
Rijkswaterstaat en andere water- en natuurbeheerders 
werken samen aan voldoende, schoon water, dat gezond is 
voor mensen, waterplanten en -dieren. Dankzij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen krijgen water-
planten, vissen en kleine in ondiep water levende dieren 
weer meer mogelijkheden. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een enorme stimulans.  
Deze richtlijn zorgt ervoor dat de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater in Europa in 2015 goed is en dat we water 
duurzaam gebruiken. 

Wat is er aan de hand?
De Nieuwe Waterweg is aangelegd en heeft als kunstmatig water per 
definitie niet de natuurlijke kwaliteiten van een estuarium. Wel is in 
dit deel van de deltawateren eb en vloed nog sterk aanwezig, terwijl 
het getij elders in het mondingsgebied van Rijn en Maas grotendeels 
is verdwenen. Maar door de inrichting voor voornamelijk scheep-
vaart en andere havenstedelijke functies is er naar verhouding 
bijzonder weinig areaal aan ondiepe slibrijke waterbodem. 
Rijkswaterstaat heeft onderzocht hoe toch ook hier de doelstellingen 
van de KRW kunnen worden behaald. Eén van de maatregelen is het 
project Gors van de Lickebaert. 
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Natuurgebied 
Het Gors van de Lickebaert ligt stroomopwaarts van Maassluis, 
aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg. Het gebied maakt 
deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De locatie 
valt regelmatig droog, maar toch ontstaat er geen waardevolle 
natuur. De golven van passerende schepen verhinderen de vorming 
van een geleidelijke land-waterovergang en ook van een even-
wichtig onderwaterbodemleven.

Wat gaat er gebeuren?
De oever is nu steil en bovendien blootgesteld aan woelig water. 
Dat  zijn geen geschikte omstandigheden voor het creëren van een 
brakwatergors of -kwelder. Een kansrijke mogelijkheid is de aanleg 
van een natuurvriendelijke vooroever van in totaal 2 kilometer 
lengte, verdeeld over de Landtong Rozenburg en het Gors van 
de Lickebaert. Vóór de bestaande oever wordt grond opgebracht. 
Op het hogere deel kunnen zich planten vestigen, voornamelijk 
biezen die tegen zout kunnen. Een aan te leggen geleidedam 
beschermt de oever en versnelt het proces van ophoging. 

Planning
In de verkenningsfase is gebleken dat het project een positieve 
bijdrage kan leveren aan de verbetering van de ecologische water-
kwaliteit. Deze fase is afgerond. In de planstudie die in 2010 is 
afgerond is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze 
studie is een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant die 
medio 2011 gereed is voor uitvoering.


