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Zw em m en we s tra k s  ook in de Zeeschelde?

Al enkele jaren werken de lidstaten van de Europese Unie aan de invoering van de Kader
richtlijn Water, een afspraak op Europees niveau om de kwaliteit van alle wateren te verbe 
teren. In 2015 moet al het water ‘in goede toestand’ verkeren. De laatste jaren is, zeker in 
Nederland, de waterkwaliteit al sterk verbeterd en dat geldt ook in bescheiden mate voor 
de Westerschelde. Mede dankzij de kaderrichtlijn wordt de Schelde naar verwachting nog 
veel schoner, ook in Vlaanderen. “Over twintig ja a r  kunnen we in de hele Schelde zwem
men.”

Hoe w ordt de K aderrichtlijn  
Water ingevoerd in  het Schel- 
debekken en wat z ijn  de gevol
gen voor direct betrokkenen? 
We spraken hierover met Nico 
Oskam, werkzaam b ij de direc
tie Ruimte, Water en M ilieu van 
de provincie Zeeland en p ro
jectle ider Kaderrichtlijn  Water 
voor het Scheldestroomgebied 
in  Nederland. De invoering van 
de kaderrich tlijn  gebeurt in 
fases, legt Oskam uit. Het eer
ste traject, het karakteriseren

van de huidige toestand van de 
verschillende stroomgebieden, 
is inm iddels achter de rug. De 
volgende fase, die in 2009 
afgerond moet z ijn , is het 
opstellen van stroomgebiedbe- 
heersplannen. Jaarlijks ver
schijnen tussenrapportages.

T e r u g d r i n g e n  m i l i e u b e 

l a s t i n g

In het Nederlandse deel van 
het Scheldestroomgebied is de 
Westerschelde één van de 71

a fzonderlijk  onderscheiden 
oppervlaktewateren. “Voor de 
verschillende typen water en 
waterlichamen form uleren we 
verschillende m ilieudoelen”, 
zegt de projectleider. “Het gaat 
b ijvoorbeeld om toegestane 
concentraties n itra ten o f ande
re milieubelastende stoffen en 
om de gewenste populatie van 
organismen. Vervolgens gaat 
het erom hoe we die doelen 
kunnen bereiken.”
Alle overheden en belangen-

Sc helde
a i  e u w s II r io  f

pagina 1



groepen denken mee over de 
m ilieudoelen, een Regionaal 
Bestuurlijk  Overleg onder voor
zitterschap van gedeputeerde 
M. Kramer stelt ze vast en u it
e inde lijk  heeft de staatssecre
taris van Verkeer en Waterstaat 
het laatste woord. Volgens 
Oskam overheerst op alle 
niveaus realisme en nuchter
heid. “Ik verwacht geen schok
kende dingen. Er zal soms een 
aanscherping komen van 
bepaalde normen, maar niet 
extreem. Sommige nu geldende 
landelijke normen worden naar 
verwachting ru im er gesteld. Er 
komen geen stikstofnorm en 
voor oppervlaktewater die 
landbouw onm ogelijk  maken. 
Evenmin zullen er problemen 
ontstaan zoals met de lucht- 
kwalite it: daarvoor z ijn  zulke 
scherpe normen voor f ijn  stof 
opgesteld dat op sommige 
plekken b ijna  niets meer mag.”

H e t  r o d e  p o t l o o d

In Nederland le id t overschrij
ding van normen niet a ltijd  tot 
grote problemen. Ter illustra tie  
schetst Oskam hoe de stikstof- 
norm  voor oppervlaktewater 
w ord t gehanteerd. “In Zeeland 
hebben we zoute kwel, een
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voortdurende aanvoerbron van 
stikstof. Daardoor kun je in 
brakke wateren ónm ogelijk  aan 
de norm  voldoen, zelfs ais er 
helemaal geen landbouw is. 
Maar wat zien we: de kwalite it 
van het slootwater is helemaal 
niet zo slecht. Ondanks het 
re la tie f hoge stikstofgehalte 
gedijen flo ra  en fauna heel 
behoorlijk  in  verschillende 
Zeeuwse sloten.
Er z it ook iets kroms in  de stik- 
stofnorm , want in  heel Neder
land geldt dezelfde norm. Die

is afgeleid van een goede toe
stand voor meren, te rw ijl slo
ten van nature een hoger s tik 
stofgehalte kunnen hebben. 
Veel s tiks to f betekent veel 
voedsel voor algen, maar in 
sloten ontstaat niet zo snel 
algenbloei, doordat planten en 
zwevend slib lich t tegenhou
den. Ondanks dat we er in 
Nederland nooit toe gekomen 
z ijn  de stiksto fnorm  te d iffe 
rentiëren, houden we er b ij de 
handhaving wel rekening mee: 
ze mag soms overschreden

worden. De Kaderrichtlijn  staat 
dat niet toe. Dus moeten we 
haalbare normen opstellen. 
Anders hangt voortdurend het 
rode potlood van Europa in de 
lucht.”

H u i s w e r k

Lidstaten z ijn  overigens niet 
geheel v r ij in  het vaststellen 
van de m ilieunorm en: ze moe
ten voor Europa aanvaardbaar 
zijn. “Zoniet, dan moeten we 
ons huiswerk overdoen. Maar 
Nederland heeft goede argu-
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menten om sommige normen 
niet extreem scherp te stellen. 
In eigen land z ijn  de emissies 
al in  hoge mate gereduceerd. 
Doordat we benedenstrooms 
zitten, krijgen we stoffen u it 
andere landen binnen, 
waardoor concentraties te 
hoog kunnen worden. Daar 
verwachten we begrip voor.” 
Volgens Oskam steekt Neder
land op zuiveringsgebied gun
stig af tegenover andere lan
den. “Vrijwel al het afvalwater 
w ord t gezuiverd. In België en 
Frankrijk  is dat nog niet de 
helft. D it probleem is regelma
tig  onderwerp van gesprek in 
de Internationale Schelde Com
missie. Vlaanderen is met een 
grote inhaalslag bezig, maar in 
Wallonië en Frankrijk  gaat het

iets langzamer. Toch gebeurt 
ook daar inm iddels het nod i

ge.”
Overigens is door de rich tlijn  
de zuivering in Nederland ook 
in beweging. Oskam: “Er is een 
discussie om hogere eisen te 
stellen aan rioo lw aterzu iverin
gen. Dat geeft extra kosten, die 
het waterschap zal doorbereke
nen - verm oedelijk  niet evenre
dig, want kostenverhogingen 
liggen po litie k  erg gevoelig.”

Z w e m m e n  i n  d e  Z e e s c h e l d e

In het Nederlandse deel van de 
Schelde is het water op veel 
plaatsen al schoon genoeg om 
in te zwemmen. Oskam: “Door 
het getij d ring t schoon zeewa
ter de Westerschelde binnen, 
waardoor verm enging en daar

mee verdunning optreedt. In 
de Zeeschelde is die invloed 
veel kleiner, maar door afname 
van het aantal ongezuiverde 
lozingen zal ook hier de water
kwalite it de komende jaren 
sterk verbeteren. De eerste 
aanwijzingen zien we al. Ik 
denk dat over zo’n tw in tig  jaar 
de hele Schelde zo schoon is, 
dat we er zonder gezondheids
risico’s in kunnen zwemmen. 
Dat is toch een prachtig per
spectief?”

Lex Kattenwinkel

M e e r  i n f o r m a t i e :

Ir. N. Oskam 
n.oskam@zeeland.nl 
www.kaderrichtlijnwater.n l 
www.nederlandleeftmetwater.nl

Erratum
In het artike l “de Schelde 
onderdoor” werd één tunnel 
niet genoemd. Sinds 1990 
rijden de Antwerpse tra m lij
nen 2, 3 en 15 via  de Brabo- 
tunnel de Schelde onder
door. Aan deze één kilom e
ter lange tunnel is zeven 
jaar gewerkt. Dagelijks 
maken grote aantallen scho
lieren en forenzen gebruik 
van deze tunnel.

Scheldemonitor: Veerdiensten in Zeeschelde
In het Vlaamse Zeescheldebekken varen tw aa lf veren heen en weer. 
Deze boten z ijn  in beheer van de N.V. Waterwegen en Zeekanaal en 
van de Adm in istra tie  Waterwegen en Zeewezen, afdeling Vloot. 
Veerdiensten onder beheer van W & Z worden gegund aan zelfstan
dige veermannen, het b lijven  echter openbare veren.
Volgens het ‘Beleidsplan waterrecreatie en -toerisme van de water-
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wegen en kust in  Vlaanderen’ (2003) voeren in  2003 ru im  een ha lf 
m iljoen mensen heen en weer over de Schelde, Rupel en Durme. De 
voorgaande jaren was d it aantal steeds met 10% per jaar toegeno
men en de grafieken leren dat de stijgende trend zich in 2004 en 
2005 voortzet.
Waar kom t deze stijg ing vandaan? Veerboten zorgen er uiteraard 
voor dat het woon-, school- en werkverkeer z ijn  weg aan de over
kant van het water kan vervolgen, maar in het laatste decennium 
kregen de veren ook een ro l in  de toeristische sfeer: het aantal 
recreanten stijg t. D it kom t onder andere doordat de groep mensen 
ouder dan 45 jaar groeit. D it is b ij u its tek het publiek dat graag 
fietst en wandelt langs de waterwegen, zeker nu er rustige en v e ili
ge dijkwegen en autovrije jaagpaden z ijn  aangelegd. Daarnaast ver
groten televisie-uitzendingen waarin waterwegen een ro l spelen de 
popu larite it van recreatie aan de waterwegen. Maar er is nog een 
andere factor die b ijdraagt aan de stijg ing van het gebruik van 
veren: de veiligheid en het gebruikersgemak van veren en aanleg
steigers z ijn  verbeterd sinds ze z ijn  aangepast aan de Europese 
regelgeving en voldoen aan deze veiligheidseisen.
Voor de Vlaamse overheid z ijn  de kosten van het in  de vaart hou
den van de veren hoog en aangezien de overtocht gratis is, z ijn  er 
geen baten. Althans, niet voor de beheervoerende dienst! Het 
Beleidsplan m eldt dat in  2002 de fietser o f wandelaar 7,8 euro per 
dag besteedde aan consumpties en logies en bovendien 6 to t 8 euro 
aan randgebonden activ ite iten (2003). De eventuele transport
kosten z ijn  h ierbuiten gehouden. De horeca en toeristische sector 
varen dus wel b ij de toename van het aantal recreanten.

Lilian Withagen

M e e r  i n f o r m a t i e :

www.scheldemonitor.be
www.scheldemonitor.nl
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Creatief met baggeren en storten

Zoeken naar de balans, 
tussen economie 

en ecologie

Storten  m e t een sp roe ikop  kan zeer 

n auw keurig

Op 11 maart 2005 besloten de Nederlandse en Vlaamse regering om de toegankelijkheid 
naar de haven van Antwerpen te verbeteren. De verruiming van de vaargeul is nodig van
wege de schaalvergroting in de containerscheepvaart en moet rekening houden met de pri
oriteiten van de Lange Termijn Visie (LTV) voor het Schelde-estuarium. Eén van deze prio
riteiten is het instandhouden van het meergeulenstelsel in de Westerschelde. Reeds in 2001 
formuleerde een onafhankelijk expertteam een nieuwe stortstrategie die het meergeulen
stelsel gunstig kan beïnvloeden. De eerste proef is inmiddels een feit en de voorlopige 
resultaten zijn positief.

Jaarlijks w ord t er 8 à 10 m il
joen m 3 zand gebaggerd om de 
toegang to t de Scheldehavens 
te onderhouden. D it zand 
w ord t hoofdzake lijk  in de 
nevengeulen gestort. Bij een 
verru im ing van de vaargeul 
zou éénmalig 7 m iljoen m 3 
extra gebaggerd moeten w or
den. Omdat weinig zand w ordt 
uitgewisseld tussen het estua
rium  en de zee, geniet het 
terugstorten binnen het estua
rium  sterk de voorkeur (zie 
ook Schelde N ieuwsbrief 42).

In 1999 vroeg het Antwerps 
Havenbedrijf aan een in terna
tionaal expertteam (PAET -  Port 
o f Antwerp Expert Team) 
advies over de haalbaarheid 
van een verdere verru im ing 
van de vaarroute in  de Wester- 
schelde. Het terugstorten van 
stijgende hoeveelheden bag
gerspecie werd ais een gevaar 
voor het instandhouden van 
het meergeulenstelsel gezien. 
PAET ontw ikkelde een nieuwe 
stortstrategie waarbij bagger
specie de na tuurlijkhe id  van

het estuarium  kan behouden of 
zelfs verbeteren. Ze stelden 
een proefpro ject voor ter sta
ving van de haalbaarheid van 
deze strategie.

P l a a t  v a n  W a l s o o r d e n

Op basis van een historische 
analyse van bodemkaarten 
werd vastgesteld dat de kop van 
de plaat van Walsoorden gedu
rende de laatste halve eeuw 
sterk erodeerde.

Deze evoluties werden waar
sch ijn lijk  teweeggebracht door 
veranderingen in het geulenstel
sel tussen Terneuzen en Hans- 
weert, waardoor de stroming 
naar de plaat w ijzigde. PAET 
stelde voor om baggerspecie 
aan te brengen bij de kop van 
de plaat. Een betere scheiding 
van de strom ing tussen eb- en 
vloedgeul versterkt de instand
houding van het meergeulen
stelsel. Bovendien zou het zelf- 
eroderende vermogen van de 
strom ing boven de drempel van 
Hansweert toenemen, waardoor 
de baggerinspanning hier zou 
afnemen. De stroomsnelheden 
in ondiep water rond en boven 
de plaat zouden afnemen, wat 
vanuit ecologisch standpunt 
gewenst is.

O n d e r z o e k

In 2002 en 2003 onderzocht 
het W aterbouwkundig Labora
to rium  Borgerhout in opdracht 
van ProSes (Projectdirectie Ont- 
w ikkelingschets Schelde-estua
rium ) de haalbaarheid van 
deze nieuwe stortstrategie. Het 
onderzoeksprogramma om vat
te de analyse van historische 
gegevens, metingen op de 
Westerschelde en het gebruik 
van schaalmodellen en com pu
ter modellen. Terreinmetingen 
van strom ingen met behulp 
van vlo tters gaven een goed 
beeld van de strom ing nabij de 
plaat. Ook werd de beweging 
van de zandkorrels gemeten.

Studiegebied  -  Westerschelde  -  P laat van Walsoorden
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Het com puterm odel en het 
bestaande schaalmodel dien
den eveneens om een beter 
beeld te krijgen van de stro
m ingen rondom  de plaat. In 
het schaalmodel werden hoop
jes kunststo fkorre ls aange
bracht om na te gaan hoe de 
aangebrachte baggerspecie 
zich zou verplaatsen en werd

zocht, zoals het m ogelijk  aan
passen van de harde begren
zingen (oeververdedigingen, 
kribben, staketsels), indien zij 
verantw oorde lijk  z ijn  voor 
ongunstige ontw ikkelingen. Te 
d ikw ijls  w ord t baggeren en 
storten, ten onrechte, gezien 
ais de enige oorzaak voor het 
achteruitgaan van de na tuur
waarden. Met deze integrale 
aanpak kan, in overeenstem
m ing met de LTV doelste llin
gen, de Westerschelde worden 
beheerd ais een systeem waar 
economie en ecologie samen 
kunnen bloeien.

Yves Plancke

M e e r  i n f o r m a t i e :

Ir. Yves Plancke 
M inisterie van de Vlaamse 
Gemeenschap -  LIN -  AWZ 
A fdeling W aterbouwkundig 
Laboratorium en Hydrologisch 
Onderzoek
yves.plancke@lin.vlaanderen.be 
http  ://w a tlab .lin.vlaanderen.be

Arnei berga
Wie de Oost-Vlaamse Scheldegemeente Temse bezoekt, kan niet voorb ij aan de 
legende van heilige Amelberga. Deze legende gaat terug to t de 8e eeuw wanneer 
de Karolingische hofm eier Karei Martel z ijn  liefde betuig t voor jonkvrouw  Am el
berga. De jonkvrouw  heeft echter kuisheid beloofd en w ijs t hem af waarna Karei 
Martel in  woede uitbarst en haar to t een huw e lijk  dw ingt. Amelberga slaat op de 
vlucht, op de hielen gezeten door de troepen van de hofmeier. Ter hoogte van 
Temse w il de jonkvrouw  de Schelde oversteken, maar ze v in d t geen schuit o f 
boot. Plots m erkt ze te m idden van de stroom  een grote steur, die naar de oever 
zwemt en zich voor haar voeten legt. Amelberga stapt met vertrouwen op de rug 
van de vis en bereikt ve ilig  de overkant. Uit dankbaarheid zou Amelberga de 
gemeente Temse hebben gesticht. Feit is dat Amelberga to t haar dood in 772 in 
Temse gewoond heeft.
In het m idden van het V lietpark van Temse staat een beeldhouwwerk van de Hei
lige Amelberga op de rug van de steur. Het werk is van de hand van Karei 
Aubroeck (1894 - 1986).

Ing rid  Verbessern

Gespot!

de beste stortplaats gekozen. 
Alle resultaten gaven aan dat 
de strategie haalbaar was, maar 
alleen een proefstorting in  de 
natuur zou de fin itie f u its lu itse l 
geven. Een groep in ternationa
le experts, aangesteld door Pro- 
Ses, onderschreef deze conclu
sies in een “second op in ion”.

S t o r t p r o e f

In 2001 had PAET voorgesteld 
gebruik te maken van een spe
ciale sproeikop om in ondiep 
water te storten en daarbij zo 
weinig m ogelijk  het m ilieu  te 
verstoren. Deze techniek laat 
toe het zand aan te brengen op 
een zeer nauwkeurige manier 
qua plaats, vorm  en dikte van 
de stort. Een sleephopper 
pom pt het zand door een pers
le id ing naar het ponton waar
aan de speciale sproeikop is 
bevestigd. Deze techniek is 
niet voorzien in de lopende 
stortvergunning en een w ijz i
ging was nodig. Eind 2004 
werd in één maand t ijd

500.000 m 3 zand op de riv ie r
bodem aangebracht. Volgens 
de experts (PAET en “second 
opnion”) volstond deze hoe
veelheid om de invloed van de 
proefstorting waar te nemen en 
was ook kle in genoeg om even
tuele negatieve gevolgen te 
beperken.

B e o o r d e l i n g

In het onderzoeksprogramma 
was een intensieve opvolging 
voorzien om op een objectieve 
manier het succes van het 
proefpro ject te beoordelen, 
zowel op gebied van m orfo lo 
gie ais ecologie. Op voorhand 
form uleerden de onderzoekers 
criteria  voor het slagen van de 
proef. Een ervan was dat twee 
weken na het einde van de 
storting  er nog 80% van de spe
cie bleef liggen. De metingen 
gaven aan dat in de eerste 
maanden geen zand was weg
gespoeld. Door de natuurlijke 
dynam iek kwam er soms zelfs 
iets b ij. Tien maanden na de

storting, lig t nog steeds 85% 
van het gestorte zand ter plaat
se, zeker een m orfologisch suc
ces!
De definitieve resultaten van 
de ecologische beoordeling 
worden eind 2005 verwacht, 
omdat de m on ito ring  rekening 
houdt met seizoensinvloeden. 
De voorlopige resultaten tonen 
geen negatieve invloed van de 
proefstorting op de ecologie 
aan.

M o r f o l o g i s c h  b e h e e r

De stortproef toont aan dat 
men negatieve veranderingen 
kan bestrijden met het gebag
gerd zand. De strategie kan 
elders worden aangewend, 
maar zal slechts effic iënt z ijn  
indien men ook de oorzaak van 
de negatieve veranderingen 
aanpakt. Daarom is het slechts 
een onderdeel van een globale
re aanpak: m orfologisch behe
ren. Naast baggeren en storten 
moeten andere werken en tus
senkomsten worden onder

H istorische m orfo log ische  evoluties: 
lin ks  1938  -  rechts  19 9 7
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K E N N IS
Belinda K a te r (I) en Peter Bollebak- 

ke r (r) aan de oevers van de Wester- 

schelde

Project ‘Zeekennis’ krijgt vervolg
Het onderzoeksproject Zeekennis, dat in 2001 startte en uitgebreid is belicht in de vorige 
Schelde Nieuwsbrieven, heeft een schat aan informatie over de Westerschelde opgeleverd. 
De resultaten zijn inmiddels gebruikt in de Lange Termijn Visie Scheide-estuarium, een 
door de Vlaams-Nederlandse organisatie ProSes opgestelde toekomstvisie voor het hele 
Scheldegebied. Het project Zeekennis wordt dit ja a r  afgerond, maar krijgt zeker een ver
volg. “Er zijn nog veel vragen niet beantwoord.”

Zeekennis is een gezam enlijk 
onderzoeksproject over de 
Westerschelde van R ijkswater
staat directie Zeeland en het 
RIKZ (R ijksinstituut voor Kust 
en Zee). Rijkswaterstaat fun 
geert ais opdrachtgever, het 
RIKZ voert het onderzoek u it o f 
heeft voor deelonderzoeken 
externe bureaus ingeschakeld. 
Het project is speciaal opgezet 
om de Lange Term ijn Visie op 
te kunnen stellen, zegt pro ject
coördinator Peter Bollebakker 
van Rijkswaterstaat. “Het gaat 
puur om praktisch toepasbaar 
onderzoek. ProSes kon de deel
resultaten van Zeekennis 
steeds heet van de naald on t
vangen en direct verwerken in 
de toekomstvisie. Ze konden er 
dus hun voordeel mee doen.”

ecologie (bodemleven, vogels 
en andere natuurwaarden). De 
opgedane kennis is nodig om 
uitspraken te kunnen doen 
over de gevolgen van een 
ingreep in het systeem, zoals 
een verdere verd ieping van de 
vaargeul.
De meeste deelonderzoeken 
z ijn  uitgevoerd met com puter
modellen. “We begonnen 
steeds met een zo simpel

m ogelijk  m odel”, zegt onder
zoeksleider Belinda Kater van 
het RIKZ. “Werkte dat niet, dan 
maakten we meer gecom pli
ceerde modellen. A l doende 
kom  je to t m odellen die de 
werkelijkheid steeds beter 
voorspellen.” Bollebakker: “Het 
is een kwestie van stapsgewij
ze ve rfijn ing .” Een van de 
m odellen k ijk t naar de samen
hang tussen stroomsnelheid,

droogvalduur en voedselaan
bod voor vogels. “Bij een hoge
re stroomsnelheid bezinkt 
meer zand en b ij een lagere 
stroomsnelheid ju is t meer 
s lib”, legt Kater uit. “De hoe
veelheid zand en slib in  de 
bodem beïnvloedt het bodem
leven en hiermee indirect ook 
het voedselaanbod voor 
vogels. Dat is belangrijk, want 
Nederland moet voldoen aan 
Europese instandhoudingsdoe- 
len voor v rijw e l alle vogelsoor
ten die in de Westerschelde 
voorkom en.”

I n g e w i k k e l d e  v e r b a n d e n

In het onderzoek is eerst u itge
gaan van een verband tussen 
bovengenoemde factoren. Dat 
bleek volgens Belinda Kater 
niet a ltijd  te kloppen. “Het is 
gecompliceerder. Bij de meeste 
vogelsoorten spelen ook ande
re factoren mee, zoals het aan
tal vogels op een voedselplek. 
Is dat aantal groot, dan z ijn  de 
vogels meer bezig met elkaar 
dan met eten. Het model moet 
dus ook rekening houden met 
het gedrag van vogels.” 
Zodoende is vervolgens speci
fiek gekeken naar de scholek-

B e t e r e  v o o r s p e l l i n g e n

Zeekennis onderzocht drie 
hoofdthem a’s en hun onderlin 
ge wisselwerking: waterbewe
ging (eb- en vloedstromingen), 
m orfologie (geulensystemen, 
zandplaten, slikken etc.) en
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ster, een vogel waarnaar eerder 
uitgebreid onderzoek was 
gedaan. Daarbij is gebruik 
gemaakt van het scholekster- 
model voor de Oosterschelde, 
dat is omgebouwd voor de 
Westerschelde. Rekening hou
den met d it specifieke gedrag 
bleek een gouden greep, vertelt 
Kater: “Nu bleek het model wel 
te kloppen. Uiteraard is h ierb ij 
ook met andere factoren reke
ning gehouden, zoals de tem 
peratuur in  de winter. In een 
warme w in ter hebben scholek
sters veel m inder voedsel 
nodig dan in een koude winter. 
Je kunt voor andere vogelsoor
ten ook dergelijke modellen 
ontw ikkelen, maar dat vergt 
wel eerst het nodige onder
zoek.”

Z a n d b a l a n s

Zeekennis bestaat u it circa tien 
deelonderzoeken. Verrassend 
waren de zandbalans resulta
ten. Bollebakker: “De Wester- 
schelde is van een zandim por- 
terend in  een zandexporterend

systeem veranderd. De omslag 
lig t beg in ja ren 90. We dachten 
dat het zand beschikbaar bleef 
in de m onding, maar dat is niet 
zo. Die conclusie is nog niet 
verontrustend, maar ais de 
zandexport tientallen jaren 
doorgaat is er wel een p ro
bleem. We weten niet wat de 
oorzaak is. Het kan een in d i
rect gevolg z ijn  van de afs lu i
ting  van de Oosterschelde. 
Door de kering is daar de ge tij- 
debeweging afgenomen, met 
ais gevolg de beruchte zand- 
honger: door de afgenomen 
strom ing slijten de geulen m in 
der diep u it en vlakken de pla
ten af. Niet alleen de geulen in 
de Oosterschelde vragen zand, 
ook de m onding. Wellicht 
w ord t er zand onttrokken aan 
de Westerscheldemonding, en 
daardoor ook aan de Wester- 
schelde zelf. Maar dat is een 
veronderstelling. Onderzoek 
moet u itw ijzen  wat de echte 
oorzaken z ijn .”
Een ander be langrijk  deel
onderzoek betre ft zeezoogdie-

ren. D it bestond niet zozeer u it 
veldonderzoek ais wel u it het 
bundelen van beschikbare ken
nis en het form uleren van knel
punten en kansen. Belinda 
Kater: “D it maakte de kennis 
veel toegankelijker en dat is 
ook een grote verdienste.”

V e r v o l g o n d e r z o e k

Eind d it jaar presenteren de 
onderzoekers het e indrapport 
met de resultaten van alle deel
onderzoeken, maar omdat er 
nog veel vragen onbeantwoord 
zijn, k rijg t Zeekennis volgens 
Bollebakker zeker een vervolg. 
Hij voorzie t daarbij een samen
werking met Vlaanderen. “In de 
meeste projecten in  de Wester- 
schelde w ordt samengewerkt 
tussen Nederland en Vlaande
ren -  denk aan de Lange Ter
m ijn  Visie en MOVE, m on ito 
ring verru im ing Westerschelde. 
Het is logisch om het vervo lg
onderzoek van Zeekennis ook 
onder die gemeenschappelijke 
noemer te brengen. Tot dusver 
is trouwens al samengewerkt

met andere projecten zoals 
MOVE. Er z ijn  onderling veel 
raakvlakken dus is het logisch 
d a tje  elkaar probeert te ver
sterken.”

T w e e d e  M a a s v l a k t e

De ontw ikkelde kennis en 
m odellen worden breed ver
spreid, onder meer v ia  publica
ties in de Schelde Nieuwsbrief, 
de Zoutkrant en medewerking 
aan andere media. De opgeda
ne in form atie is ook beschik
baar voor andere projecten, 
zoals de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte b ij Rotterdam. Dat 
gaat heel direct v ia  Belinda 
Kater, die nauw betrokken is 
b ij de nu lm eting voor de 
milieueffectrapportage. “Dat 
geeft in  dat project al direct 
een voorsprong.”

Lex Kattenwinkel

M e e r  i n f o r m a t i e :

Belinda Kater
b.j.kater@ rikz.rws.m invenw.nl

S c h e \ d e N i e u w s Schelde
Informatiecentrum¡à

N a t u u r o n t w i k k e l i n g

Op 7 oktober besloten Provinciale Staten van de provincie Zeeland 
de regie op zich te nemen van de ontw ikke ling van m inim aal 600 
hectare estuariene natuur. De natuurontw ikke ling, onderdeel van 
de ontw ikkelingsschets Schelde-estuarium 2010, behelst voorlop ig  
de on tpoldering van de Hedwigepolder en de u itb re id ing  van het 
Zwin. De overige 300 hectare worden gezocht in het vak tussen 
Vlissingen en Hansweert. Zowel aan de noord- ais aan de zu idz ijde 
worden polders verkend. Naar verwachting zal de gebiedsselectie 
begin volgend jaar bekend zijn.
Meer inform atie: www.zeeland.nl en www.scheldenet.be 

V T S - S c h e l d t . n e t

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer, het Vlaams-Nederlandse 
samenwerkingsverband op nautisch gebied, heeft een nieuwe web
site. Op de site www.VTS-Scheldt.net v ind t u in form atie op scheep
vaartgebied over de Schelderadarketen, scheepvaartbegeleiding en 
wet- en regelgeving. Interessant z ijn  ook een animatie hoe een 
schip gebruik maakt van de ge tijgo lf en een interactieve platte
grond van de vaarweg.
Meer inform atie: www.VTS-Scheldt.net

R e i z e n d e  t e n t o o n s t e l l i n g

Op d it m oment trekt van gemeente naar gemeente een m in iten
toonstelling over de Schelde langs de Westerscheldegemeenten. De

m in iten toonste lling gaat vergezeld van een in fom arkt en is het in i
tia tie f van het Schelde In form atiecen trum  en ProSes2010. De in fo 
m arkt b iedt de bezoekers in form atie over projecten die momenteel 
acuteel z ijn  in  het Schelde-estuarium, zoals de ontwikkelingsschets, 
nautische zaken, project Zeeweringen, het project de Schelde 
N a tuurlijk  en de Kaderrichtlijn  Water. Organisaties en overheden 
kunnen hun voorlichtingsm ateriaal over hun Scheldeproject gratis 
ter beschikking stellen in de in fom arkt. Er bestaat ook de m ogelijk
heid om de tentoonste lling u it te breiden met een regionaal gebon
den project.
Meer inform atie: Jolanda.duinkerke@scheldenet.nl, t e l+31 (0)118- 
672270.

B o e k e n

In de Provinciale Zeeuwse Courant z ijn  twee series verschenen over 
de Schelde, een over het loodswezen en een over de mooie gebie
den langs de Scheldeoevers. Beide series z ijn  in boekvorm  versche
nen: Met het oog op de Schelde (€ 16,50) verte lt in  een aantal repor
tages over het werk van de Vlaamse en Nederlandse Scheldelood- 
sen. Aan de boorden van de Schelde (€  18,50) beschrijft de Schelde 
in een tocht van bron to t m onding. De fo to ’s van Ludo Goossens 
geven aan de schoonheid van de riv ie r een bijzondere betekenis.
De boeken z ijn  te koop in  de boekhandel o f te bestellen via 
www.versehoeven.com.

Schelde
n ieuw sbrie f
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Wonen en werkerraan de Schelde C O L O F O N

De Schelde N ieuwsbrie f is een 
gezam enlijke Nederlands-Vlaamse 
kwartaaluitgave van het Schelde 
In fo rm atiecentrum . Abonnem en
ten z ijn  gratis.
De n ieuw sbrie f va lt onder verant
w oorde lijkhe id  van de in het 
Bestuurlijk Overleg Westerschelde 
participerende organisaties, de 
Adm in istra tie  Waterwegen en Zee
wezen, AMINAL afdeling Natuur 
en het Instituu t v o o r Natuurbe
houd. Deze uitgave w o rd t mede 
m oge lijk  gem aakt door de financi
ële steun van het Europese LIFE 
project MARS.
De in de n ieuw sbrie f gepubliceer
de meningen weerspiegelen niet 
noodzakelijkerw ijs het beleid van 
de participerende organisaties.

S c h e l d e  I n f o r m a t i e c e n t r u m

Grenadierweg 31, Postbus 8039 
4 330  EA M iddelburg 
Te le foon+31 (0)118 672293 
E-mail: info@scheldenet.nl 
Coördinator: Anja Phernambucq

Margarethapolder, 
natuur aan de Westerschelde
Ten oosten van Terneuzen aan de Westerschelde, grenzend aan de wijk Nieuw-Othene en 
direct achter de zeedijk, wordt een nieuw natuurgebied ingericht in de Margarethapolder. 
De eerste tureluur, veldleeuwerik, gele kwikstaart, blauwborst en rietzanger worden snel 
verwacht. Schelde Nieuwsbrief sprak met Joera de Moree, projectleider en werkzaam bij 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Binnen het Natuurcompensa- 
tieprogram m a Westerschelde - 
dat voortkwam  u it de vorige 
verd ieping van de Westerschel- 
de - is in de Margarethapolder 
ca. 80 ha aangewezen ais toe
kom stig natuurgebied. Joera de 
Moree heeft momenteel d it 
pro ject onder z ijn  hoede, waar
b ij meerdere bedrijven en 
overheden betrokken zijn. 
Gevraagd naar de details, kan 
Joera z ijn  enthousiasme m oei
l i jk  onder stoelen o f banken 
steken. Het is een uniek project 
en de grootste compensatielo- 
catie langs de Westerschelde. 
Het aardige is dat er groeimo
gelijkheden zijn , m eldt de p ro
jectleider, de begrenzing is niet 
star. Inm iddels is 95 ha aange
kocht in de Margarethapolder, 
die in totaal 225 ha groot is.
Het streven is om op term ijn  
zelfs 200 ha in te richten ais 
natuurgebied. Het betre ft een 
zogeheten categorie B-project, 
omdat er b innendijkse com
pensatie plaatsvindt. Er kom t 
dan weliswaar geen estuariene 
natuur in de Margarethapolder, 
maar het gebied zal toch 
be langrijk  z ijn  ais foerageer- 
plaats, hoogwatervluchtplaats 
en rustplaats voor vogels.

H e t  l e g e r  v a n  N a p o l e o n

De Margarethapolder werd in 
1742 bedijkt. Begin 1800 huis
de het leger van Napoleon in 
het gebied, wat de aanwezig
heid van twee vierkante water
putten verklaart. De door 
Napoleon geplande marineha
ven is er echter nooit gekomen. 
In 1970 is de inlaagdijk, die b ij
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d ijkb reuk van de 
zeedijk het 
water moet 
keren, groten
deels afgegra
ven. Bij de her
verkavelingen 
hebben de u it
voerders lage 
stukken opge
hoogd en de 
kreek voor een 
deel gedempt en 
gebaggerd. Het 
huidige natuur- 
inrichtingsp lan 
voorzie t nu in  
een herstel van 
zowel de water
putten ais de 
oude in laagdijk.

I n r i c h t i n g  en

STREEFBEELD

Over ongeveer tien jaar moet 
het ingerichte natuurgebied in 
niets meer doen denken aan de 
akkers die we nu zien in de 
Margarethapolder, verte lt de 
projectleider. Langs de Zeeweg 
w ord t een deel van het na tuur
gebied geschikt gemaakt voor 
recreatie, v ia  een wandelpad 
kunnen bezoekers van het 
natuurgebied naar een vogel- 
kijkscherm  lopen. De rest van 
het gebied zal alleen toeganke
l i jk  z ijn  met een geleide excur
sie. In het natuurgebied w or
den alle oude kreken hersteld, 
er komen rietvelden, ruigte en 
struweel, nat grasland, b loem 
r ijk  grasland en een afrastering 
waarbinnen rundvee kan gra
zen.
Joera m erkt op dat je op een

f
i

binnendijkse locatie, zoals de 
Margarethapolder, geen bu iten
dijkse dynam iek kunt creëren, 
maar de plannenmakers m ik 
ken wel op natte natuur
waarden. H iervoor is 200.000 
m 3 grond afgegraven.

S t a a t s b o s b e h e e r

Ais het gebied is ingericht 
kom t het eind 2005 in beheer 
van Staatsbosbeheer. Staats
bosbeheer zal lokale mensen 
vragen om er hun vee te laten 
grazen, om te hooien en zal 
ook natuurverenigingen 
inschakelen om geleide excur
sies m ogelijk  te maken. Maar 
bovenal volstaat een beheer 
van niets doen.
Laat de natuur natuur zijn!

Steven De Froy

Schelde Informatiecentrum 
op Internet 

www.scheldenet.be 
www.scheldenet.nl

J

C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s  B e l g i ë

Schelde In fo rm a tiecen trum /
Vlaanderen
P/a VLIZ
Wandelaarkaai 7 
8400  Oostende 
Te le foon+32 (0)59 342144 
info@scheldenet.be

R e d a c t i e

Bregje Beyst, Steven De Froy,
Else De Schryver, Michel De Smet, 
Anton Feijtel, Ben Sinke,
Rob Termaat, Ingrid Verbessern, 
Katrien Weyn

E i n d - e n  h o o f d r e d a c t i e

Laurens Vogelezang, respectie- 
ve lijk jo la nd a  Duinkerke

I l l u s t r a t i e s

Jan van de Broeke, Steven De Froy, 
Ruben van Eeckhout, Anita Eijlers, 
Lex Kattenwinkel, Ruben Oreel, 
Yves Plancke, Lilian Withagen

V o r m g e v i n g  e n  p r o d u c t i e

Pitman Grafisch Bedrijf B.V. 
Goes

O p l a g e

4000

O v e r n a m e  v a n  a r t i k e l e n

Overname van artikelen is m oge
lijk  m et bronverm eld ing en na 
toestem m ing van de redactie.
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