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De Westerschelde op de schop

Het Schelde 
estuarium: 
werken aan 
een
natuurlijke
vaarweg

Vaarlijks w ordt 12 m iljoen m 3 gebaggerd in de Westerschelde, waarvan 
meer dan driekw art in het deel ten oosten van Hansweert. In de Zee- 

schelde gaat het om 2,5 m iljoen m 3 per jaar. Er is n ie t a lt ijd  zoveel ge
baggerd. Tot de eerste wereldoorlog was 1 à 2 m iljoen m 3 per jaar 
voldoende. M e t de schaalvergroting van de scheepvaart nam d it in de 
zestiger jaren toe to t 5 m iljoen m 3 per jaar. Na een verdere vaargeul- 
verdieping van 3 à 4 m in de jaren zeventig werd tijd e lijk  jaarlijks to t 15 
m iljoen m 3 gebaggerd en gestort. Naast het baggeren en storten w ordt 
ieder jaar 2 m iljoen m 3 zand u it de Westerschelde gewonnen.

Er w ordt gebaggerd op drempels en aan de ran
den van de vaargeul. De baggerspecie w ordt 
gestort op speciaal daarvoor aangewezen loca
ties in nevengeulen en eroderende bu iten
bochten. Verontreinigde baggerspecie u it het 
ooste lijk  deel van de Westerschelde mag n ie t 
naar het westen worden getransporteerd. Elet 
zwaar verontreinigde baggerslib u it de Bene- 
den-Zeeschelde w ord t vanaf 1991 n ie t meer in 
de Schelde teruggestort.

baggeren ...
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W esterschelde to t  en m e t Z andv lie t

Herstel van de Schelde. Dat vraagt 
niet alleen om schoner water, 
maar ook om een herbezinning op 

de manier waarop wordt ingegrepen in 
de morfologie van het gebied. M e t ais 
doei: minder baggeren en een meer 
natuurlijk estuarium. O m  dit te bereiken 
is het nodig het Schelde-estuarium in zijn 
to talite it te beschouwen en de ogen 
open te houden voor lange termijn  
ontwikkelingen.

een natuurlijke 
vaarweg
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en baggeren
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sinds 1800 meer dan 
15.000 ha ingepolderd

Van Honte to t 
hoofd geul

De Westerschelde is een jong estuarium. 
Aan het eind van de m iddeleeuwen is 

een kortslu iting ontstaan tussen de zeearm 
de Honte en de riv ie r de Schelde, welke 
toendertijd  via de Oosterschelde naar zee 
stroomde. Door een toename van de 
invloed van de zee en inundaties in de 
tachtigjarige oorlog, Is de Westerschelde 
sterk in oppervlak uitgebreid. Het estuarium 

was het grootst in het begin van de 17e eeuw. Hierna zijn Schelde en 
Westerschelde stelselmatig door bedijk ing van schorren en slikken 
verkleind. Sinds 1800 is het oppervlak van Westerschelde en Zeeschelde 
m et een derde afgenomen.

Vruchten van vroeger

In feite versterkt baggeren de effecten die reeds 
eeuwen geleden door inpolderingen en 

bedijkingen in gang zijn gezet. Nog to t voor kort 
zijn op deze manier slikken en schorren aan het 
estuarium onttrokken; een verlies van natuurlijke 
waarden. Door het verdwijnen van deze 
natuurlijke sedimentatiegebieden is het slibgehalte 
in het water gestegen. De komberging is a f
genomen en de hoogwaterstanden langs de 
Zeeschelde zijn aanmerkelijk verhoogd.
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Een vaarweg met hobbels

De Schelde is de economische slagader van 
Antwerpen en Gent. D it drukt wel zijn stem

pel op het estuarium. Voor het op diepte houden 
van de vaargeul moet jaarlijks intensief worden 
gebaggerd. Kosten voor België: anderhalf miljard 
Belgische franken, oftewel 75 miljoen gulden. 
Door het baggeren en storten stijgt het door de 
vervuiling toch al hoge slibgehalte in het water en 
verzanden en verslibben de ecologisch 
waardevolle slikken en schorren in versneld 
tempo. Hierdoor kan er op den duur bij 
hoogwater minder water in het oostelijk deel 
worden geborgen: de komberging neemt af. Ais 
gevolg hiervan stroomt er minder water door de 
geulen, waardoor het estuarium versneld dreigt te 
verlanden. Om de vaargeul op diepte te houden 
zal dan nóg meer moeten worden gebaggerd. En 
dat terw ijl het terugstorten van baggerspecie nu al 
op problemen stuit. Er is onvoldoende plaats in 
het oostelijk deel van de Westerschelde en 
bovendien is een deel van de baggerspecie 
verontreinigd.



Spelregels In een 
estuarium

H et ge tij vorm t de m otor van de zand- en 
slibtransporten in het estuarium. De 

sterkte van het getij is a fhankelijk van de 
vorm van het bekken, de diepte van de geu
len en het totale oppervlak (komberging). 
Hoe meer water er per getij het estuarium in 
en u it kan stromen, des te groter degeulen 
zijn. Een vergroting van de komberging zal 
dus leiden to t bredere en diepere geulen.

natuurlijke
ontw ikkelingen

Ínhoud

menselijke
activiteiten

opvulling met 
fluvlaal sediment

overstromingen opvulling met 
marien sediment

bedijkingen inpolderingen baggeren
reguleren

Verlanding is een na tuurlijk  proces, waarbij 
zand en slib in het estuarium worden inge
vangen. Zowel door de riv ie r ais door de zee w ordt sediment 
aangevoerd. De verlanding versterkt zichzelf. B ij verondieping van het 
estuarium worden de stroomsnelheden b ij vloed groter dan b ij eb; de 
zgn getijasymmetrie. H ierdoor kom t er b ij vloed meer sediment het 
estuarium binnen dan er b ij eb weer uitgaat.

verlandingssnelheid van 
een estuarium
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Een
natuurlijker
estuarium...

Een natuurlijker Schelde-estuarium is een evenwichtiger 
estuarium; dat niet versneld verland; gekenmerkt door 

natuurlijke sedimentatiegebieden van Gent to t Vlissingen; 
waarin minder hoeft te worden gebaggerd en baggerspe
cie zonder problemen kan worden geborgen. D it vraagt 
om een herbezinning op ingrepen in de morfologie. 
Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst vragen nu 
reeds om aandacht. De wens voor verdere verdieping 
van de Westerschelde, de eventuele aanleg van een ber- 
gingsdepót voor vervuild slib, de geplande aanleg van de 
Westerschelde Oeververbinding, de afronding van het 
Sigmaplan en de verwachte versnelling van de zeespie
gelstijging zijn alle van invloed op de morfologie van het 
estuarium.

...maar hoe te bereiken?

De to t nu toe uitgevoerde studies geven duidelijk aan 
in welke richting moet worden gedacht. Regulering 

van de vaargeul door leidammen o f speciestortingen is in 
ieder geval een doodlopende weg. Sedimentatie in de 
nevengeulen w ord t hierdoor gestimuleerd en versnelde 
verlanding w ord t in de hand gewerkt. D it noodzaakt 
uiteindelijk to t een steeds verder zeewaartse regulering. 
Beter is het de komberging te vergroten, baggerwerk in 
het oosten te combineren met zandwinning en schone 
baggerspecie verder naar het westen weg te brengen.
Een vergroting van de komberging van het estuarium 
tussen Gent en Hansweerth leidt to t vermindering van 
het baggerwerk, een afname van de hoeveelheid slib in 
het water, minder problemen met hoogwater, een afrem 
ming van de verlanding en een uitbreiding van inter- 
getijdegebieden. Zandwinning in het oostelijk deel van 
de Westerschelde remt de verlandingssnelheid en draagt 
bij to t een verbetering van de intergetijde- en ondiep- 
watergebieden in het oostelijk deel.
Het verder weg brengen van een deel van de schone 
baggerspecie naar het westen en het stopzetten van 
stortingen in de hoofdgeul beperkt het 'rondpompen' 
van de specie en verm indert zodoende de bagger- 
intensiteit.
Behalve een evenwichtiger estuarium bieden deze 
maatregelen extra stortcapaciteit voor baggerspecie.

vloed 1980 
eb 1980

natuurlijke dynamiek

regulering: een 
doodlopende weg

baggeren combineren met zandwinning

bij vloed stroomt het 
water sneller dan bij eb



spindotter

potentiële potpolders 
langs de Schelde

Overstromings
gebieden

itb re id ing van natuurlijke
overstromingsgebieden in het 

ooste lijk deel van de Westerschel- 
de en langs de Zeeschelde bete
kent een aanmerkelijke vergroting 
van de natuurwaarden; m its water 
en bodem natuurlijk  schoon ge
noeg zijn. Tegelijkertijd w ordt de 
komberging vergroot, waardoor 
m inder hoeft te worden gebag
gerd. Het idee van overstromings
gebieden is n ie t geheel nieuw. De 
ais onderdeel van het Sigmaplan 
aangelegde potpolders zijn niets 
anders dan overstromingsgebie
den, bedoeld om extreme hoog
waters op te vangen. Er is echter 
nie t veel voor nodig om deze p o t
polders tege lijke rtijd  waardevolle 
natuurgebieden te laten worden.

Rietschorren, vloedbossen 
en spindotters

O ndanks het verlies van slikken en schorren 
is het Schelde-estuarium vandaag de dag 

een uniek estuarium in Europa. D it kom t door 
de nog aanwezige aaneenschakeling van zoute, 
brakke- en zoete slikken en schorren. Vooral de 
zoetwater intergetijdegebieden langs Zeeschel
de en Durme zijn in Europa een zeer zeldzaam 
gebiedstype geworden, waarin onder andere 
rietschorren, vloedbossen en grienden worden 
aangetroffen. De spindotter is een m ooi voor
beeld van de karakteristieke natuur van deze 
gebieden. N ie t alleen door zijn zeldzaamheid, 
maar ook door zijn omvang im poneert het 
Land van Saeftinge. M e t zijn kleine 2000 ha is 
d it het grootste aaneengesloten brakwater- 
schorgebied in West-Europa.
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Colofon
Deze brochure is geënt op de studie 'O ost-W est'. Naast de 
inbreng van RWS en het IN is hierbij gebruik gem aakt van 
kennis van het W aterloopkund ig  Laboratorium  D elft en de 
U niversite it van Utrecht.
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Lange en korte termijn

Het Schelde-estuarium. Herstel van de ecologische waarden van het ge
bied kunnen hand in hand gaan met versterking van de economische 

waarden. Duurzame ontw ikkeling kom t dan binnen handbereik. De Schelde 
ais voorbeeld voor andere estuaria. M aar zover is het nog niet.
Vóór alles Is het nodig met alle betrokkenen te komen to t een stroomgebied- 
benadering van het Schelde-estuarium. Verder zal een aantal essentiele vra
gen over morfologie en ecologie nog nader moeten worden beantwoord. 
Hiervoor is onderlinge samenwerking tussen Belgische- en Nederlandse 
diensten en instituten onontbeerlijk. D it laat echter onverlet dat op vrij korte 
termijn zandwinning en de storting van baggerspecie al kunnen worden in- 
gepast in een lange term ijn benadering. Voor het in ere herstellen van na
tuurlijke overstromingsgebieden is meer tijd nodig.

Herstel van de Schelde. Dat vraagt natuurlijk ook om schoner water. Pas dan 
w ord t het leven in water en bodem niet meer bedreigt door vervuiling en 
krijg t de natuur in het estuarium pas echt de kans zich volwaardig te o n t
wikkelen.

de Selenapolder: sinds 
1990 verdronken land

zoete slikken en schorren langs de Durme


