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In •-erhand rnl't de gevaren die her natuurmonument de Beer bedreigen, zal in het 

hrrfstmrn1rner een artikel over de betekenis van dit terrei n worden opgenomen. 

NATUURWETENSCHAPPELIJKE BETEKENIS, BEDREIGING DOOR 
HET DELTAPLAN EN BEHOUD VOOR DE TOEKOMST 

door I r. W. G. 13EEFTINK*) 

(Laboratorium voor Plantensystematiek en -Geografie, 
Landbouwhogeschool, Wageningen) 

In de afgelopen jaren is reeds vele malen gewezen op de betekenis. 
die de slikken en schorren in het Deltagebied van Zuidwest~Nederland 
hebben voor de natuurwetenschap, de natuurbescherming en de recreatie 
(o.a. li t. 14). I let is begrijpel ijk, dat daarbij in de eerste plaats het oog 
was en nog is gerich t op die terreinen. waarvan de levensgemeenschappen 
door de afsluiting der zeeam1en geheel zullen worden vernietigd of een 
sterke wijziging ondergaan. 

Het is intussen wel duidelijk. dat de consequenties van het Deltaplan 
verder zullen reiken dan alleen die van de afslui ting van de zeearmen. 
Tengevolge van de stormramp op 1 Februari 1953 is het noodzakelijk 
gebleken grote gedeelten van het dijklichaam langs de W esterschelde. 
zo niet alle, aanzienlijk te verhogen. D aarbij ligt het ui t technisch en 
landbouwkundig oogpunt voor de hand de benodigde grondstoffen aan 
klei zoveel mogelijk in de buitendijkse terreinen te delven. Bovendien 
zal in het kader van de di jksverhoging op daarvoor geschikte plaatsen 
een geheel nieuwe dijk op de schorren worden gelegd. waarbij behalve 
technische ove1wegingen ook inpolderingsplannen een rol spelen. Ook 
zijn los hiervan plannen tot inpoldering van grote terreinen langs de 

• ) De ornithologische gegevens werden welwillend ter beschikking gesteld door 
de heer Mr. T. Lebrer. 
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Westersehelde een reëel gevaar voor het streven tot behoud van de 
buitendijkse zilte levensgemeenschappen. 

Een ander aspect vannen de planologische gevolgen van het Deltaplan. 
Door sommige instellingen. nl. de Werkgroep Deltazaken Zeeland en 
het Economisch-Technologisch Instituut voor Zeeland (lit. 15) wordt 
de Westersehelde gezien als bij uitstek geschikt voor planning van 
industrieterreinen en havencomplexen, met name ten Oosten van Vlis
singen en tussen Breskeus en Terneuzen. Het in de laatste tijd opge
komen nieuwe scheepstype van de supertankers en de vestigingsmoeilijk
heden voor zware industrieën in ons land hebben bij het projecteren 
daarvan in belangrijke mate bijgedragen. In dit verband moeten boven
dien de voornemens van de gemeente Antwerpen worden genoemd tot 
aanleg van nieuwe havencomplexen langs de Zeeschelde ter hoogte 
van Zandvliet 

Deze bedreiging van velerlei aard maakt het dringend gewenst na te 
gaan: 

1. welke natuurv.•etenschappelijke betekenis de slikken en schorren in 
het Schelde-estuarium hebben; 

2. van welke omvang de bedreiging van deze gebieden is; 

3 . welke terreinen behouden dienen te blijven om het natuurweten
schappelijk onderzoek ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 

In dit artikel zal hierover een korte uiteenzetting worden gegeven, 
waarbij voornamelijk gesteund wordt op onderzoek, dat daar de laatste 
jaren is uitgevoerd (lit. 2). Wij zullen ons beperken tot het belangrijkste 
deel van het Schelde-estuarium, nl. de Westersehelde vanaf de monding 
tot de Belgische grens en de Zeeschelde vanaf de grens tot Antwerpen 
(zie fig. 1). 

Het abiotische milieu. 
Een estuarium kenmerkt zich door een geleidelijke ver~ ndcring van een groot 

aantal milieufactoren v~naf de monding in stroomopwaartse richting. Deze milieu
gradiënten hebben een grote invloed op de samenstelling en structuur van de 
buitendijkse levensgemeenschappen. Vóór we deze laatste gaan bespreken, zullen 
we daarom eerst de veranderingen van de naar ons oo rdcel voornaamste milieu
factoren behandelen. 

D e geheel eigen plaats, die de slikken- en schorrengemeenschappen innemen, 
is te danken aan het feit, dat ze periodiek worden overstroomd door zout water. 
Deze overstromingen zorgen er voor. dat her zoutgehalte van de bodem op een 
zeke niveau blijft. zij het met soms niet onbelangrijke schommelingen tengevolge 
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Waar het land eindi~t t en de zoc 
begint . . . . Afslagrand van de 
Kaloot bij opko mend wotcr. 

van neerslag en verdamping van het bodemvocht nel1aive van d · f . . . . · u e oversrromlngs-
requentie IS d1t mveau afhankelijk van het zoutgehalte van het ovcrsrromingswater 

de phys1~che en chemische ei~~nschappen van de bodem en de aard van de vegetatie: 
De WIJZe, waarop de grad1enren van het overstromingswater vera11dcren is van 

groot belang voor de eigenschappen van de bodem van de slikken en 5~]10 Tengevolge van de mcngino van zo t . I rren. IJ l . "' ' . · u en zoet water Jn tel estuarium nemen het 
c 1 oorge talte, het natnum-, kahum-. magnesium- en calciumgehalte in absolute 
hocveelheden stroomopwaarts gelcidcliJ"k af Doch niet in dczelfd d 
b.. h 1 · 1 . · e mate, zo at 

IJ V. h er ca cmmge 1alte 1n die richting in vcrhouding sterk toeneemt ten opzichte 
van d et na

1
tnumgeha.lte. Op overeenkomstige wijze verandert nu ook het gehalte 

aan . eze e ementcn 1n de bodem va n de buitendijkse terreinen. 
Stikstof c~ fosfor komen zeer waarschijnlijk vanaf de monding tot Antwer en 

stee~s meer .m het water voor wegens de grote hoeveelheden rioolwater (90.000 pm3 
per ag) · d1e door deze stad op de rivier worden geloosd. De invloed daarvan 

0 
l(let f~s)fa~tgehalte van de bodem is duidelijk aangetoond: het schor bij Ossendred~ 

nr. evat ongeveer tweemaal zoveel als de Kaloot (nr. 2). 
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Vermeldenswaard is tenslotte nog. dat de plaats, waar het grootste verschil in 
het chloorgehalte van het overstromingswater word t aangetroffen (ter hoogte van 
de Belgische grens) . ongeveer samenvalt met de grootst e :;oorten;umoedc van de 

schorren. 
Een belangrijke factor hebben wc tot nu toe niet genoemd. nl. het gctijverschil. 

De gemiddelde ' vlocdhoogte neemt van Vlissingen tot Antwerpen met 70 cm tor. 
doch waterpassingen hebben uitgewezen, dat de levensgemeenschappen i n grote 
trekken met deze vloedverhoging gelijke tred houdend, een hoger niveau betrekken. 

Deze en waarschijnlijk nog vele andere, niet genoemde en onderzochte gradiënten 
oefenen invloed uit op de samenstelling en de struc tuur van de levensgemeen
schappen van de buitendijkse gronden. Niet elke factor is echter even belangrijk. 
Er zijn factoren, wier invloed die van andere factoren in sterke mate onderdrukt. 
Zo is de overstromingsfrequentie van het getijdewater van grote invloed op het 
evenwicht tussen de organismen. 

De vegetatie. 
De veranderingen in de milieuomstandigheden hebben tot gevolg. dat de vege

tatie zich in floristische samenstelling en structuur ook wijzigt. Deze wisselwerking 
tussen milieu en vegetatie heeft twee aspecten: aan de ene kant stelt een soort aan 
het milieu bepaalde eisen om te leven en nakomelingschap voort te brengen. Ander
zijds zijn de levensvoorwaarden van die soort in sterke mate afhankelijk van de 
verdringingslaacht van individuen van andere soorten. Vooral dit laatste aspect is 
zeer belangrijk. omdat het bijv. heel goed mogelijk is. da t het abiotische milieu voor 
een soort verre van optimaal is, doch dat deze zich toch relatief goed ontwikkelt. 
zelfs beter dan in voor de soort opt imaal milieu. omdat de levensvoorwaarden voor 
soorten met een groot concurrentievermogen ontbreken. Het zal een ieder duidelijk 
zijn, dat om deze Gordiaanse knoop te ontwarren ex perimentcel onderzoek onder 
gecontroleerde omstandigheden noodznkel ijk is. 

In tabel l en 2 is weergegeven. welke verschuivingen zich vooreloen in de 
vegetatietypen en de afzonderlijke soorten. We hebben ons beperkt tot de hogere 
planten, doch ook bij de wieren doen zich dergel ijke verschijnselen voor. Verder 
is een keuze gemaakt uit de in het kaartje (pag. 37) aangegeven terreinen. Dit 
betekent niet, dat de andere uit het oogpunt van hun vegetatie minder belangrijk 

zijn. 

Schor bij Ossendrecht o p Belgisch 
g ro ndgebied. Engels Lepelblad 
(Cochleada anglica) tussen riet 
(Phragmites communis). 
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Fig. 1. D e buitendijkse terreinen lang s de Westersehelde en de Zeeschelde tot Antwerpen. 

(The sa!t marshes of the Western Scheldt and the river Scheldt til! Aotwerp). 

1 Zuid-Sioe. 
2 de Kaloot. 
3 Schor bij Ellewoutsdijk. 
4 Schor bij Baarlaod. 
5 SchOl bij 's Gravenpolder (Buzclingse H am). 
6 Schor bij Waarde . 
7 Schor een wcsrcn van Bath. 
8 Schorren ten oostt.'n vnn Bath lot Z nnd vlict. 
9 Schor ten noorden van Lilloo (Gai~cschoor). 

10 Schor bij de Oudc·Kcrrnisschans. 

11 Schor bij Fort St. Philippe. 
12 het Zwin. 
13 de Vcrdronken Zwarte Polder. 
14 Schocren van de Braakman. 
15 Schor vóór de Hellegatpolder bij Kamper-

hoek. 
I 6 Schor vóór de Nijspolder hij Osscnissc. 
17 het Verdronken Land van Saafti n~e. 

18 Schorren russen Fon Liefkenshock en Fort 
Ste. Marlc. 

Het Zuid-Sloc (zie het bartje. nr. l) heeft een milieu. dat sterk beïnvloed is 
door landaanwinningswerken, welke door het Technische Bureau der Domeinen 
worden uitgevoerd. Deze gaan bovendien gepaard met aanplant van Engels Slijkgras 
(Spartma townsendii) . De oude schorren langs Walcheren en Zuid-ncveland zijn 
echter botanisch interessant. 

De Kaloot (m. 2 ) is een terrein van buitengewoon grote waarde, omdat dit één 
van de weinige in Zuidwest-Nederland is. waar schorren en lage duim'll in elbar 
overgaan. Door deze bijzondere mil ieu-omstandigheden komen hier zeer zeldzame 
vegetatietypen voor. Met name is dit het geval met het Saginett1111 maritimac. een 
associatie die door West hof{ (I it. 16) voor het eerst van Terschelling is beschreven 
en op de Kaloot voorkomt als een slibrijke variant met Stra ndkweek (Agropyron 
littorale) . Deze variant is voorzover bekend alleen op dit terrein nangetroffcn. 

. Ee1_1 andere schorrenassociatie, het iets lager gelegen Armerieto-Pcstucewm, komt 
h1er ll1 grote vormenrijkdom voor en wordt langs de Wcslcrschcldc ook practisch 
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alleen op de Kaloot aangetroffen. Het bevat o.a. Fraai Duizendguldenhuid (Ccn
taurium pulchellum) en Kromswart (Parapholis srrigosa) en vormt prachtige velden 
met Engels Gras ( Armeria maritima) en Rondr Rus (Ju neus gcrardi) . Vrrdrr ll<'dt 
het verschil in slibrijkdom russen her Noordelijk en her Z uidelijk deel van de K:-~loot 
een duidelijke invloed op het voorkomen en de floristische s<lmensrclling vau asso
ciaties als het Puccinellierum maritimae, het Halimionrr um porrulacoidis, her Arre
misieturn mari!imae en her Atripliceto-Agropyrerum littora lis. 

Behalve een bonte afwisseling van schorrenvegetaties vinden we op de strandwal 
een plaatselijk mooi ontwikkelde zonatie van vloedmerkgezelschappen met Zeeraket 
(Cakile maririma) en Loogkruid (Salsola kali), de eerste duinvorming met Biestar
wegras (Agropyron junceum) en Zeepostelein (Honckenya peploides). gevolgd 
door Zandhaver (Eiymus arenarius). Het zand in deze zOnes wordt nog in sterke 
mate door de wind verplaatst, doch geeft door een gering slibgehalte aan deze 
gezelschappen een aparte floristische samenstelling (li c. 18) . 

Landinwaarts komen minder bewegelijke du invormen voor met een soortenrijke 
vegetatie, waaronder de I31auwe Zeedisrel (Eryngiu m maritimum). Zeewinde 
(Calystegia soldanella), Muurpeper (Sedum acre), Rolklaver (Lotus corniculatus 
en L. tenuis) , Paardebloemsoorten (Taraxacum spp. ) , Herfsrlceuwctand (Lcon
todon autumnal is), Vermuur (Sagina maritima en S. nodosa) , veel mossen en ook 
lichencn. De strandwal biedt verder nog de gelegenheid rot bestudering van de voor 
dit milieu zo specifieke fungi. 

Het scltor ten Oosten van Ellcwoutsdijk (nr. 3) heeft een minder afwisselend 
milieu, doch vertoont een rijke schorrenvegetatie met een mooi ontwikkeld kreken
stelsel. Het terrein slibt sterk aan. hetgeen aanleiding heeft gegeven tot het ontsw~n 
van een uitgestrekte begroeiing van Sp~rtina rownscndi i l ~ ngs de waterkant 

De sc/torren bij Daarletnel en 's-Gretvenpolda (ms. 4 en 5) zijn klein en a:11\ 
afslag onderhevig. De la~tste neemt ~Is kritisch gebied een hel~ngrijkc pla~ls in . 
omdat het Halimionctum ponulacoidis hier zijn uiterste grens bereikt (zie tabe l I) . 

De sc/torren bij Wetarde en ren Wcsrcn van Betrit (nrs. 6 en 7) vcrtonen een 
steeds verder gaande verarming van de vegetatie. Vele halophyren .,pur sang" 
kunnen zich hier nog net handhaven en slechts enkele soorten, die het zoete 
tot brakke 'milieu vereisen, beginnen . op te treden. I-let· 7.ijn Fioringrns (t\ grosris 
srolonifera) en de Zeebies (Scirpus maririmus v~r. comp~cru s). 

De scltorren ren Oosten van Batlt rot Zandvlier ( m. 8) . Sterke aanslibbingen 
hebben de laatste honderd jaar van dit gebied een uitgestrekte vlakte v~n Scirpus 
maritimus var. compactus, Spartina townsendii en hier en d~ar van Ph ragmitis 
communis gemaakt (I it. I 0). Plaatselijk zijn echter nog oude schorren aanwezig. 
Zo is de inham tussen de Anna-Mariapolder en de in de tweede wereldoorlog 
aangelegde Belgische polder een zeer bijzonder gebied. Tengevolge van de eerder 
besproken milieuomsrandigheden, is dit het meest soortenarme terrein van her 
gehele estuarium. Vc!rmeldenswaard is het voorkomen van Engels Lepelblad (Coch-
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le~ria anglica) bij grenspanl 269, waarschijnlijk de enige vindpla~rs van dc7.e soort 
op her schor in Zuidwest-Nederland 

[),• $Chormt lann.~ dl' %cl'$chrf.t _. rot tinluwpen (nrs. 9, 10, IJ en 18). Op 
deze terreinen beginnen een groot .tanral zwak-zouttolerante somren op te treden, 
zoals Geknikte V ossestaart (1\lopecurus gcniculatus var. tubcrosus) , Veldgerst 
(Hordeum sccalinum v~r. marinum), Grote Weegbree (Planrago major), Aard
beiklaver (Trifolium fragiferum) , Engels Raaigras (Lolium perenne). Rietzwenk
gras (Festuca arundinacea) en Kweek (Agropyron repens). In het bijzonder de 
schorren ten Noorden van Lilloc (nr. 9) en die tussen de Forten Liefkenshock en 
Ste Maric (nr. 18) zijn zeer fraa i en bieden een goede gelegenheid tot het bestu
deren van deze merkwaardige brakw.ltergemeenschappen. Vermeldenswaard is verder 
nog het buitendijkse terrein tussen Fort St. Philippe en Austmweel, dat hoofd
zakelijk is begroeid met een brede rietzoom, doch waar Lepelblad ( Cochlearia sp.) 
naast Dotterbloem (Calrha palustri~) is gevonden; ook het buitendijkse gebied bij 
Fort Pipe de Tabac ( tegenover At struweel) is, hocwel van geheel andere aard, 
botanisch ongetwijfeld van veel belang (Van der Vloer , schriftel ijke mededeling). 

Op de andere oever van de Wzsterschelde bevinden zich bij de monding 
ltet Zwin (nr. 12) en de minder algemeen bekende Verdronken Zwarte Polder 
(nr. 13) . Beide gebieden zijn wa1 hun vegetatie betreft naruurwetenschappelijk 
zeer belangri jk. Van het Zwin zijn reeds enkele studies verschenen (lir. 8 en 13), 
zodat hierop thans niet verder behodt re worden ingegaan, De Vcrdronken Zwarte 
Polder heeft ook een keur van uiteenlopende milieuomstandigheden (lit. 4). Naast 
de reeds vele malen besproken schorrenvegetaties komen er duintjes voor, waarop 
zelfs Duindoorn (Hippophaë rhamnoides) groeit. Van de interessante planten ku n
nen genoemd worden Gcsteelde Obionc (Halimionc pednncnl:ua), Zeerus (Juncus 
m~ririm us), Laksrrrlt j<' (Carapotliunt marinum), Z ilte zegge (Cm-ex distans), Fraai 
Duizendguldenkruid (Ccnl:turium pulchcllum), l3lnuwe Zeedisrel (Eryngium 
maririntum), Zeewi ndc (Ca lystegia soldanclla), Loogkrnid (Salsola ka li) en 
Zeerilket (Cakile mMirima). 

De slikken en sc/torren van de [ rtlabnmt (nr. 14) vormden vóór de afsluiting 
door hun uitgestrektheid en afwisselende begroeiing een boeiend geheel. De aa n
wezigheid van de Fijne Goudschenr. (!3upleurum t<.'nuissimum) op de hoogste ge
deelten nwakre dit gebied remeer interessant. Het rcst~nl, dnt zich vóór de afs luirdan1 
en de Westelijk daarvnn gelegen pc.lders bevindt, vcrtoont celHer nog een mooie. 
ongestoorde vegetat ie. . 

Het schor vóór de Hellenatpolder bij Kampcriwek (nr. IS) geeft. hocwel aan 
afslag onderhevig, een goed beeld van de invloed, die beweiding door koeien en door 
schapen op de vegeta tie heeft. Bovendien is het terrein rcl~ticf nog maar weinig door 
Engels Slijkgras (Spart i na townscndii) verknoeid c1r danreloor botanisch interessant. 

Het schor vóór deNijspolder bij Osscnisse (nr. 16) heeft ren heel ander brak
ter, omdat het bijna geheel door Spartina townscndii wordt ingenomen. Op de 
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De Kaloot vanat 
de dijk in zuid
oostelijke ri chting. 

oeverwallen langs de kreken komen echter nog mooi voorbeelden voor van de 
vegetaties met Obiene (Halimione portulacoides). Rood Zwenkgras (Festuca rubra 
subvar. littoralis) en Strandkweek (Agropyron littorale) . Dit schor en vooral het 
hiervoor genoemde zijn daarom als kritisch gebied voor de vegetatie zeer belangrijk 
en door hun grotere oppervlakte waardevoller dan het aan de andere oever gelegen 
schor bij 's Gravenpolder. 

Het Verdron ken Land vort Saa{tinne ( nr. 17). De laatste jaren is dit gebied 
beduidend aangeslibd. vooral dank zij de ui tbreiding van Engels Slijkgras (Spnrtinn 
townsendii) . Naar het Oosten toe bevinden 7.ich in dit terTrin echter prnchtigc 
schorren. Tengevolge van de milieuveranderingen treden hier soortgelijke wijzi
gingen in de samenstelling op als langs de rech teroever vnn de Westersche- ldc. 13ij 
de Belgische grens begint riet (Phragmitis communis) in grote horsten op te treden. 
Dit gebied is botanisch de laatste tijd echter nog onvoldoende onderzocht (fit. ll 
en 12). 

De fauna. 
Evenals de hogere planten reageren de op de schorren voorkomende dieren 

ieder op hun eigen wijze op het milieu . Het meest ui tgebreid is dit voor de mol
lusken onderzocht ( tabel 3). doch uit incidentele waamemingcn zijn er annwij
zingen, dat ook bij andere groepen, zoals kevers. wantsen. spinrlCn enz. het abio
tische milieu bepalend is voor hun verspreiding langs het Schelde-estuarium. 

Ornithologisch zijn speciaal de grote bui tendijkse terreinen van belang, omtbt 
deze een ongestoorde samenleving van vogels mogelijk maken (!it. 6). Het Zllid
Sloe (nr. I) is één van deze. Het biedt plaats aan een Kokmeeuwenkolonie van 
vele honderden paren en aan talrijke andere schorrenvogels als Wilde Eend, 
Tureluur en Scholekster. Verder dient het gebied als .kleuterbiotoop" van vele 
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De Kaloot. Kreek· 
rand met Obione 
(Halimione portu· 
lucoiclcs) en Strnncl
kwcck (Agropyron 
littorole). Daarach· 
ter in de Kom 
Kweldergras (Puc· 
cincllia maritima) 
en Engels Slijkgras 
(Spartina townsen· 
dii) zichtbaar . 

Bergeenden, als ruibiotoop van de Wilde Eend, als doortrekgebied, pleisterplaats 
en winterkwartier van grote aantallen zwemeenden en limicolen en tenslotte als 
slaapplaats van 500-l 000 Rietganzen. 

De Kaloot (nr. 2) is veel kleiner van oppervlakte, doch door de gevarieerde 
milieuomstandigheden rijker aan soorten. We vinden hier ook een Kokmeeuwen
kolonie van verscheidene honderden paren, alsmede talrijke verspreide broed
plaatsen van Wilde Eend, Tureluur en Scholekster. Bovendien broeden op de strand
wal honderden Visdiefjes. soms c·ok Grote Stems. voorts Scholeksters, Dwergsterns 
en Strnnclplcvicrtjc~ . De beide lra tstgenoemdc soorten lrrbben als brocdvogt' l het 
Oostelijke derf vnn de strandw:d nngcnocg ntoeten verbtrn te ngevolge van de 
recrcntie, die zich daar concent reert. 13uiten de broedtijd is de st randwal met 
duintjes een belangrijk overtijgebied voor duizenden limicolen. 

De broedvogelbevolking van /1 ~ 1 Zwin (nr. 12) is in opkomst. Als winterbiotoop 
voor eenden en ganzen kan het terrein helaas niet beantwoorden aan de bestem
ming. hoewel de natuurlijke gesteldheid hiervoor zeer geschikt is. De zeer inten
sieve jacht op haarwild en de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld Knockc 
zijn wel de voornaamste oorzaken. 

De Venironken 7.nmtc Polder (nr. 13) is ornithologisch ook niet zonder bete
kenis. Broedvogels zijn Bergeend. Kievit. Scholekster. Strandplevier en Tureluur 
en in de duinen o.a. Kneuen, Fiti:;sen en Grauwe Klauwieren. 

Hoewel klein van oppervlakte· bezi t her schor vricir cle Nijspoldcr bij Osscnissc 
(nr. 16) dank zij de uitzonderlijke rust een rijke vogelstand. Er bevindt zich ren 
Kokmeeuwenkolonie van ongeveer 150 paren. Vcrder zijn Zilvermeeuwen, Visdiefjes 
( 60 paar). Tu releuurs. Scholeksters een groot aanta l paren vnn de Wilde Eend 
waargenomeP.. 
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Het belangrijkste terrein is wel het Verdronken Land \'an Sua{lin[Je (nr. J 7) . 
De hoge waarde van dit schorrengebied is onlangs ui tvoerig behandeld door 
Macbe en Van der V lori (I it. 7). Het ru i111e l and~chap, de grote hcschut
tingsmogelijkheden, de rijke vocdsclgrondcn, als111cdc de rust die in dit gebied 
heerst, bieden wel de meest gunstige omstandigheden voor een rijk en goed 
ontwikkeld vogelleven van het hele estuarium. Saaftingc geeft broedgckgenheid ann 
Kluten (lSO paar), Tureluurs ( 140 paar), Visdiefjes (800 paar), Kokmeeuwen 
(7000 paar) . Zilvermeeuwen (200 paar), Scholeksters (60 paar) , Wilde Eenden 
(100 paar), Bergeenden (10 paar), Slobeenden (5 paa r) en Kemphaantjes (5 
paar). Voorts dient het gebied als ruibiotoop voor gro te hoeveelheden Wilde 
Eenden en, zij het in Yeel kleiner aantal, voor Bergeenden, Winterta lingen, Pijl
staa.rten ~n Smienten. Als pleisterplaats tijdens de doortrek en als overwin terings
geb1ed ZIJn de schorren van Saaftinge voor limicolen nagenoeg onmisbaar; voorts 
dient het als overtijgebied voor Wulp, Regenwulp, Zilverplevier en Rosse Grutto, en 
als slaapplaats voor ganzen en duizenden meeuwen, die overdag in het Antwerpse 
havengebied en omgeving vertoeven. De Oosteli jke uitloper van dit gebied, de strook 
schorren rot Oude DoeL is voor België van bijzonder belang als rijke broedplaats 
van de Tureluur. 

Tenslotte moeten nog de slikken wssen Fort St. Philippe en Austruweel (stroom
opwaarts van nr. ll) worden genoemd, die voor België een hoge ornithologische 
waarde hebben vanwege de W ilde Eenden en Steltlopers, die daar vcrtoeven (Van 
der V loct, schriftelijk mededeling) . 

De natuurwetenschappelijke betel<enis van het Scl1elde-estuarium. 
Na deze opsomming van wat het Schelde-estuarium biedt, willen we 

ons bezinnen op de vraag welke plaats deze riviermonding inneemt in 
het kader van het grote geheel der Westeuropese hnlophiele levensge
meenschappen. 

Na de uitvoering van het Deltaplan zullen de flora en fauna van het 
Rijn- en Maas-estuarium in hun huidige vorm zijn verdwenen. Ook de 
vooruitzichten voor de schorren in het Oostersehelde-bekken zijn niet 
gunstig en wanneer na het Deltaplan de Waddenzee zal worden afge
sloten, blijft voor Nederland en België alleen nog de mogelijkheid over 
langs de Schelde slikken- en schorrengemeenschappen te bezitten . 

Afgezien van de Engelse riviermondingen vinden we ten Zuiden vnn 
het Schelde-estuarium in Frankrijk de Somme, de Seine en enkele kleine 
rivieren in Normandië en Bretagne, welke alle in het Kanaal uitmonden. 
Ten Noorden van Nederland zijn het de Westduite rivieren Eems, W eser 
en Elbe, waarlangs we soortgelijke terreinen kunnen vervv-achten. De 
geschiktheid voor natuurwetenschappelijk onderzoek niet in aanmerking 
genomen. liggen de dichtstb ijzijnde riviermondingen dus tenminste resp. 
ongeveer 200 en 300 km van het Schelde-estuarium verwijderd. 
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Beschouwen we de buitendijkse, halophiele plantengemeenschappen 
van de Westeuropese kusten naar hun onderlinge verwantschnp, dan 
blijken de Pransc schorrenvegctnt ies tot de Kanaal-groep te behoren, 
de Noortl-Nederlandse en de Duitse tot de groep, die de kusten véln de 
Noordzee omvat (!it. 3). De Z uidwest-N ederlandse vegetaties daaren
tegen vormen in menig opzicht een overgang tussen deze twee groepen, 
een omstandigheid, waardoor zij aan waarde voor onderzoek in Euro

pees verband winnen. 
Een ander belangrijk aspect ten gunste van de natuurwetenschappe

lijke betekenis va n de levensgemeenschappen langs de Schelde is de 
ovetweging. dat een sprong van 500 km langs de kust te groot moet 
worden geacht om de invloed van Zuid-Noord lopende milieugradiënten 
met succes te kunnen onderzoeken. De veranderingen in deze gradiënten 
kunnen aanzienlijk zijn. Om ~;!echts enkele te noemen: het klimaat, dat 
in West-Frankrijk veel milder is dan in Noordwest-Duitsland en in de 
eerste streek zelfs mediterrane elementen in de flora toelaat: het getij
verschil, dat langs de Franse kust varieert van 6---10 m, tot aan Den 
Helder afneemt tot een minimum ( 1.33 m), om langs de Waddenkust 
weer geleidelijk te stijgen tot ongeveer 3 m; het kalkgehalte, dat langs de 
kanaalkust zeer hoog is en naar het Noorden toe regelmatig afneemt 
tot het in Sleeswijk-Holstein en Denemarken plaatselijk geheel ontbreekt. 

Het is bovendien n uttig er op te wijzen, dat juist het onderzoek vnn 
orgnnismen , die né1n extreme milieus zijn nangepas t, het inzich t in funda
metllcle levensprocesscn, zoals b.v. stofwisseling. groei. wnteropnenting. 
watertransport en transpiratie, kan verrijken en zo ook dienstbaar ge
maakt kan worden aan de toegepaste natuurwetenschappen . Deze 
levensprocessen moeten behalve in het laboratorium ook in de ruimste 
zin in het veld kunnen worden bestudeerd, aangezien men eerst daar de 
samenhang met andere verschijnselen leert begrijpen. De organismen van 
het zoute en brakke milieu der kusten zijn dnarvoor in menig opzicht 
reeds een dankbé1ar object geweest (!it. I , 14 en 17). 

Dit alles ove1wegende is het duidelijk. dat het uit natuurwetenschap
pelijk oogpunt een zeer groot verlies zou betekenen, wanneer ook nog 
het Schelde-estuarium niet voldoende voor het onderzoek gespaard zou 
blijven. D it is nie t alleen een Nederlands en Belgisch belang. doch een 
voonvaarde om in Europees verband deze uiterst merkwaa rd ige gemeen
schappen en hun soorten met succes te kunnen bestuderen tot heil van 
zuiver en toegepast natuun.,retenschappelij k onderzoek. 
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De bedreiging van de terreinen. 
Alvorens an~voord te geven op de vraag welke gebieden in de Scheldc

monding voor het natuunvetenschappelijk onderzoek gereserveerd dienen 
te blijven. rust op ons de droeve plicht in detail i 11 te gaan op de aard 
en de mate van hun bedreiging. In de inleiding is reeds meegedeeld van 
welke aard deze bedreiging is: 

I. Het winnen van klei voor de verhoging van de dijken. 
2. Het inpolderen ten behoeve van de landbouw. 
3. Door bedijking. opspuiten of anderszins zich toeëigenen ten behoeve 

van industriële doeleinden of het aanleggen van havenwerken. 

Gaan we vodr elk terrein na op welke wijze het word t bedreigd en 
welke aantastingen reeds hebben plaa ts gevonden, dan ontstaat het 
volgende beeld. 

Het Zuid-Sloe (nr. I) zal verder worden ingepolderd, zodra de aanslibbing 
voldoende is gevorderd. Verwacht wordt, dat dit in 1962 het geval zal zijn (!it. 5). 
Er gaan geruchten, dat er plannen bestaan het terrein geschikt te maken voor 
havens, een scheef swerf en andere zware industrieën. 

De Kaloot (nr. 2). Voor de inpoldering van het Zuid-Sloe is een dijk gepro
jecteerd, waardoor ook het Noordelijk deel van de Kaloot aan de landhonger ten 
offer zal vallen ~I it. 5). Dit beteken t niet alleen een vernietiging van één der 
slibrijkste schorrengebieden van Zeeland, doch ook een heelreiging v~n de belang
rijke kokmeeuwen- en sterntjeskolonie met de ondergang. llovrndirn mort bij 
gebniÏk van het Zuid-Sioe ~Is haven- en industriegebied worden aangenomen, d~t 
de Kaloot de ernstigste gevolgen zal ondervinden. 

Schor bij Ellwoutsdijk. 
Aanleg van de nieu wc dijk 
op het schor gezien vanaf 
de landzijde. Op de voor· 
grond een p lasje met En~ els 
Slijkgras (Spartina rown· 
sendii), daarachter K wel· 
dergras (Puccineltia cnariti· 
ma) en Obione (Halimione 
p ortutacoides). 

Schor bij Oud-Vossemeer in de Eendracht. 
Slijkgros (Spartina maritima) met \Vadslakjes 

(Hydrobia ulvac). 

Het schor van Ellewoutsdijk (nr. 3). 
In het kader van de dijksverhoging 
wordt over het schor een nieuwe dijk 
gelegd, die in Juni 1957 het grootste 
deel aan het getij onttrokken zal heb
ben. Bovendien wint men in het ge
deelte, dat buitend ijks blijft. op drie tot 
vier plaatsen klei voor de dijk. 

liet sclwr hij llaarla11d ( nr. 4 ) is naar schatting voor een derde vernield door 
kleiwinning ten behoeve van de dijksverhoging. Vcrwacht wordt, dat. deze gedcclicn 
geherl door Engl'ls Slijkgras (Sparti na townsemlii) zu llen worden tngeno llll'tl . De 
abrasierand van het schor zal worden rechtgetrokken. 

Het schor bij 's-Gmvcnpoldcr (nr. 5) is nog ongeschonden, maar zal bij de 
di jksvcrhogi ng vcrmoedelijk wel geheel worden ingepolderd. aangezien het schor 
in een inham van de dijk ligt. 

Het schor bij Waarde (nr. 6) . Dit terrein is in particuliere handen. Voor dijks
verhoging bij het dorp w~arde is er dit jn~r klei gewonnen . I)e rJgenn~rs voelen 
veel voor bedijking v~n he t schor, hetgeen echler vrrmoedeltjk crrsl kan pinals 
vinden, w~nncrr de cnncenrr~ t ic v~n waterschappen ren feit is geworden. 

Het schor tc11 Westen van Bath (nr. 7) is in 1953 reeds voor het belangrijkste 
deel ingepolderd. Uit het resterende gedeelte is klei gehaald. 

De schorren ten Oosten von Bath tot Zandvliet (nr. 8). Reeds ti jdens de 1wcede 
wereldoorlog waren er plannen tot inpoldering van het gedeelte bij Osscndreci·J·t. 
Voorzover bekend hebben deze nog geen vaste vorm aangenomen, voomameltjk 
omdat de nieuwe dijk op Belgisch grondgebied op de bestaande moet aansllnten 
en een gedeelte van de schorren bovendien in Belgische parncuhcre handen IS. 
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De schorren langs de Zeeschelde tot Antwerpen ( nrs. 9, l 0, 11 en 18). De 
plaatselijk slechte toestand va n de dijken zullen onze Z uiderburrn ook wel nood
zaken tot verbetering en verhoging over te gnnn. Dnnrtoc zullen de schorren 
zeker als welkome kleidepOts worden beschouwd. Op tk schorren bij Fort Ln Perlc 
(nr. 18) heeft reeds een belangrijke ontgronding plants gchnd . In de Antwerpse 
gemeenteraad zijn bovendien plannen ontvouwd om ter hoogte van Zandvliet de 
schorren te bedijken en daar een steiger van 500 m lengte te bouwen, teneinde 
grote tankschepen de gelegenheid te geven daar te lossen . Ten behoeve van haven
industrieën is reeds enkele jaren geleden het grootste gedeelte van het schor ten 
Noorden van Fort St. Philippe (nr. 11) met zand opgespoten. 

Het Zwin (nr. 12). Het belang van het behoud van het Zwi n wordt zowel door 
België als door N ederland grotendeels ingezien. Er bestaat echter nog geen over
eenstemming omtrent de .. meerkosten" van het plan tot verzwaring van de be
staande dijken. Bovendien dient men niet te vergeten, dat behoud van het Zwin 
met belangrijke ontgronding gepaard zal gaan. Mede omdat te verwachten is. dat 
dit een uitbreiding van Spartina townsendii tengevo lge zal hebben, is het zeer 
gewenst, dat daa rtoe bevoegde instanties zullen pogen invloed uit te oefenen op 
de keuze van de plaatsen van kleiwinning. 

De Verdronken Zwarte Polder (nr. 13). Hierover zijn geen gegevens bekend. 
Er dient te worden nagegaan in hoeverre het gebied gevaar loopt bij verhoging 
van de d ijken. 

De schorren van de Braakman (nr. 14). D it terrei n loopt voorlopig geen gevaar 
voor de natuu rbescherming verloren te gaan. Ook hier moet cclmr de mogelijkheid 
van on tgrond ing onder ogen worden gezien. 

Van de scl10rrcn vóór de Hellegatpolder bij Kampalwek rn de Nijspoldcr hij 
Ossenisse (nrs. 15 en 16) is bekend. dat de eerste voo rlopig waarschijnlijk geen 
gevaar loopt, hoewel altijd ontgronding ten behoeve van de dijksverhoging mogelijk 
blijft. Het laatstgenoemde gebied behoort thans tot het Waterschap De Verenigde 
Polders van Ossenisse en is in het verleden nogal eens ar gegraven (o.a. in 1906 
en 1953). De grote uitbreiding van Spartina townsendii is daarvan waarschijnli jk 
het gevolg. Er zijn nu plannen het terrein volgend jaar in te polderen, tegelijk met 
de versterking van de dijken der omliggende polders. 

Het Verdronken Land van Saa{tinge (nr. 17). Het schor is uit cu ltuurtechnisch 
oogpunt rijp voor inpoldering en plannen daartoe zijn reeds lnng geleden opgevat. 
Belgische deskundigen zijn echter bevreesd, dat bij indijking van dit gebied en ook 
van dat b ij Ossendrecht de vloed op de Zeeschelde een verhoging zal ondergaan 
tengevolge van afnemi ng van de waterberging. waardoor de havenwerken van 
Antwerpen gevaar zouden lopen. Het is echter niet onmogelijk. dat bedijking 
tegelijk met ruilverkavelingswerken in het aangrenzende landbouwgebied zal worden 
uitgevoe~d. 
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Uit deze opsomming blijk t wel, dat er eigenlijk niet één buitendijks 
terrein in het Schelde-estuarium is. dat niet het gevaar loopt binnenkort 
of in de verdere toekomst geheel of gedeeltelijk zijn huidige status van 
prnctisch ongerept natuurgebied te verl iezen. Aan enkele van deze 
schorren wordt thans of is zelfs reeds een andere bestemming gegeven. 

Reservering van de belangrijkste schorgebieden. 
Rest ons thans de vraag te beantwoorden, welke buitendijkse terreinen 

in de monding van de Schelde bewaard dienen te worden om het natuur~ 
wetenschappelijk onderzoek voldoende mogelijk te maken. Daarop kan 
reeds direct gezegd worden. dat de terreinen met de meest uiteenlopende 
milieuomstandigheden het waardevolst zijn, omdat daar het gedrag en 
het aanpassingsvermogen van de organismen en gemeenschappen het 
beste bestudeerd kunnen worden. 

Bovendien maakt het verloop van de milieugradiënten in een estuarium 
het noodzakelijk op regelma tige afstanden van elkaar langs deze gra~ 
cliënten terreinen te reserveren. Daarvoor komen in de eerste plaats de 
z.g. kritische in aanmerking. dat zijn terreinen, waar zich belanQriike 

Alikruik (Lictorina littorea) op 
stengels van Engels Sl iik~tras (Spar. 
tina townscndii). 



veranderingen in de levensgemeenschappen voordoen in die zin. dat 
bepaalde soorten of gezelschappen verdwijnen of optreden. Voor de 
bestudering van de in de samenleving van pla nten c11 dieren geldende 
wetten van aanpassing aan het abiotische milieu en onderlinge beïn
vloeding. zijn juist deze gebieden van groot belang. Vanuit vegeta tie
kundig. floristisch en faunistisch standpunt (exclusief Vertebraten) moet 
daarom als voorwaarde worden gesteld, dat de volgende schorren blijven 
gereserveerd: De Kaloot, de Verdronken Zwarte Polder, het Zwin, de 
schorren vóór de Braakman, de Hellegatpolder en de N ijspolder, de 
schorren bij Waarde, en ten Oosten van Bath to t Zandvliet (speciaal het 
terrein, dat ter hoogte van Ossendrecht is gelegen), het Galgcsehoor ten 
Noorden van Lilloo en de schorren tussen Fort Liefkenshoek en Fort Ste 
Marie. In de plaats van de schorren bij W aarde en ten Oosten van Bath 
kan het Verdronken Land van Saaftinge gesteld worden. 

Uit ornithologisch oogpunt is een zo groot mogelijke uitgestrektheid 
en daarbinnen een zo rijk mogelijke variatie in biotopen een eerste ver
eiste om een goed ontwikkelde en ongestoorde samenleving van vogels 
mogelijk te maken. Ook landschappelijk hebben de grote terreinen de 
meeste betekenis, b.v. in verband met de studie naar de genese van de 
slikken en schorren en de regiemen van de krekenstelseL Voor ornitholo
gisch onderzoek moeten de volgende gebieden in volgorde van belang
rijkheid worden genoemd: Het Verdronken Land van Saaftinge, de 
Kaloot met het Zu id-Sloe, het Zwin, de Verdronken Zwa rte Polder en 
het schor vóór de Nijspolder bij Ossenisse. 

Gezien het grote belang. dat er mee is gemoeid, verdient het dringend 
aanbeveling van overheidswege in overleg met de natuurbeschermings
instanties en in het kader van het Deltaplan zo spoedig mogeli jk tot 
reservering over te gaan. Het Zwin. de Verdronken Zwarte Polder. de 
Kaloot, de schorren vóór de Braakman, de schorren vóór de Hellegat
polder en de Nijspolder, het Verdronken Land ~an Saaftinge. het Galge
schoor en de schorren tussen Fort Liefhenshoeh en Fort Ste Marie zouden 
de status van reservaat ten behoeve van nat uwwelensclwp en IH1lllttr

bescherming moeten krijgen. Aangezien een gedeelte van de gebieden 
in België zijn gelegen en de indirecte gevolgen van inpoldering 
voor dit land niet zonder betekenis zijn, is het gevvenst contact met Bel
gische natuurbeschermingsinstanties op te nemen, teneinde tot een ge
meenschappelijk standpunt en een gezamenlijke actie te komen. 

Zo spoedig mogelijk, want de tijd dringt! 
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T abel ]. Aanwezigheid van de voornaamste vegetatietypen op de buitendijks<! terreinen langs het Schelde-estuarium. (De nummers van de terreinen kom~n 
overeen met die in fig. 1). 

· + + + = veel, + + = matig en + = weinig voorkomend. 
1 ) geen geschikte s tandplaats aanwezig. 

Schor (salt marsh) 

Vegetatietype (plant community) 2 3 

1. Puccinellietum maritimae . +++ +++ 
2. Hnlimionetum portulacoidis +++ +++ 
3. Sociatie met Agrostis stolonifera 
4. Artemisietum maritimae +++ +++ 
5. Atripliceto-Agropyretum liltoralis +++ +++ 
6. Sociatie met Lolium perenne . . 
7. Scirpetum maritirni . . . . . 
8. Sociat ie met Phragmitis communis . 
9. Armerieto·Festucetum +++ 

10. Saginctum maritimae ++ + 
11. Atriplicion littoralis ++ 
12. Agropyretum · boreo-atlanticum +++ 
13. Elymcto-Ammophyletum +++ 

4 5 

+++ +++ 
+++ ++ 

+++ +++ 
+++ +++ 

6 7 8 9 10 18 

++ + +..L ...l.. 
I I +++ +++ +++ ++ 

+ + ++ +++ +++ +++ 
+++ +++ ++ ++ ++ 
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Table I. Presence of the principal plant 
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communities of the 5alt marshes along the estuary of the r iver Scheldt. (The numbers of the salt marsh es 

+ + + = abundant, + + = common and + = scarce. 
I ) no room for occupation. 

Tabe/3. Aanwezigheid van de mollusken in de vegetatietypen 1 t/m 8 (tabel 1) op de schorren langs het Schelde-estuarium. (De nummer~ ,·an rle ter
reinen komen overeen met die in fig. 1). 

+ + + = veel, + + = matig en + = weinig voorkomend. 
Schor (salt marsh) 

Soort (species) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 

l. Littorina saxatiles + + + + 
2. Hydrobia ulvae . +++ +++ +++ +++ ++ + 
3. Asseminca grayana + + + + ++ ++ +++ +++ ++ + +++ +..L...!... ' . +++ 
4. Phytia myosotis . + + + + + + ++ + ++ + + 
5. P upilla muscon1m + + + 
Table 3. Presence of the molluscs in the plant comm um l>es 1 til! 8 l table 1) of the salt marshes along the estuary of the river Scheldt. I The numl>ers 

of the salt marshes are the same as in fig. 1). 
+ + + = abundant, + + = common and + = scarce. 

Tabcl2. Aanwezigheid van de voo~naamste soorten in de vegetatietypen 1 
(De nummers van de .terremen komen overeen met die in fig. 1). 

+ 1- + = veel, + + = mat1g en + = weinig voorkomend. 

t/m 8 (tabel l) op de buitendijkse terreinen langs het Schcldc-cstuariurn. 

1
) geen geschikte standplaats aanwezig. 

Soort (species) 

l. Salicornia europaea 
2. Suaeda maritima . 
3. Armeria mari tima . 
4. Limonium vulgare . . 
5. Halinuone portulacoides 
6. Artemisia maritima 
7. Spartina rownsendii 
8. Spergularia marginara 
9. Plantago maritüna . . 

10. Tr igloclun maritimum 
11. Aster tripoliurn . . . : : : 
12. F estuca rrrbra subvar. littoralis 
13. Agropyron littorale . 
14. Puccinellia maritima 
15. Atriplex hastata . . 
16. Glaux maritima . . 
1 i. J uncu" gerard i . . 
18. Agrootis stolonifera . . 
19. Scirpus maritirnus var. cornpactus 
20. Phragmitis communis . 
21. Spergularia salina . . 
22. Alopecurus geniculat us v;r, · t uhe;os~• : 
23. Hordeurn secalinum var. marinum 
2-!. P lantago major . . . 
25. Trifolium fragife r um . . · 
2ö. Lolium perenne . . 
27. F estuca arundinacea 
28. :\gropyron repens . 

Schor (salt marsh) 
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