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1) Is er nog zilte natuur?

• Ontwikkeling van de “zilte natuur” langsheen
onze kust is in eerste instantie afhankelijk van 
de variatie in de zeespiegel
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• Over de lange termijn zien we een spectaculaire
stijging van de zeespiegel

• 12.000 jaar geleden was er geen sprake van zilte
natuur



• In het “recente” verleden zien we ook
belangrijke schommelingen van de zeespiegel



• De Duinkerke transgressies zorgen voor een enorme toename van 
zilte natuur tot de bedijkingen beginnen rond 1000-1100



• Niet alleen in de 
kustpolders, 
maar ook in het 
ganse
Deltagebied
werd massaal
ingepolderd!

• Van de “zilte
natuur” blijft
amper nog iets
over



• Ook de duinen en 
binnenduin rand is 
in belangrijke mate 
verdwenen



• Zeespiegelrijzing zet
zich verder
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40 km

Van Braeckel et al. 2006

Changing tidal characteristics
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Length of the estuary

Humber
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Schelde Weser

Tidal range 

• Safety against inundations: tidal range
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Slope ↑, current speed ↑  marsh erosion ↑
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WATERPROBLEMATIEK
Global change

Sea level rise



Coastal squeeze
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Conclusie 1

• Het areaal aan “zilte natuur” is drastisch
achteruitgegaan

• De zeespiegelstijging vormt een cruciaal
probleem voor het behoud van 
kustecosystemen

• De ontwikkelingen van de kust en de estuaria
zijn sterk met elkaar verbonden en moeten als
1 geheel gezien worden
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2) Moet er zilte natuur zijn?



19



20



21

Ecological functioning 
versus Economy

“Goods and services”

(Costanza et al., Nature 1997)
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Kwelders

Schorren

Bv. Paulinaschor, Westerschelde
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Laag water Hoog water

waterbeweging bodem

kustvegetatie
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Wisselwerking waterstroming en kustvegetatie draagt bij tot

2) Kustvegetatie dempt golfenergie

Kustverdediging
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dijk

Wisselwerking waterstroming en kustvegetatie draagt bij tot

2) Kustvegetatie dempt golfenergie

Kustverdediging



2 October 2008Biogeomorphology at DELTARES 27

dijk

Wisselwerking waterstroming en kustvegetatie draagt bij tot

Kustvegetatie kan de kost voor bouw en onderhoud van zeeweringen met 
1/3 reduceren (Turner & Dagley 1993)

Kustverdediging
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•  Leidt tot een paradigma shift! Natuur is niet
alleen leuk om in te wandelen, maar het is 
cruciaal zowel voor de economie als voor het 
menselijk welzijn
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Ecosystem services

Nature Harbour

Ecology                     EconomyEcosystem
services
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• Dit vereist een volledig nieuwe benadering
waar natuur geen deel van het probleem is, 
maar juist een deel van de oplossing

• Investeringen in de natuur heeft een
toegevoegde waarde door het leveren van 
ecosysteemdiensten



33

• Om de natuur te gebruiken moet je de 
processen en vooral de interacties tussen
biota en hun omgeving kennen.

Physical 
environment

Ecosystem
Engineer

Other
species
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• Bouwen met de natuur is compatibel met de  
“ecosystem approach” zoals gedefinieerd in de 
Convention on Biodiversity



35

• “The Ecosystem Approach is a strategy 
for the integrated management of land, 
water and living resources that promotes 
conservation and sustainable use in an 
equitable way.”
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Ecological
Quality

Human impact

Very good

Minimum
Basic EQ

Nature management

(adapted from A. Schneiders)

Ecosystem Management

ecotechnology

Building with Nature/Ecodynamic design
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• Let processes do the work
- sandmotor

• Let organisms do the work
- Ecosystem engineers
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Human (direct economic)
issues at stake

Amount of nature Amount of infrastructure
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Conclusie 2

• Ja er moet nog “zilte natuur” zijn, immers de 
ecosysteem diensten door die natuur geleverd
vertegenwoordigen een zeer grote
economische en maatschappelijke waarde!
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3) Waar en hoeveel van die “zilte
natuur moet er dan komen?
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Doelstellingen

• “het behoud van de biodiversiteit”
- Voldoen aan de richtlijnen (EU-VR, HR, MSD,..)
- Opstellen van instandhoudingsdoelstellingen

• Populaties van soorten
• Oppervlaktes habitats

•  Hoewel erg belangrijk is dit onvoldoende
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Wat zijn de grote problemen?

• Toename van de hoogwaters en de getij
amplitude in de Schelde
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Maatregelen zijn nodig

• De getij energie reduceren
- Voor die het estuarium in komt
- In het estuarium

-  Bouwen met de natuur
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diffusor
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• Scharhorn en Nigehorn
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Bird nesting/resting island in the Seine
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Paull Holme Stray Humber estuary
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Ontpoldering Zwin

• Waardevolle bijdrage, 
maar de waarde zou nog
kunnen stijgen door het 
water van de polder te
draineren via het Zwin en 
op die manier de 
“natuurlijke” 
waterhuishouding te
herstellen
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Maatregelen zijn nodig

• De kusterosie tegen gaan

?

Zoekenform-18d8search th

http://www.vlaamsebaaien.com/04-strand-knokke-heist-zwin�
http://www.vlaamsebaaien.com/rss.xml�
http://vlaamsebaaien.com/00-kustbeschermingsplan�
http://vlaamsebaaien.com/01-kustbescherming-door-ophoging-Vlaamse-Banken�
http://vlaamsebaaien.com/02-eilanden-voor-de-Vlaamse-Kust�
http://vlaamsebaaien.com/03-haven-van-Zeebrugge�
http://vlaamsebaaien.com/04-strand-knokke-heist-zwin�
http://vlaamsebaaien.com/05-jachthaven-blankenberge�
http://vlaamsebaaien.com/06-mariene-residentie-Blankenberge-Zeebrugge�
http://vlaamsebaaien.com/07-haven-van-oostende�
http://vlaamsebaaien.com/08-nieuwpoort-europees-zeil-en-watersportcentrum�
http://vlaamsebaaien.com/09-multifunctioneel-eiland�
http://vlaamsebaaien.com/10-infrastructuur-voor-mariene-energiewinning�
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Maatregelen zijn nodig

• Gebruik maken van de zandmotor (volgende
bijdrage) biedt misschien meer mogelijkheden

• Koppeling met estuariene vaart biedt een
belangrijke win win mogelijkheid
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Ring Dike Lowered CIA dike

CRT
estuary

Outlet

Inlet

polder 
area

Projecten kunnen een combinatie van techniek en 
natuur zijn
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Conclusies

• Areaal aan “zilte natuur” is dramatisch
afgenomen

• De zeespiegelstijging zorgt voor grote
problemen langs de kust en in de estuaria

• Natuur levert ecosysteemdiensten en heeft
daardoor een grote economische waarde. 
Herstel van natuur is vaak kosten effectiever
dan harde infrastructuur, maar dat laatste
blijft nodig
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• Uitbreiding van natuur moet passen binnen
een globale visie waarbij duidelijke
doelstellingen moeten geformuleerd worden
ten aanzien van de fundamentele processen

• Uitbreiding moet zowel land- als zeewaarts
• Koppelen van doelstellingen is erg belangrijk
• Innovatieve ideeën waarbij natuur en 

infrastructuur aan elkaar gekoppeld zijn, zijn
nodig  vereist een openheid van geest bij
alle partijen!
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