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Onderwerp
Natuurontwikkeling haventje Hoedekenskerke.

Geachte heer

In ons overleg van 23 januari, waaraan tevens uw collega en
mijn collega deelnamen, is de suggestie gedaan natuur te ontwikkelen
in het haventje van Hoedekenskerke. Deze suggestie is in verband gebracht met
de uitvoering van het natuurcompensatieprogramma Westerschelde, samen-
hangend met het verdiepingsverdrag uit 1995. Mijn reactie is als volgt.

e
In het haventje ligt. voor zover mij bekend, een wrak, waarachter zich een slik
kan handhaven. Wellicht zorgt het wrak voor enige luwtewerking. Het is moge-
lijk het wrak te vervangen door een stenen kribbetje, dat het slik zou bescher-
men en mogelijk tot een ophoging van de bodem zou leiden. Op termijn kan er
dan enige vegetatie optreden.

Een dergelijke ingreep heeft niet mijn voorkeur, en wel om de volgende rede-
nen.

• Gezien de directe nabijheid van menselijke activiteiten (ligplaatsen,
havencafé) is er sprake van verstoring. Mede gezien de kleine schaal
waarop natuurontwikkeling mogelijk is wordt de kwaliteit van de natuur
hierdoor negatief beïnvloed.

• Gezien het vaargeultje van enige diepte op korte afstand van het slikje,
is het twijfelachtig of het slik zich zal ophogen tot schor. Indien er vege-
tatie optreedt, zal dit zeer marginaal zijn.
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• Het slik heeft nu reeds een bepaalde natuurwaarde. Het initiëren van
een scharretje zal gepaard gaan met verlies van dit slik. In het licht van
de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn is dit problematisch: het slik zal
dan gecompenseerd moeten worden. Deze ervaring is opgedaan bij de
planvorming voor het natuurcompensatieproject Bescherming Zuidgorsl
Plaat van Baarland.

Ik waardeer het dat er ideeën worden aangedragen ter versterking van het na.
tuurcompensatieprogramma. Helaas moet ik in dit concrete geval van het ha-
ventje Hoedekenskerke tot de conclusie komen dat dit geen bruikbaar idee is.
Overigens kent het programma momenteel een aantal kansrijke en waardevolle
projecten, terwijl er recent een aantal binnendijkse projecten aan is toegevoegd.
Ik ga ervan uit dat, voor zover projecten binnen uw gemeentegrenzen vallen, u
daarvan op de hoogte bent. In dat verband kan ik u mededelen dat de jaarlijkse
voortgangsrapportage naar verwachting in mei of juni aan u zal worden toege-
zonden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directe
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