 
De gemeente is ook vragende partij om een extra ontsluiting naar het Deurganckdok te 
voorzien voor de brandweer, de dienstweg op de waterkerende dijk zou hiervoor kunnen 
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dienen of er dient een weg landwaarts daarvan aangelegd. Dit aspect wordt niet apart als 
ontwikkelingsscenario behandeld. 
 
Het is eigenaardig dat hier twee ontwikkelingsscenario’s voorgesteld worden die in 
uitvoering niet te combineren zijn. Zoals de plannen nu voorgesteld worden kan ofwel de 
ontpoldering ofwel de parking gerealiseerd worden, maar beiden samen kan niet. Dit 
terwijl beiden wenselijk zijn en er meerdere mogelijkheden bestaan om ze in één 
alternatief te combineren dat meteen een maatschappelijke, ecologische en 
landschappelijke meerwaarde zou bieden. Enerzijds kan de zoekzone voor de parking 
logischer gelokaliseerd worden binnen de dijk (Fig. 3), anderzijds is het mogelijk om de 
parking landwaarts van de dijk aan te leggen, of beiden kunnen gecombineerd worden 
door in zone 1 de waterkerende dijk van alternatief 1 te leggen en in zone 2 de ligging 
van de waterkerende dijk van alternatief 2 daarop te laten aansluiten. 
 

 
Fig3: Mogelijkheden om de zoekzone voor de parking zodanig te leggen dat beide 

ontwikkelingsscenario’s in 1 alternatief kunnen gecombineerd worden.  
 
Juridische randvoorwaarden 
Natuurbeschermingsrecht, Figuur 4.2 in ontheffingsaanvraag: De afbakening van het 
habitatrichlijngebied moet geactualiseerd worden. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse 
regering van 15/6/2007 is ook de geul van de Zeeschelde tot aan de Durmemonding 
aangemeld als habitatrichtlijngebied. 
 
Beleidsmatige randvoorwaarden: Eigenaardig genoeg ontbreekt hier het geactualiseerde 
Sigmaplan. Ingevolge de Beslissing van de Vlaamse regering van 17 december 2004 valt 
hieronder namelijk ook de pijler Natuurlijkheid van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het 
Schelde-estuarium. De definitieve plannen voor het geactualiseerde Sigmaplan, zijn 
bekrachtigd door de Vlaamse regering op 22 juli 2005. In dezelfde beslissing 
bekrachtigde de Vlaamse regering het MWeA en de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) 
voor Zeeschelde als leidend bij het beleid en het beheer. In de uitvoering van de 
verschillende projecten van het geactualiseerde Sigmaplan zijn er echter een aantal 
grensaanpassingen gebeurd. ANB houdt de Natuurboekhouding bij om erover te waken 
dat deze correcties de realisatie van de IHD niet in gevaar brengen. Deze boekhouding 
wijst op een tekort aan estuariene natuur. Rekening houdend met de beslissing van 
22/7/2005 is het bijgevolg logisch om bij de uitvoering van andere projecten in het kader 
van het geactualiseerde Sigmaplan kansen om estuariene natuur te realiseren optimaal 
te benutten.  
 
Algemene afbakening van de referentiesituatie 
 
Aangezien de toeristische ontsluiting van het Fort Liefkenshoek concreet wordt en de 
inrichtingswerken reeds aan de gang zijn valt deze onder beslist beleid en lijkt het 
logischer om als referentiesituatie uit te gaan van het reeds toeristisch ontsloten fort, 
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inclusief de aanwezigheid van een parking buiten de wallen. Een andere optie is om de 
aanleg van de parking mee in het alternatief te beschrijven.  
 
 

Discipline bodem 

 

Is een terugkeer naar de historische situatie in het ontpolderde gedeelte van alternatief 2 
niet eerder positief dan neutraal? 
 
Discipline fauna en flora. 

 

Amfibieën en reptielen: in 2009 en 2010 werden geen rugstreeppadden meer gehoord in 
de buurt van de projectzone (Data INBO). 
 
Watervogels: Naast de data voor de volledige zeeschelde kunnen ook die van dit 
specifieke teltraject weergegeven worden (Tabel 1).  
 
Tabel 1 Watervogels langs de Zeeschelde tussen de Kerncentrale en de Van Cauwelaertsluizen op LO maxima 
oktober2008 - maart2009 (Data boottellingen INBO). 
Aalscholver 101 
Bergeend 56 
Blauwe Reiger 6 
Canadese Gans 6 
Fuut 1 
Goudplevier 52 
Grauwe Gans 1129 
Grote Mantelmeeuw 3 
Kievit 186 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Kluut 7 
Kokmeeuw 158 
Krakeend 85 
Kuifeend 2 
Nijlgans 2 
Pijlstaart 2 
Scholekster 51 
Smient 195 
Stormmeeuw 6 
Tureluur 33 
Wilde Eend 698 
Wintertaling 88 
Wulp 76 
Zilvermeeuw 20 
Aalscholver 101 
Bergeend 56 
Blauwe Reiger 6 
Canadese Gans 6 
Fuut 1 
Goudplevier 52 
Grauwe Gans 1129 
Grote Mantelmeeuw 3 
Kievit 186 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Kluut 7 
Kokmeeuw 158 
Krakeend 85 
Kuifeend 2 
Nijlgans 2 
Pijlstaart 2 
Scholekster 51 
Smient 195 
Stormmeeuw 6 
Tureluur 33 
Wilde Eend 698 
Wintertaling 88 
Wulp 76 
Zilvermeeuw 20 

 
Broedvogels 

 
In de Broedvogelterritoria 2010 voor de onmiddellijke omgeving van het fort zijn 
weergegeven in fig4 (Data INBO) 
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Fig. 4: Broedvogelterritoria 2010 in de buurt van Fort Liefkenshoek. 

 

Vegetatie 

 

De vegetatiekaart 2003 van de schorren voor de betrokken zone is weergegeven in fig. 5 
Tabel 2 geeft de oppervlakte van de vegetatietypes en het slik weer. 
 
Tabel 2: oppervlakten (m²) van de buitendijkse habitattypen in het studiegebied (voor 
situering zie fig. 5). 

Estuarien     Niet estuarien     

Eenheid soort 
opp. 
(m²) Eenheid soort 

opp. 
(m²) 

Breuksteen  kaal 18.855 Rietland Riet 4.374 

Breuksteen  
met 
Melkkruid 906 Ruigte   8.853 

Slik   71.223 Ruigte Duinriet 16.453 

Pionier 
Engels 
slijkgras 63 Ruigte 

Grote 
Brandnetel 516 

Bies Zeebies 1.764 
Individuele 
struik Gewone vlier 211 

Rietland Riet 35.706 struweel Gewone vlier 1.307 

Ruigte Duinriet 43       

Ruigte Strandkweek 1.824       
Individuele 
struik vlier 110       

Struweel vlier 84       
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Fig. 5. Vegetatiekaart 2003 van het buitendijks gebied (Data INBO). 
 
Mits juiste inrichting en beheer zijn dijken inderdaad potentieel waardevolle gebieden. 
Om te stellen dat door de aanleg van de dijken 7.5ha van habitattype 6510 zal 
gerealiseerd worden moet echter na de juiste inrichting ook nog het juiste beheer 
gevoerd worden. Glanshaverhooilanden kunnen inderdaad ontwikkelen op de 
dijklichamen op voorwaarde dat jaarlijks minstens één- en beter tweemaal gemaaid 
wordt (juni en september) met snelle afvoer van strooisel en op voorwaarde dat de 
doelsoorten (voor een lijst zie Sterckx et al. in Decleer 2007 p. 262) in de buurt aanwezig 
zijn. Zelfs onder deze randvoorwaarden duurt de ontwikkeling tot habitatwaardigheid nog 
minimaal één tot enkele decennia. 
Indien op de dijken dienstwegen aangelegd worden moet de oppervlakte van die wegen 
mee in de oppervlakte balans verrekend worden. 
 
Exploitatie 

 

Gezien de inspanning van de Gemeente Beveren voor de toeristische ontsluiting van het 
fort lijkt het eigenaardig dat men ervan uitgaat dat de recreatiedruk op het gebied niet 
zal toenemen. 
 
Ontwikkelingsscenario’s: de effecten van de uitvoering van het ontwikkelingsscenario 
zouden ook kunnen weergegeven worden. 
 
Eindbeoordeling 

 
Het effectverschil tussen beide alternatieven wordt iets te onvoorwaardelijk en gesteld. 
Zoals hierboven reeds aangegeven moeten de positieve effecten van alternatief 2 
gerelativeerd worden. Indien de ontpoldering uitgevoerd wordt zoals beschreven is de 
gerealiseerde meerwaarde beperkt. 
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De realisatie van waardevolle dijkgraslanden vergt de garantie van blijvende 
inspanningen in de exploitatiefase. 
 
Passende beoordeling 

 

Figuur 14.1: ook de geul is habitattype 1130 
 
‘Hoewel de rivierprik door Breine et al (2007) niet wordt vermeld als voorkomend in de 
Schelde’ klopt niet met de werkelijkheid en klopt niet met wat weergegeven wordt in 
tabel 10.4 van dit dossier.  
Vermeldenswaardig is hier ook het terug sporadisch voorkomen van de Fint in de 
Zeeschelde, eveneens Bijlage soort van de Habitatrichtlijn. Het habitatrichtlijngebied was 
niet voor deze soort aangemeld omdat die verdwenen was. In de recent goedgekeurde 
Gewestelijke Instandhoudingsdoelen (Paelinckx 2009) staat het Scheldeëstuarium 
vermeld als ‘essentieel’ voor deze soort. De Schelde komt dus (naast de Nete) prioritair 
in aanmerking voor het behalen van de vastgelegde doelen. 
 
Met betrekking tot soorten p. 77: ‘De habitatrichtlijnsoorten komen vooral voor in de 
buitendijks gelegen gebieden’. Blauwborst broedt in het studiegebied ook binnendijks. 
 
CONCLUSIE 
 
In het studiegebied zijn twee beleidsintenties van belang die bij de aanleg van de 
waterkering moeten ter harte genomen worden: 
o De aanduiding van het gebied omheen het fort als habitatrichtlijngebied met het oog 

op de potentie om estuarien habitat te creëren op een punt in de saliniteitsgradiënt 
waar elke kans om de continuïteit in de habitats te versterken moet aangegrepen 
worden enerzijds omwille van de steilheid van de gradiënt in deze regio, anderzijds 
omwille van de verstorende invloed van de haven ontwikkeling op deze gradiënt. 

o De aanleg van een parking als logistieke ondersteuning van de toeristische ontsluiting 
van het fort. 

In het huidige dossier worden beiden als apart ‘ontwikkelingscenario meegenomen, 
echter op een manier waarop ze samen niet uitvoerbaar zijn. Door deze beleidsintenties 
samen met de voorgenomen dijkwerken te integreren in een alternatief ipv ze als 
ontwikkelingsscenario apart te zetten zou een alternatief met ecologische, 
landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde kunnen gerealiseerd worden.  
 
De positieve effectbeoordeling van alternatief 1 moet genuanceerd worden en is onder 
andere afhankelijk van de uitvoeringswijze van de ontpoldering, de inrichting van de 
dijken en het beheer ervan in de exploitatiefase. 
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