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Aanleiding 
 
Op 21 april 2021 heeft de VV gesproken over de optimalisatie van de compenserende maatregelen 
Kierbesluit. Tijdens de bespreking is toegezegd om nader in te willen gaan op de mogelijkheden van 

een natuurvriendelijke inrichting. Deze mogelijkheden zijn inmiddels verkend en over de resultaten 

hiervan wordt een terugkoppeling gegeven. 
 
 
Informatie  
 

Verkenning 

Het te onderzoeken traject betreft niet het gehele tracé van de compenserende maatregelen 

Kierbesluit, maar beperkt zich tot het deel op het eiland Goeree-Overflakkee, beter bekend onder de 

naam ‘Zoetwaterkanaal’ (maalgebied G47). 

 

De verkenning naar de mogelijkheden heeft plaatsgevonden met in achtneming van de volgende 

uitgangspunten: 

- Het betreft een eerste verkennend onderzoek; 

- Het gaat om het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en geen andere maatregelen ten 

aanzien van gebiedsinpassing, impuls aan natuur etc.; 

- Uitgangspunt is de mogelijke aanleg zonder grondverwerving; 

- LTO/NLGO of andere belangrijke gebiedspartners laten participeren. 

 

Door hydrologen is het hydrologisch profiel van het zoetwaterkanaal doorgerekend om te bepalen of er 

mogelijkheden zijn om het doorstroomprofiel te kunnen verkleinen zonder dat de aanvoercapaciteit of 

andere hydrologische normen in het geding komen zoals benoemd in het WBP 2016 - 2021.  

Vervolgens heeft er op 26 juli 2021 een veldbezoek plaatsgevonden met diverse ambtenaren van het 

waterschap, vertegenwoordigers van de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-

Overflakkee (NLGO) en de tijdelijk heemraad Water.  

 

Uit de hydrologische analyse volgt dat het Zoetwaterkanaal niet voldoet aan alle hydrologische normen 

van het waterschap, indien wordt gerekend met de aanvoercapaciteit van 0,4 l/s/ha1. Dit is niet geheel 

verwonderlijk aangezien het Zoetwaterkanaal is ontworpen op basis van een lagere aanvoercapaciteit 

passend bij het destijds door de subsidieverstrekker meegegeven motto ‘sober en doelmatig’. 

Vanuit hydrologisch perspectief is het derhalve niet wenselijk het nat profiel te verkleinen door de 

aanleg van natuurvriendelijke oevers binnen het huidig profiel van het Zoetwaterkanaal. 

 

Ondanks deze ‘winstwaarschuwing’ is de situatie op locatie toch verkend. 

 

Onderscheid is te maken in het oostelijk van het havenkanaal van Middelharnis gelegen deel en het 

westelijk deel van het Zoetwaterkanaal.  

Het oostelijk deel is ruim voorzien van riet en vegetatie. Hoewel bij brede watergedeelten er 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding van natuurvriendelijke oevers, is geconcludeerd dat gezien de 

 
1 Aanvoernorm voor bestaande watersystemen conform Waterbeheerprogramma 2016 – 2021. 



omvang van het reeds aanwezige areaal rietlanden, aanvulling van dit areaal geen significante 

meerwaarde heeft. Anders is dit voor het westelijk deel. 

Over dit tracé heeft het Zoetwaterkanaal sterk het karakter van een lijnvormig kanaal. Hoewel het talud 

niet erg steil is (1:3 tot 1:4), is er geen sprake van uitbundige groei van oeverplanten waardoor het 

rechtlijnige karakter duidelijk waarneembaar is. 

Duidelijk werd dat de overwegend strakke begrenzing van dit deel tussen de aangelegde kades, de 

uitbreiding met natuurvriendelijke oevers vrijwel onmogelijk maakt.  

Bovenstaande constateringen zijn tijdens het veldbezoek door de vertegenwoordigers van de NLGO 

onderkent. 

 

Het westelijk deel van het Zoetwaterkanaal wordt begrenst door een kade of grondstroken die door het 

waterschap worden verpacht. Er is een duidelijk verschil in ecologische waarde te zien in de gedeelten 

die het waterschap zelf onderhoudt en de gedeelten waarvan het onderhoud door een pachter wordt 

uitgevoerd. De stroken grond die het waterschap in onderhoud heeft, kent veel meer variatie in 

vegetatie. De verpachte stroken zijn echter verworden tot grasland met weinig variatie. 

Door een aangepast en ecologisch gericht onderhoud en door eventueel rekening te houden met de 

inrichting van het leefgebied van Patrijzen, kan de ecologische waarde worden vergroot.  

Vooral de percelen gelegen tussen de hoofdwaterkering en het Zoetwaterkanaal in het traject van het 

inlaatgemaal Westplaat Buitengronden en De Slechtvalk, hebben voldoende lengte (ruim 2,2 km) en 

breedte (ca. 15 m) om voor de droge terreinen meerwaarde te kunnen genereren voor ecologie. Het 

effect op de waterkwaliteit zal echter zeer beperkt zijn. 

 

Westelijk van de stuw Groenendijk buigt het Zoetwaterkanaal af in de richting van de Waterkering. 

Westelijk van de bocht ligt grond in eigendom van het waterschap. Hier zou buiten het huidige 

waterprofiel wat ruimte kunnen zijn voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Wel zal rekening 

moeten worden gehouden met beperkingen van kabels en leidingen. Mogelijk gaat het hier om een 

oeverlengte van ca. 75 m. 

 

Ongeveer 300m noordelijk van de stuw Groenendijk buigt het Zoetwaterkanaal af in westelijke richting. 

In de bocht is door windwerking sprake van geringe oeverdeformatie. Deze deformatie zal worden 

verholpen. Er zal een natuurlijke oeverbeschermingsconstructie worden toegepast waarbij uitwisseling 

van fauna mogelijk blijft tussen de hoofdstroom en het natte deel achter de oeverconstructie. De 

voorbereidingen voor dit werk zijn inmiddels in gang gezet. 

 

Vervolg aanpak 

Vanwege de zeer beperkte mogelijkheid (en impact hiervan) voor NVO’s  langs het zoetwaterkanaal is 

besloten hier geen vervolg aan te geven. 

De mogelijkheden voor aanpassing van het onderhoud van de eigen terreinen en de verpachte percelen 

zal intern worden besproken. 

De aanpassing van de geconstateerde oeverdeformatie wordt momenteel voorbereid. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Eventuele vragen naar aanleiding van deze informatiebrief kunt u e-mailen naar vvhollandsedelta@wshd.nl.  
Vragen en antwoorden worden opgenomen in het Overzicht schriftelijke vragen/antwoorden.  
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