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Opslibbing van schorren en over-
stromingsgebieden langs de Schelde:
een onvermijdelijk natuurlijk proces

De schorren, die voorkomen langs de oevers van het Schelde-estuarium, worden regelmatig overstroomd
tijdens springtijen, waarbij er slib en fijn zand wordt aangevoerd en afgezet. Hierdoor hogen de schorren
zich op. Dergelijke opslibbing mogen we ook verwachten in overstromingsgebieden (bv. GOG-GGG’s) die
momenteel worden aangelegd langs het Schelde-estuarium. De opslibbing van schorren en
overstromingsgebieden is een onvermijdelijk, natuurlijk proces, dat belangrijke gevolgen heeft voor de functies
die schorren en overstromingsgebieden vervullen: door opslibbing dreigt hun waterbergingscapaciteit te
verminderen, waardoor de kans op overstroming van dijken toeneemt; door ophoging verandert ook de
efficiëntie waarmee sedimenten, nutriënten en vervuilende stoffen uit het Scheldewater worden afgezet
(filterfunctie); en hoogteveranderingen zijn sturend voor veranderingen in het ecosysteem (planten, dieren,
enz.). In dit artikel geven we een overzicht van de huidige kennis en kennisleemten over sedimentatieprocessen
in schorren en overstromingsgebieden langs het Schelde-estuarium.
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Inleiding

De oeverzones van het Schelde-estuarium (fig. 1)
worden gekenmerkt door slikken en schorren. Dit
zijn gebieden die periodiek overstroomd worden
bij hoogwater en weer droogvallen bij laagwater
(fig. 2). Tijdens overstroming van de schorren
treedt enerzijds sedimentatie op: het overspoe-
lende water is beladen met sedimentdeeltjes,
vooral slib, fijn zand, en organisch materiaal, dat
gedeeltelijk bezinkt uit het water en wordt afgezet
op het begroeide schorplatform. Anderzijds kan
er ook erosie optreden: hiermee bedoelen we het
uitschuren van de bodem door het overspoelende
water, wat vooral gebeurt in de onbegroeide schor-
geulen en aan de schorrand (fig. 2). Sedimentatie-
en erosieprocessen leiden tot veranderingen in
de geomorfologie, of het reliëf, van schorren. Deze
reliëfveranderingen hebben belangrijke implica-
ties voor de functies die schorren vervullen bin-
nen het Schelde-estuarium.

De schorren spelen onder meer een belangrijke
rol in de waterbeheersing langs het estuarium.
Ze fungeren als natuurlijke overstromings-
gebieden, waardoor bij extreme hoogwaterpeilen
(stormvloeden) het waterbergend vermogen van
het estuarium wordt vergroot, zodat het risico op
overstroming van bewoonde gebieden langs het
estuarium verkleint. Door opslibbing van de schor-
ren, als gevolg van sedimentatie, neemt dit water-
bergend vermogen echter af (bv. Temmerman et
al. 2004b), waardoor de getijdengolf hoger en
dieper landinwaarts in het estuarium wordt
opgestuwd. Dit waterbergend vermogen van
schorren is vooral belangrijk voor het Verdronken
Land van Saeftinghe en de Zeeschelde (Vlaamse
deel van het estuarium). Bovendien worden stro-
mingen en golven in sterke mate afgeremd door
de schorvegetatie (Bouma et al., 2005a;b), waar-
door dijken, die beschermd worden door een
schorzone aan de rivierzijde, minder onderhoud
vergen en minder gevoelig zijn voor dijkdoorbra-

Figuur 1. Het Schelde-estuarium  sterkt zich uit vanaf de Scheldemonding in de Noordzee tot Gent.. Omwille van de vermenging van
zout zeewater en zoet rivierwater treffen we langs de oevers van het Schelde-estuarium zout-, brak-, en zoetwaterschorren aan.
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ken tijdens stormvloeden. Dit effect is vooral be-
langrijk langs de Westerschelde (Nederlandse deel
van het estuarium), waar hoge windgolven kun-
nen optreden tijdens stormen. Om het water-

bergend vermogen van het estuarium te vergro-
ten, wil men bovendien in de komende jaren 100-
den tot 1000-den ha polders ofwel ontpolderen
(bv. Hedwige-Prosperpolder), ofwel inrichten als
gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s;
bv. polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde)
(Meyvis et al., 2003). Een GOG is een polder,
waarvan de dijk aan de rivierzijde wordt verlaagd
en waar een nieuwe, hoge ringdijk wordt aange-
legd langs de landzijde, zodat bij extreem hoge
waterstanden op de Schelde water in het GOG
kan stromen. Daardoor moet de waterstand op
de Schelde dalen en het risico op overstromin-
gen in andere, bewoonde gebieden langs de
Schelde afnemen. Sommige GOG’s zullen tevens
ingericht worden met een gecontroleerd geredu-
ceerd getij (GGG): via sluizen in de rivierdijk kan
een gereduceerd getij elke dag de polder in- en
uitstromen (bv. Cox et al. 2006). In ontpolderde
gebieden en GOG’s met GGG mogen belang-
rijke reliëfveranderingen verwacht worden, als
gevolg van sedimentatie- en erosieprocessen die
vergelijkbaar zijn met deze in schorren (Maris et
al., 2007). Deze reliëfveranderingen zullen uiter-
aard belangrijke gevolgen hebben voor het water-
bergend vermogen van deze nieuwe overstro-
mingsgebieden.
Schorren hebben tevens ook een belangrijke filter-
functie. Het Scheldewater is beladen met grote
hoeveelheden sedimenten, nutriënten (bv. stikstof),
en vervuilende stoffen (bv. zware metalen), afkom-
stig van bodemerosie, landbouw- en industriële
activiteiten in het stroomgebied van de Schelde.
De hoge sedimentlading zorgt voor problemen in
verband met dichtslibben en verzanden van de
vaargeul, waardoor zwaar moet geïnvesteerd
worden in baggerwerken om de Scheldehavens,
zoals de Antwerpse haven, bereikbaar te houden
voor schepen. De hoge nutriëntlading zorgt dan
weer voor eutrofiëring, waardoor het Scheldewater
vaak zuurstofloos wordt, wat een sterke limiterende
factor is voor biologische activiteit. De schorren
zijn dé uitgesproken plaatsen in het estuarium,
waar van nature sedimentatie kan optreden van
sedimenten (bv. Temmerman et al. 2004b),
nutriënten (bv. Gribsholt et al. 2005; Struyf et al.
2007) en vervuilende stoffen (bv. Du Laing et al.,
2007). Sedimentatie in schorren zorgt dus voor
een natuurlijke zuivering van het Scheldewater.
Een gelijkaardige filterfunctie wordt verwacht in
de geplande ontpolderingen en GOG’s met
GGG.
Tot slot zijn schorren essentiële schakels in het
ecosysteem van het Schelde-estuarium. Hun uit-
zonderlijke waarde als natuurgebieden wordt er-
kend door een aantal nationale en internationale
beschermingsstatuten (bv. EU Habitat- en Vogel-
richtlijn). Reliëfveranderingen, door sedimentatie
en erosie, zijn sturend voor habitatveranderingen
in schorren, en tevens in ontpolderde gebieden
en GOG’s met GGG. Bijvoorbeeld, opslibbing
resulteert in een afname van de overstromings-
frequentie, waardoor andere planten en dieren
de voorkeur krijgen (bv. Van den Bergh et al.,
2001).
Het wetenschappelijk onderzoek naar sedimen-
tatie- en erosieprocessen in schorren dient dus

Figuur 2. (a) Luchtfoto, (b) geomorfologische dwarsdoorsnede,
en (c) foto van een typisch slikke- en schorregebied (Paulinaschor,
Westerschelde). Verklaring van de gebruikte afkortingen: GHWS
en GHWD = gemiddeld hoogwaterpeil bij springtij en doodtij,
respectievelijk; GLWS en GLWD = gemiddeld laagwaterpeil
bij springtij en doodtij, respectievelijk. (Bron luchtfoto: Rijkswa-
terstaat Meetkundige Dienst)
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een belangrijke bijdrage te leveren tot een effi-
ciënt en duurzaam beheer van het Schelde-
estuarium. In dit artikel wordt een overzicht gege-
ven van de huidige kennis over sedimenta-
tieprocessen op de schorren, en wijzen we op een
aantal implicaties voor de aanleg van nieuwe
overstromingsgebieden langs de Schelde. Over
erosieprocessen, die zich vooral afspelen in de
schorgeulen en aan de schorrand, is tot nu toe
vrij weinig bekend, maar dit wordt volop onder-
zocht. Daarom wordt erosie hier in minder detail
besproken.

Sedimentatie varieert in tijd en ruimte

De sedimentconcentratie in het water dat schor-
ren overstroomt, is bepalend voor de totale hoe-
veelheid sediment die maximaal kan worden af-
gezet op een schor. Die sedimentconcentratie va-
rieert sterk in de loop van een jaar. Op de schor-
ren van de Notelaar, bijvoorbeeld, werden varia-
ties gemeten van 10 tot 300 mg droog sediment
per liter water (fig. 3). De sedimentconcentratie is
hoger wanneer het schor door een hoger hoog-
waterpeil wordt overstroomd. Hoe hoger het
hoogwater, hoe sterker het water het schor komt
binnengestroomd (want de tijdsperiode voor de
vloed is voor elk tij ongeveer hetzelfde), zodat het
overstromende water een hogere sediment-
concentratie in suspensie kan houden. Daarnaast
zien we ook dat de sedimentconcentratie hoger is
in de winter (oktober-maart) dan in de zomer
(april-september), voor eenzelfde overstromings-
hoogte (fig. 3). Als gevolg van deze variaties in
sedimentconcentratie in functie van de getijden-
werking en de seizoenen, gaat ook de hoeveel-
heid sediment, die effectief wordt afgezet op de
schorren, variëren in functie van beide parame-
ters (fig. 4). Bijvoorbeeld, op de schorren van de
Notelaar werd een variatie vastgesteld van min-
der dan 10 mg tot meer dan 2 kg droog sedi-
ment dat wordt afgezet per springtij-doodtijcyclus
(= ca. 14 dagen). De meeste sedimentatie treedt
dus op tijdens de hoogste springtijen in de winter
(Temmerman et al., 2003b).

Waar in de schorren wordt het sediment nu afge-
zet? Figuur 5a toont een voorbeeld van het ruim-
telijke sedimentatiepatroon dat werd gemeten op
het Paulinaschor (Westerschelde). Ter vergelijking
wordt in figuur 5b een hoogtekaart getoond van
hetzelfde gebied. Hieruit blijkt duidelijk dat het
meeste sediment wordt afgezet op het lage schor,
het dichtste bij de schorrand. Hoe lager een schor
is, hoe groter de overstromingsfrequentie, -hoogte
en –duur, en bijgevolg hoe meer sediment er wordt
afgezet. Op het hoge schore, ver van de schor-
rand, zien we dat er minder sediment wordt afge-
zet, en dat er een bijkomende variatie in sedi-
mentatie optreedt, die is gerelateerd aan de af-
stand tot de dichtstbijzijnde schorgeul. Hoe ver-
der van de geulrand, hoe minder sediment er
wordt afgezet. Dit wijst erop dat de overstroming
en de ruimtelijke verspreiding van sedimenten over
een schor als volgt verloopt. De overstroming start
vanaf de schorrand. Eerst lopen de schorgeulen
vol, vervolgens gaan de geulen overlopen en
stroomt het water vanuit de geulen over het om-
ringende schorplatform. Dichtbij de schorrand
treedt ook overstroming op rechtstreeks vanuit de
Schelde (dus niet eerst via schorgeulen). Op zijn
weg die het water aflegt vanaf de schorrand, via
de geulen, en vervolgens over het schorplatform,
bezinkt er steeds meer sediment uit het water. Als
gevolg daarvan wordt het meeste en zwaarste
sediment (fijn zand) eerst afgezet dichtbij de schor-
rand en dichtbij de geulranden, en blijft er min-
der en lichter sediment in het water over (silt en
klei) dat op een verdere afstand van de schor-
rand en van de schorgeulen wordt afgezet
(Temmerman et al., 2003b; 2005b).

Figuur 3. Sedimentconcentratie in functie van de overstromings-
hoogte bij hoogwater, gemeten op de schorren van de Notelaar
tijdens de periode april 2000 t/m mei 2001. Elk bolletje stelt 1
meting van de sedimentconcentratie voor aan het begin van 1
overstroming met een bepaalde overstromingshoogte. De dataset
werd opgesplitst voor zomer (april-september; witte bolletjes) en
winter (oktober-maart; zwarte bolletjes).

Figuur 4. Sedimentatie in functie van cumulatieve overstromings-
duur, gemeten op de schorren van de Notelaar tijdens de periode
april 2000 t/m mei 2001. Elk bolletje stelt 1 meting voor van de
hoeveelheid afgezette sediment na 1 springtij-doodtij cyclus (=
ca. 14 dagen). De dataset werd opgesplitst voor zomer (april-
september; witte bolletjes) en winter (oktober-maart; zwarte bol-
letjes).
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De cruciale impact van vegetatie

Schorren zijn typisch begroeid met een dichte ve-
getatie (fig. 1c). Men neemt algemeen aan dat
water, dat doorheen een dichte vegetatie stroomt,
sterk wordt afgeremd, en dat bijgevolg de afzet-
ting van sediment wordt bevorderd. Maar voor
schorren blijkt de vegetatie een iets ingewikkel-
der effect te hebben dan dit.

Het is bijzonder moeilijk (en meestal niet wense-
lijk) om alle vegetatie van een schor te verwijde-
ren, om zodoende stromingen en sedimentatie te
bestuderen met en zonder vegetatie. In dit op-
zicht biedt een computer model een belangrijk
voordeel. Op basis van fysische wetmatigheden
die de beweging van water beschrijven over een
bepaald reliëf en door een bepaalde vegetaties-
tructuur, blijken we vrij goed in staat te zijn om de
ruimtelijke stroompaden en sedimentatiepatronen,
die worden gemeten op schorren, te simuleren
met een computer model (Delft3D) (Temmerman
et al. 2005a; 2007). Deze modelsimulaties to-
nen aan dat vegetatie een cruciale impact heeft
op de erosie- en sedimentatiepatronen op schor-
ren (fig. 6):

(1) Op de overgang van onbegroeide slikken
naar begroeide schorren (fig. 6A en B) zien
we dat de stroomsnelheid sterk wordt afge-
remd in de vegetatie, als gevolg van de weer-
stand die de vegetatie uitoefent op de stro-
ming. Als gevolg van deze weerstand wordt
de stroming tevens geconcentreerd en ver-
sneld net tussen de vegetatie (in dit geval pol-
len van Engels Slijkgras: zie bv. de luchtfoto
in fig 4a van hetzelfde gebied). Als gevolg
van dit stromingspatroon wordt er veel sedi-
ment afgezet in de vegetatie, terwijl er tussen
de vegetatie weinig sedimentatie of zelfs ero-
sie optreedt (fig. 6C en D). Deze interacties
tussen vegetatie en stroming leiden uiteinde-
lijk tot de erosie van schorgeulen tussen de
vegetatiepollen.

(2) Op een reeds ontwikkeld schor met diepe
geulen (fig. 6E) stroomt het water het snelste
door de geulen, aangezien het water daar de
minste weerstand ondervindt omdat er geen
vegetatie groeit in de geulen. Bijgevolg wordt
het begroeide schorplatform overstroomd van-
uit de geulen, waarbij de stroomsnelheid snel
afneemt, van zodra het water door de vege-
tatie stroomt (fig. 6E). Wanneer er geen be-
groeiing aanwezig zou zijn op het schor-
platform, dan stroomt het water even gemak-
kelijk rechtstreeks vanuit de Schelde over het
onbegroeide schorplatform dan eerst via de
geulen. Bij afwezigheid van vegetatie is de
stroomsnelheid in de geulen bijgevolg veel
lager en wordt het schorplatform niet over-
stroomd vanuit de schorgeulen maar vanuit
de Schelde (fig. 6F). Als gevolg van deze
stroompatronen gaat bij aanwezigheid van
vegetatie weinig sedimentatie of zelfs erosie
optreden in de geulen, en wordt het meeste
sediment afgezet vlak naast de geulen (fig.
6G). Bij afwezigheid van vegetatie, zouden

Figuur 5. (A) Luchtfoto van het Paulinaschor. De staafjes geven
sedimentatiehoeveelheden weer, die werden gemeten op 50 locaties
tijdens 1 springtij-doodtij cyclus (= ca. 14 dagen). (B) Hoogte-
kaart van hetzelfde gebied.
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Figuur 6. (A t/m D) Resultaten van modelsimulaties voor het randgebied tussen slik en schor (bovenste witte kader in fig. 5B): stroming-
spatroon met schorvegetatie (A) en zonder schorvegetatie (B); sedimentatiepatroon met schorvegetatie (C) en zonder schorvegetatie (D).
(E t/m H) Resultaten van modelsimulaties voor het hoge schor (onderste witte kader in fig. 5B): stromingspatroon met schorvegetatie (E)
en zonder schorvegetatie (F); sedimentatiepatroon met schorvegetatie (G) en zonder schorvegetatie (H).
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de geulen dichtslibben en zou er minder se-
diment afgezet worden vlak naast de geulen
(fig. 6H). Deze simulaties tonen dus aan dat
de aanwezigheid van vegetatie verantwoor-
delijk is voor de erosie van geulen
(Temmerman et al. 2007) en voor het ont-
staan van een micro-reliëf van oeverwallen
en kommen, wat typisch is voor schorren
(Temmerman et al. 2005a): vlak langs de
geulen ontstaan oeverwallen (ruggen), die 20
tot 30 cm hoger worden dan de lager gele-
gen kommen (depressies) op een grotere af-
stand van de geulen. Bij afwezigheid van ve-
getatie, zoals op slikken, treedt er nauwelijks
vorming van oeverwallen en kommen op.

Opslibbing op lange termijn: verleden en
toekomst?

We zagen hierboven reeds dat de opslibbing van
schorren, op de korte termijn van individuele tijen,
in sterke mate wordt bepaald door de over-
stromingsfrequentie, -hoogte, en -duur (fig. 3 en
4). Maar op de lange termijn van 10-tallen tot
100-den jaren, zal de overstromingsdynamiek
veranderen. Enerzijds omdat de schorren zich
ophogen door sedimentatie, maar anderzijds ook
omdat de hoogte van de hoogwaterpeilen veran-
dert, bijvoorbeeld door zeespiegelstijging. De
reactie van schorren op zeespiegelstijging is een
belangrijk onderzoeksthema. Op sommige plaat-
sen in de wereld zien we dat schorren door de
zeespiegelstijging steeds meer worden over-
stroomd, waardoor de schorvegetatie op termijn

afsterft en uiteindelijk volledig verdwijnt (bv. in de
Mississippi-delta). Op andere plaatsen gaat de
opslibbing voldoende snel, zodat de schorren de
stijging van het zeeniveau nog net kunnen volgen
en zich in stand kunnen houden. Op nog andere
plaatsen hogen schorren zich zodanig snel op,
dat ze na verloop van tijd nog maar weinig wor-
den overspoeld. Het is duidelijk dat deze verschil-
lende reacties van schorren op zeespiegelstijging,
belangrijke implicaties hebben op de functies van
schorren, zowel op het vlak van waterbeheersing,
filterfunctie en ecologie.

Figuur 7 toont gegevens over de opslibbing van
de schorren van de Notelaar tijdens de afgelo-
pen 60 jaar, die erg representatief zijn voor de
Schelde. Enerzijds komt hier een oud schor voor,
die reeds staat afgebeeld op oude kaarten van
het einde van de 18de eeuw. Anderzijds werd hier
ook een jong schor gevormd rond 1950 door de
vestiging van nieuwe schorvegetatie op een slik
(Temmerman et al. 2003a). De opslibbing van
beide types van schorren verloopt algemeen vol-
gens het volgende patroon:

(1) Jonge, laag gelegen schorren worden vaak,
lang en hoog overstroomd onder invloed van
de getijdenwerking. Daardoor is de
sedimentatiesnelheid op jonge schorren aan-
vankelijk hoog (bv. voor de jonge schor van
de Notelaar zo’n 6 tot 8 cm/jaar tussen 1950
en 1965). Als gevolg van deze snelle
opslibbing gaat de overstromingsfrequentie,
-hoogte en –duur stelselmatig afnemen. Bij-
gevolg krijgen we een afname in de
sedimentatiesnelheid met toenemende hoogte
van de schorren ten opzichte van het gemid-
delde hoogwaterpeil (GHW). Door deze ne-
gatieve terugkoppeling tussen opslibbing en
overstromingsfrequentie, -hoogte en –duur,
gaan schorren uiteindelijk evolueren naar een
bepaald evenwichtsniveau, waarbij de snel-
heid van opslibbing en stijging van GHW el-
kaar in evenwicht houden. Voor de Schelde-
schorren ligt dit evenwichtsniveau 10 tot 20
cm boven GHW (fig. 7 en 8).

(2) Oude, hoog gelegen schorren (die hun
evenwichtsniveau ten opzichte van GHW reeds
hebben bereikt) hogen zich even snel op als
de snelheid waarmee GHW stijgt (fig. 7). Het
oude schor van de Notelaar, bijvoorbeeld,
hoogt zich momenteel op met een snelheid
van 1.2 tot 1.8 cm/jaar.

Deze mechanismen van opslibbing gelden niet
alleen voor de schorren van de Notelaar, maar
voor vrijwel alle schorren langs de Schelde
(Temmerman et al. 2004b). Uit figuur 8 blijkt dat
gedurende de afgelopen 70 jaar, de Schelde-
schorren zich hebben opgehoogd met een ge-
middelde snelheid van ca. 0.4 tot 7.5 cm/jaar.
Daarbij hoogden jonge, lage schorren zich zeer
snel op, soms tot 1.5 m in amper 15 tot 30 jaar
tijd (bv. Notelaar 1950-1965; Saeftinghe 1931-
1963). Opvallend hierbij is dat jonge schorren
sneller opslibben tot hun evenwichtsniveau in de
Zeeschelde dan in de Westerschelde, wat te wij-

Figuur 7. Opslibbing van de oude schorre (in donkergroen) en
jonge schorre (in lichtgroen) van de Notelaar gedurende de laat-
ste 60 jaar, bepaald aan de hand van datering van boorkernen.
In volle zwarte lijn: evolutie van het lokale gemiddelde hoog-
waterpeil (GHW). (bron data GHW: AWZ)
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ten is aan de hogere sedimentconcentraties in het
water in de Zeeschelde. Eenmaal dit evenwichts-
niveau is bereikt hogen oude, hoge schorren zich
veel trager op aan een snelheid van zo’n 0.4 tot
1.8 cm/jaar, vergelijkbaar met de snelheid van
GHW stijging. De opslibbing van de oude, hoge
schorren gaat over het algemeen sneller in de
Zeeschelde dan in de Westerschelde (fig. 8),
omdat het GHW sneller stijgt in de Zeeschelde.
Tenslotte is het GWH in de Schelde niet overal
gelijk, waardoor het evenwichtsniveau van de
schorren varieert langs de Schelde: de hoogste

schorren vinden we ter hoogte van de
Durmemonding; in zeewaartse en landinwaartse
richting neemt de evenwichtshoogte van de schor-
ren af (fig. 8).

We vermeldden reeds dat het GHW niet overal
even snel stijgt langs de Schelde. Aan de mon-
ding steeg het GHW met ca. 30 cm gedurende
de afgelopen eeuw, vooral onder invloed van de
globale zeespiegelstijging. Maar meer landin-
waarts, bijvoorbeeld ter hoogte van de
Durmemonding, steeg het GHW met maar liefst
150 cm (Temmerman et al., 2004b). Deze snelle
stijging houdt verband met processen in het
estuarium, zoals inpoldering en opslibbing van
schorren, waardoor het volume van het estuarium
wordt verkleind en de getijdengolf bijgevolg ho-
ger en verder landinwaarts wordt opgestuwd. Deze
opstuwing van hoogwaters wordt ook in de hand
gewerkt door baggerwerken, waarbij de drem-
pels (ondiepten) in de vaargeul in de Wester-
schelde werden verlaagd, zodat de getijdengolf
minder wrijving met de bodem ondervindt en zich
verder landinwaarts kan voortplanten. Wat is nu
het effect van deze zeer snelle stijging van GHW
op de schorren? Zullen de schorren in de toe-
komst meer en meer overstroomd worden, en zal
de schorvegetatie daardoor afsterven en verdwij-
nen? Of kunnen de schorren zich in stand hou-
den door opslibbing?

Om dit te onderzoeken ontwikkelden we een com-
puter model (MARSED: Temmerman et al., 2003a;
2004a;b). Dit model simuleert de opslibbing van
schorren als reactie op veranderingen in GHW
en in sedimentconcentratie. Het model werd eerst
uitvoerig gevalideerd ten opzichte van de veld-
gegevens in figuur 8. Modelsimulaties tonen aan
dat de schorren langs de Schelde de stijging van
het GHW kunnen volgen, zelfs in de veronder-
stelling dat het GHW gedurende de volgende 100
jaar anderhalve keer sneller zou stijgen dan de
afgelopen 70 jaar (wat niet onrealistisch is ge-
zien de voorspelde, versnelde zeespiegelstijging,
en gezien de verdere verdieping van de Wester-
schelde). Maar bij een versnelde stijging van GHW
(x 1.5 keer) in combinatie met een lagere
sedimentconcentratie in het Scheldewater (0.5 x
de huidige concentratie) zouden de schorren niet
meer in staat zijn om de stijging van GHW te vol-
gen. Bijgevolg zullen de schorren meer en meer
overstromen, met belangrijke vegetatieveranderin-
gen en misschien zelfs het verdwijnen van schor-
ren tot gevolg. Bepaalde maatregelen, zoals maat-
regelen om bodemerosie in het stroomgebied van
de Schelde te reduceren, zouden kunnen leiden
tot een verminderde sedimentaanvoer naar de
Schelde en zouden dus nadelige gevolgen kun-
nen hebben voor de schorren. Voor alle duide-
lijkheid merken we nog op dat deze model-
simulaties geen rekening houden met mogelijke
laterale erosie van de schorrand. Het is bijvoor-
beeld niet onmogelijk dat versnelde zeespiegels-
tijging zal leiden tot snellere laterale erosie van
schorren.

Figuur 8. Hoogteligging van schorren langs het Schelde-estuarium
in functie van afstand tot de monding, voor verschillende tijds-
stippen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jonge schor-
ren (in witte bolletjes), die pas gevormd zijn rond 1931 of daarna,
en oude schorren (in zwarte bolletjes), die al in evenwicht zijn
met gemiddelde hoogwaterpeil (GHW) rond 1931. Het verloop
van GHW langsheen de Schelde is weergegeven in volle lijn. In
de bovenste 2 figuren is in dunne stippellijn telkens GHW voor
1931 weergeven als referentie. (bron data GHW: AWZ)
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Implicaties voor de functies van schorren
en overstromingsgebieden

De waterbergende functie van schorren en
overstromingsgebieden komt onvermijdelijk in het
gedrang door het natuurlijke proces van
sedimentatie. Vooral laag gelegen schorren en
overstromingsgebieden leveren een belangrijke
bijdrage tot de waterberging in het estuarium,
waardoor getijvoortplanting en waterpeilen in het
estuarium worden gereduceerd. Maar doordat
lage schorren vaak, lang en hoog worden over-
stroomd, vindt er ook een snelle opslibbing plaats,
met een snelle afname van het waterbergend ver-
mogen tot gevolg. Bijvoorbeeld, in het Verdron-
ken Land van Saeftinge hoogden de lage, jonge
schorren zich tot 1.5 m op tussen 1931 en 1963
(Temmerman et al., 2004b). Op een gelijkaardige
wijze mogen we verwachten dat laag gelegen
polders, die worden ontpolderd of worden inge-
richt als GOG met GGG, snel zullen opslibben.
Recente en voorlopige metingen in het GOG-
GGG Lippenbroek tonen aan dat de opslibbing
hier op sommige plaatsen tot vijf maal sneller gaat
dan in de nabije schorren.
Hoogteveranderingen door opslibbing hebben
ook hun weerslag op de filterfunctie van schorren
en overstromingsgebieden. Naarmate schorren
hoger opslibben, neemt de sedimentatiesnelheid
af, en dus ook de efficiëntie waarmee sedimen-
ten, nutriënten en vervuilende stoffen uit het
Scheldewater worden gefilterd. We mogen dus
verwachten dat grootschalige ontpolderingen en
GOG’s met GGG aanvankelijk een positief ef-
fect zullen hebben op verminderde sedimentatie
in de vaargeul en verbeterde nutriëntencyclering,
maar op termijn zal dit positieve effect onvermij-
delijk weer afnemen.
Tenslotte hebben sedimentatieprocessen een be-
langrijke impact op het ecologische functioneren
van schorren, ontpolderde gebieden en GOG’s
met GGG. Als gevolg van de snelle opslibbing
van laag gelegen schorren, gaat de schorre-
vegetatie een zeer snelle successie doormaken van
jonge pionier vegetatie naar een climax vegetatie
(bv. Temmerman et al. 2003a). Dat is de reden
waarom er langs het Schelde-estuarium momen-
teel weinig lage schorren voorkomen met jonge
pionier vegetatie. Hierdoor gaan ook de hoogte-
verschillen op schorren relatief snel verdwijnen.
Het verdwijnen van hoogteverschillen leidt tot een
onvermijdelijke afname van de habitat- en
biodiversiteit van schorren.

Besluit

Met dit overzicht willen we duidelijk maken dat
onderzoek naar sedimentatie- en erosieprocessen
in schorren van cruciaal belang is voor een goed,
duurzaam beheer van het Schelde-estuarium.
Hiervoor is een goede samenwerking en com-
municatie nodig tussen wetenschappers en
beleidsmakers, om het Schelde-estuarium te vrij-
waren, zowel als vaarweg, veilig woon- en werk-
gebied als waardevol natuurgebied.
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