
Als de vorst een immer bewegende watermassa bevriest, 
gaat het kunstenaarsbioed kolken. Toch levert een bevro
ren Schelde meer op dan louter mooie plaatjes en kunstige 
zinnen. Schepen zitten vast, vissers blijven thuis en ook de 
natuur krijgt het zwaar te verduren. Heeft dit fenomeen 
verborgen voordelen o f blijft het een ijskoud rampenver- 
haal? Schelde Nieuwsbrief ging op onderzoek uit.

De monding van de Schelde geeft a f  en toe een w inters tafereel, 

zoals h ie r tijdens de traditione le nieuw jaarsduik in 2004.

Het verhaal van de Schelde 
in  w interkleed is er één van 
strenge w inters en bittere 
vrieskou.
Eric Taverniers, gebiedsingeni- 
eur b ij het W aterbouwkundig 
Laboratorium  te Borgerhout en 
deskundige terzake legt uit: 
‘Een sterke getijdenstroom  
ais de Schelde bezw ijk t u ite r
aard n iet voor de eerste 
vorst. De watertem peratuur 
moet voldoende dalen voor
aleer er sprake kan z ijn  van 
bevriezing. Het zout in het 
Scheldewater en de kracht 
van eb en vloed vertragen d it 
proces aanzienlijk. Aan zee 
en op de Westerschelde, waar 
de dynam iek van de riv ie r het 
grootst is, heb je  het m inste 
kans op spontane ijsvorm ing. 
Ook naast industrie  o f in  sterk 
vervu ilde riv ieren (zoals de 
Zenne) kom t zoiets zelden 
voor. Je kan dus je hele leven
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langs het water wonen, zonder 
er oo it schaatsend overheen te 
g lijden ’.

K r u i e n d e  I J s v l a k t e

‘Toch werden de laatste hon
derd jaar 23 periodes van 
ijsvorm ing  in  de Zeeschelde 
opgetekend’, vervo lg t de 
ingenieur. ‘ In 13 gevallen (de 
laatste in  januari 1997) kon 
ijsbreken niet langer baten en 
v ie l het Scheldeleven noodge
dwongen stil. Uiteraard kwam 
d it telkens door een u itzo n 
d e rlijk  strenge vorstperiode, 
waarbij de tem peratuur dagen
lang onder het vriespunt bleef. 
De vorm ing van ijsb lokken valt 
dan niet u it te slu iten .’

‘Gewoonlijk valt de eerste 
dagen amper iets te bespeu
ren. De tem peratuur van het 
water daalt langzaam to t het 
v riespunt. Vervolgens verande

ren meer en meer druppels in 
krista lletjes. Maar de getijden 
volharden en het water ver
volgt z ijn  weg. Ais de w in te r 
doorb ijt, gaat het vriesproces 
verder. Ijskris ta llen  ontmoeten 
elkaar en vorm en groeiende 
brokken die met het water 
meedrijven. Gaandeweg ver
groten z ij to t behoorlijke ijs- 
schollen die stroom opwaarts 
van de Zeeschelde, in Durme 
en Nete’s, hindernissen on t
moeten. Bruggen, bochten 
en steigers belemmeren het 
drijvende ijs  in  haar reis over 
de Schelde. Doordat de schol
len en brokken beklemd raken, 
w ord t de doorgang nauwer, ze 
k litten  vast en schuiven over 
elkaar heen, to t een dikke bar
rière de hele geul afslu it.
Die evolutie vertraagt de ge tij
denwerking aanzienlijk. De 
v loedgo lf botst op de zware 
ijslaag die het water verh indert 
de normale hoogwaterstand 
te bereiken. Bij eb zal het peil 
m inder dalen. Teveel obsta
kels versperren de weg van de 
toch al verzwakte ebstroom.

Door de aanhoudende kou valt 
m inder neerslag, waardoor de 
toevoer van oppervlaktewater 
naar de r iv ie r ophoudt.
Zo verm indert elke dag het 
verschil tussen eb en vloed. 
Het Scheldewater kan stukje 
b ij beetje kristalliseren, tot 
zelfs de golven op strand in 
een kruiende ijsv lakte veran
deren.’ (Dit fenomeen w ordt 
in de tabel aangeduid met 4 
sterren)

IJSBR EKE RS

Waterwegen en Zeekanaal NV 
tracht ais waterwegbeheerder 
de Schelde zo lang m ogelijk  
bevaarbaar te houden. Verste
vigde sleepboten treden ais 
ijsbreker aan en waterbouw- 
aannemers verhuren pontons 
die met duwboten dezelfde 
functie vervullen. Daarbij 
gaat men echter niet to t het 
uiterste: het mechanisch 
breken van ijs  kan nam elijk  
flinke schade veroorzaken 
aan oevers, oeverbekledingen, 
dukdalven en steigers. Door
dat het ijs tijdens de aanloop
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O v e r z i c h t s t a b e l  v a n

V O R S T P E R IO D E S  DIE  IJSGANG 
V E R O O R Z A A K T E N  IN HET
Z e e s c h e l d e b e k k e n :

ES^BM
EMISUS!
E^BÜM
EXXÜÜÜÜ
III IBH
ESÜÜBi
H K ü mIS H III
EXÜSË1Ü
EHMsm

PSiPSlil
«lili IHI IIMfTiïl
«
Matige ijsgang = begin van oppervlak
kige ijsvorming, met ijsschollen die in 
meerderheid nog niet klitten; scheep
vaart is grotendeels doch met moeite 
nog mogelijk; 's nachts evenwel bijna 
geen bediening van sluizen meer 
mogelijk; kortom: h inderlijk maar 
nog bevaarbaar; uiteraard is er meer 
beperking in opwaartse delen van 
het Zeescheldebekken, doch afwaarts 
bvb. Dendermonde is scheepvaart nog 
volop mogelijk;

Gemiddelde ijsgang = ijsschollen 
kitten aan elkaar, en in opwaartse 
gebieden en aan staketsels en brugpij- 
lers begint het ijs te kruien (schollen 
schuiven over elkaar). De kanalen zijn 
niet meer bevaarbaar; de sluizen wer
ken beperkt to t net niet meer; in het 
tij-Zeescheldebekken b lijft nog enkel 
scheepvaart mogelijk afwaarts Sint- 
Amands en Walem, doch met hinder, 
en over nog enige afstand opwaarts 
daarvan doch slechts mits ijsbreken;

$  $  $
Sterke ijsgang = zeer kruiend ijs, sterk 
aan elkaar gekit, niet meer doorvaar- 
baar, ook geen ijsbreken meer moge
lijk . Sluizen, stuwen en beweegbare 
bruggen kunnen niet meer bediend 
worden, De binnenscheepvaart lig t 
dagen lang volledig stil.

Zeer sterke ijsgang waarbij zelfs de 
golven op strand in een kruiende 
ijsvlakte veranderen.

en dooi voortdurend tegen de 
riv ierwanden schuurt, lopen 
materialen ais breuksteen 
averij op. Bovendien vriezen 
in  dergelijke omstandigheden 
sluisdeuren en bruggen onher
roepe lijk  vast, wat varen v o l
ledig u its lu it.

S l u i z e n

Wie op en om het water werkt, 
heeft het b ij derge lijk  w in 
terweer zwaar te verduren. 
Veerlui ploegen door de taaie 
massa, om zich tenslotte 
gewonnen te geven. Binnen
schippers z itten  m uurvast 
en moeten toezien hoe hun 
inkom sten dalen. De vaste 
kosten lopen onverm inderd 
door en stijgen w e llich t door 
ijsschade. Ais de boot in de 
steigers moet voor reparatie, 
lopen tijdsverlies, p rijskaartje  
en ongenoegen nog verder op. 
Brug-en sluiswachters mogen 
hun m aandloon dan behou
den, ook z ij zien de w interkou 
met lede ogen aan. De v lo tte  
doorgang van het scheep- 
verkeer is hun p rio rite it. Dat 
zulks n iet meevalt, kan ir. Jan 
Baldück, celhoofd explo itatie 
van de afdeling Bovenschelde 
beamen: ‘Ais het hard vriest, 
k rijgen onze sluiswachters te 
kampen met ijs op de slu is
deuren. Ze z ijn  dan verp lich t 
de sluis voortdurend in  bewe
ging te houden, ook ’s nachts. 
Ais d it niet gebeurt, vriezen 
de deuren onherroepelijk  vast. 
In nieuwe slu izen z it daarom 
vaak een systeem dat ijsvo r

m ing vertraagt door luchtba
nen in het water te blazen. Bij 
aanhoudende vrieskou kan 
ook die remedie niet langer 
baten en moet men manueel 
ingrijpen. Dat is zwaar werk en 
door gladheid niet ongevaar- 
li jk . Gelukkig is het alweer tien 
jaar geleden dat we dergelijke 
w in terkou trotseerden. A l mag 
gelijkaardige zware ijsgang 
niet té lang op zich laten wach
ten. De jonge garde moet ook 
leren hoe je  daarmee om kan 
gaan. Of een dergelijke ‘pauze’ 
aan de klim aatsverandering te 
w ijten  is, valt te weerleggen 
noch te bewijzen. Ook in  het 
verleden passeerde al eens 
v ijft ie n  jaar vooraleer de vorst 
weer toesloeg.’ (zie tabel)

B e v r o r e n  w i n t e r t a f e r e e l

Om de vissen voldoende over
levingskansen te gunnen, is 
vissen op een bevroren riv ie r 
verboden b ij wet. Beroepslui 
gooien hun netten in zee, 
waardoor de h inder voor hen 
beperkt b lijf t .  Enkel de hob
byis t ziet een antarctisch

hengelverhaal aan z ijn  neus 
voorbijgaan. Veerpendelaars 
m orren m ooi mee en grijpen 
naar de wagen. Voor vogel
liefhebbers, echter, brengt 
de koudegolf buitenlandse 
schoonheden naar de Schelde: 
naast de trad itionele over
winteraars, komen er soms 
ook Groenlandse en Canadese 
soorten van de Waddenzee op 
bezoek. Kranten getuigen van 
schaatsfestijnen, g lijdpa rtijen  
en een betoverend m aanland
schap. Overburen kunnen in 
rechte li jn  te voet b ij elkaar op 
de koffie  en menig fles g lüh
wein sneuvelt in  naam van het 
tinte lende w interp lezier. De 
p rijs  voor optim ism e gaat ech
ter zonder tw ijfe l naar Temse: 
daar pootte men op de ijsv lak 
te een ware kerm is neer.

Tina Stroobandt

Meer in form atie : 
http ://w ww.peop le.zee land- 
ne t.n l/a lfk /ove rz ich t.h tm l, 
schaatsverenigingen in 
Nederland en België

Temse 1956

Gespot! Vogel kijkh ut
Vogelaars hoeven niet langer 
in  de regen te staan om vogels 
te spotten op het N oordelijk  
Eiland tussen Rupel, Schelde 
en Zeekanaal. Waar vroeger 
op de R upe ld ijk een bushokje 
stond, is nu een vogelk ijk- 
hut geplaatst. Deze kwam er 
door het pro ject De Schelde 
N atuurlijk ! Verder werken het 
W ereldnatuurfonds en het

Agentschap voor Natuur en 
Bos en Waterwegen en Zeeka
naal NV ook aan de in rich tin g  
van een wandelpad en in fo 
borden. Hierop is het nog even 
wachten, maar men kan nu al 
genieten van het panoramisch 
u itz ich t dat de voge lk ijkhut 
b iedt: een m ix  van natuur, 
industrie, scheepvaart en een 
landelijke omgeving.
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