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ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK A.2008.31 
 

 
 
 
 
 
 

Advies met betrekking tot het verzoek tot ontheffing van de MER-plicht voor 
dijkwerken en estuariene natuurontwikkeling in de zone tussen Fort Filip en het 

Noordkasteel (Antwerpen, Rechter Schelde-oever). 
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1. Onderwerp 
 

In de Zone tussen Fort Filip en het Noord Kasteel wordt de huidige waterkering (een 
zandstock) vervangen door een Sigmadijk. Hierbij wordt ook betracht om maximaal ruimte te 
laten voor de ontwikkeling van estuariene natuur van het type slik en schor. Het project heeft 
twee doelstellingen: het kadert enerzijds in de afwerking van het Sigmaplan; anderzijds 
fuctioneert de te realiseren estuariene natuur als compensatie voor de negatieve gevolgen die 
verwacht worden ten gevolge van de verruiming van de vaargeul. 
 

2. Verzoek 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.3§3 van het decreet betreffende de 
milieueffect- en veiligheidsrapportage en van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, kan de 
initiatiefnemer voor projecten behorende tot de bijlage II-lijst een gemotiveerd verzoek tot 
ontheffing van milieueffectrapportageplicht indienen bij de Dienst Mer. 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV diende op 21 december 2007 dergelijk verzoek tot ontheffing 
in bij de dienst MER voor de dijkwerken tussen Fort Filip en het Noordkasteel. Op 7 februari 
2008 ontving INBO van de Dienst MER het verzoek om hierover advies uit te brengen, in het 
bijzonder over de effectinschatting en –beoordeling.  
 

3. Beschouwing 
 

Naast effectinschatting en beoordeling is het even belangrijk om de gerealiseerde compensatie 
adequaat te kwantificeren. Enerzijds moet er een juiste inschatting gemaakt worden van de 
reeds aanwezige slikken en schorren; anderzijds moet het bijkomend potentieel volgens 
dezelfde methode ingeschat worden zodat dit kan getoetst worden aan de compensatieplicht. 
 
In het voorliggende verzoek tot ontheffing werd op voldoende transparante wijze, met een 
voldoende gedocumenteerde methodologie en met adequaat gebruik van de beschikbare 
informatiebronnen een inschatting gemaakt van de realiseerbare hoeveelheid slikken en 
schorren, rekening houdend met het reeds aanwezige areaal. Hieruit  blijkt dat er voldoende 
potentieel is om aan de compensatieplicht te voldoen.  
 
Het studiegebied wordt uitgebreid beschreven waardoor het mogelijk wordt de 
effectinschatting en –beoordeling te evalueren. Bovendien worden ook in deze fase reeds de 
nodige milderende maatregelen voorgesteld.  
 

4. Besluit 
 
De informatie en effectbeoordeling in bovenvermeld verzoek tot ontheffing is dermate 
volledig dat van een MER weinig toegevoegde waarde kan worden verwacht. Het INBO 
adviseert dan ook een gunstig gevolg te geven aan dit verzoek tot ontheffing van de MER-
plicht voor de dijkwerken en estuariene natuurontwikkeling in de zone tussen Fort-Filip en 
het Noordkasteel.   


