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VOORWOORD ■

De schelde

Hoe is het vandaag gesteld m et de Schelde? Hoe was het vroeger en welke ontw ikke lingen m o

gen we verwachten in de toekom st? Welke soorten van leven vinden we in het estuarium ? Deze 

laatste vraag, naar de b iod ivers ite it, staat m eer dan o o it in de belangstelling. Sinds het begin 

van de 2 1 ste eeuw lijk t er iets te  veranderen in de hoofden: stilaan geraakt iedereen ervan overtu igd dat 

het hoog tijd  is om  actie te ondernem en.

Veel planten- en d iersoorten krijgen het inderdaad steeds m oe ilijke r om een geschikte leefom geving te 

vinden. Bovendien worden ze teruggedrongen in steeds kleinere gebieden, w at le id t to t  een im m ense 

verarm ing  van de natuur. Helaas ontsnappen ook de Schelde en haar estuarium  niet aan deze tendens.

Elke kans om op grote schaal aan na tuuron tw ikke ling  te doen, m oeten we dan ook m et beide handen 

grijpen. N ie t alleen om ecologische redenen, m aar evenzeer vanu it m aatschappelijke en econom ische 

overwegingen. In V laanderen werken we hard mee aan het realiseren van een in ternationaal netwerk van 

natuurgebieden. D oor speciale bescherm ingszones aan te duiden, k rijg t d it ‘ Natura 2000-netwerk’ vorm  

op het te rre in . In deze gebieden nemen we m aatregelen om soorten en habitats te beschermen, zoals 

bepaald in de zogeheten ‘ instandhoud ingsdoe ls te llingen ’ .

O ok specifiek voo r de Zeeschelde z ijn  dergelijke na tuurdoe lste llingen opgesteld. De u itvoering  van 

am bitieuze projecten, zoals het geactualiseerd Sigm aplan en het strategisch plan van de Antwerpse 

Haven, b iedt een uitstekende kans om deze doe lstellingen daadw erkelijk te  halen. Heel w at van deze 

projecten binden im m ers meteen ook de strijd  aan tegen wateroverlast en verzoenen de toekom stige  

econom ische ontw ikke lingen m et de draagkracht van de s troom . H et op tim aa l a fstem m en van eco log i

sche, sociale en econom ische am bities is een grote u itdaging, die het Agentschap voo r N a tuu r en Bos, 

samen m et haar vele partners, w il waarmaken.

Zo w illen  we de unieke Scheldenatuur beleefbaar maken voo r iedereen. Bij de in rich ting  van nieuwe 

gebieden houden we daarom  op tim aal rekening m et de recreatieve m ogelijkheden, zonder hierbij de 

na tuurdoe ls te llingen te hypothekeren. Ik ben ervan overtu igd dat d it herstel van de Scheldenatuur de 

toeris tische  sector in de regio nieuwe vleugels zal geven.

Kortom , we w illen  werk maken van een Schelde-estuarium  in topvo rm , waar na tuurlijkhe id , econom ische 

on tw ikke ling  en een duurzam e aanpak van de wateroverlast hand in hand gaan. De toekom st lonkt voor 

de Schelde, ais gebied waar het nog aantrekkelijker wonen, werken en ontspannen is.

Deze brochure illus treert de grote verscheidenheid van dieren en planten die de Schelde r ijk  is. D oor die 

naar waarde te  schatten, g roe it het respect voo r de na tuu r en het draagvlak om actie te  ondernem en. En 

d it is precies waar het vandaag om te doen is...

Veel lees- en kijkp lez ier en laat je verrassen door de Schelde, een stroom  die w em elt van het natuurta lent.

Marleen Evenepoel 

Administrateur-generaal 

Agentschap voor N a tuu r en Bos
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Een 
dansende

Schelde
De Schelde mag er dan wel oud en onverze tte lijk  

u itz ien, bekeken over een paar duizend jaar danst ze 

ais een v irtuoze  ballerina nu eens naar het noorden, 

dan weer naar het westen.

Twaalfduizend jaar 
geleden

De Noordzee en de m on

ding van de grote Europese 

rivieren aan het einde van 

de laatste ijstijd, zo ’n 

12. ooo ja a r  geleden. De zee

spiegel lag toen veel lager.

De Schelde mondde veel 

noordelijker uit, samen met 

de Maas, de Rijn en zelfs de 

Theems.

De enige constante in de geschiedenis van de 

Schelde is haar bron: ze o n tsp rin g t in Noord- 

Frankrijk, iets boven Sain t-Q uentin . Goed 355 k ilo 

m eter verder en 1 0 0  m eter lager m ond t ze u it in de 

Noordzee. O nderw eg w o rd t ze vandaag vergezeld 

door rivieren zoals de Leie, de Dender, de Durm e 

en de Rupel, m aar dat tra jec t volgde ze n iet a ltijd . 

Aan het einde van de laatste ijs tijd , zo ’n 12.000 jaar 

geleden, maakte ze boven (de huid ige stad) Gent 

geen w ijde , ronde bocht naar de Noordzee. Dat kon 

ook n iet w an t waar vandaag de Belgische kust ligt, 

was toen nog geen Noordzee te bekennen (zie kaart 

Tw aalfdu izend jaar geleden’). Die had zich zo ver 

teruggetrokken dat men over land Schotland kon 

bereiken. Het N auw van Calais lag droog.

De Schelde liep dan noorde lijk  verder, to t in de 

Maas en de Rijn, om zo u it te  m onden in de Theems 

en samen m et die strom en finaal de Noordzee te 

bereiken. Pas tegen het einde van de m iddeleeuwen 

werd de bocht genom en. De W esterschelde is am 

per zes o f  zeven eeuwen oud.

Noordzee

Theems

Schelde

IJsel 
Rijn

Maas
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De Kust
Komt bov/en water

De Noordzee m ocht dan ver teruggetrokken liggen, 

toch waren overstrom ingen in het laaggelegen ge

bied n ie t ongewoon. Zo kregen onze kustvlakten 

langzaam vorm . Er on tstonden de lta 's w aarin dikke 

pakketten sed im ent bezonken en veenlagen zich 

ontw ikkelden.

U ite inde lijk  steeg de zeespiegel en d rong  de N oo rd 

zee zu ide lijke r door. H et water werd tegengehouden 

door een strandwal, een langgerekt snoer van 

zandbanken en duinen dat de zee scheidde van de 

achterliggende lagunes en wadden.

Die strandwal had ook gevolgen voor de loop van de 

Schelde. H et w ater van de Schelde liep n iet langer 

to t in de Theems, m aar m ondde via de Maas u it in 

de zee te r hoogte van Rotterdam.

K I V E !i l y t . i  ! L l l h  , 
. 1 —

■■ &

■¡ér

Scalda
Eeuwen geleden noemde 

men haar Scaldis o f  

urouwelijker Scalda. Op een 

Engelse kaart u it 1797  heet 

ze Scheldt, precies zoals een 

Antwerpenaar vandaag over 

zijn stroom spreekt:

't  Scheld.

The Scheldt river fro m  

Bouchain to  the Sea,

1797. Kaart van M. Koops, 

Stedelijk Prentenkabinet, 

Antwerpen.

n o m  JA IN nuhc.SKA.^
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■  EEN DANSENDE SCHELDE

Saeftinghe
In het Verdronken Land van

■ _ ■’Tí *'  r . - _ _ .. - ï  " ET
Saeftinghe is nog duidelijk .• " . .  ». -• ‘r  ^  X .  - _

een patroon van vertakte * . » ■— • . f j pr  ' % j f t r  -b. - -  ’ I«  j! r  i  *—i *.  J *"  L * *  . m - t ~ \  ' I| * * • <■'

geulen en platen te zien. S - * - _____ V -  V y  -

Zo moet het Scheldeland » _j-* ' r "j ' —* "  '• i. . -  ?  ■ _ -4L. .  —■—

nabij de zee er vroeger

uitgezien hebben.

H et Verdronken Land van

Saeftinghe is het grootste ‘¡ j  '  ^  ^

brakwaterschorrengebied

van West-Europa.

Saftinghen dat 
geheel verdronck

"In Zeelandt heeft den 

Vloet alomm e oock groote 

schade gedaen ais to t 

Rommerswale, Bergen, 

Saftinghen, dat geheel 

verdronck soo dat men 

alomm e moest Scepen uyt 

senden om de Lieden te 

halen ende te spijsen, die 

op hoochden, boomen ende 

dijcken satén", is het relaas 

van Van Meieren in 1/ 8 6 .

De Schelde
zoekt een nieuwe weg

Tijdens de zogenaam de Duinkerketransgressies 

verschoo f de kustlijn  landinwaarts en kwam de 

beschermende strandwal in gevaar. De Noordzee 

forceerde op verschillende plekken doorbraken en 

d rong diep in het b innenland door. M eer en meer 

zeearmen vonden een ve rb ind ing  m et de Schelde. 

Rond het begin van onze jaa rte lling  spoelden zware 

overstrom ingen grote stukken van de strandwal 

weg. Langs diepe kreekgeulen s troom de het zee

w ater het land in. W aarsch ijn lijk  is toen, een goede 

tw eeduizend jaar geleden, de eerste grote, recht

streekse verb ind ing  ontstaan tussen de Schelde en 

de Noordzee.

De Schelde had n iet langer de Maas nod ig  om het 

open w ater te  bereiken, m aar kreeg een eigen m on 

ding. Een periode m et s torm vloeden rond de 5de 

eeuw vergrootte  deze afvoertak voo r de Schelde.

In de eeuwen die volgden, kronkelde en waaierde 

de Schelde door diverse hoofd- en zijgeulen naar 

zee, tussen tai van grote en kleine eilanden en zand

platen.

Zeer traag groeide de W esterschelde zoals we ze 

vandaag kennen. In het begin droeg die nog de 

naam 'H o n te ' en stelde ze n iet veel m eer voo r dan 

een nauwe stroom geul. W anneer de H onte  vana f de 

1 1de eeuw begon te verdiepen, werd ze gele idelijk  de 

belangrijkste verb ind ing  naar zee.

De mens
neemt het roer ov/er

W onen in de overstroom  bare vlakte van het Schelde- 

estuarium  was eeuwenlang een riskante onder

nem ing. Pas vana f de 9de eeuw, toen verschillende 

delen langs de kust en in het Schelde-estuarium  

voldoende hoogw aren  opgeslibd, kregen bewoners 

ve ilige r toekom stperspectieven.
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Noordzee

Zierikzee

Vlissingen Goes ▼

Schelde

Honte

Terneuzen

Honte
Rond het ja a r  1 0 0 0  mondde de Schelde 

u it in zee, via de huidige Oosterscheide. 

Wat toen de Honte genoemd werd, zou 

la ter de Westerschelde worden: een recht

streekse verbinding m et de Schelde en de 

belangrijkste uitweg voor de stroom.

huid ige begrenzing 
vasteland

duinen

slikken en schorren 

veen

Inpolderen
Een kaart u it de i 8 de eeuw 

toont de ingepolderde 

gebieden ten noorden 

van Antwerpen. In de 

polders is vaak nog het 

krekenpatroon van voor de 

inpoldering zichtbaar. 

Caerte Figurative, 

Algemeen Rijksarchief 

Brussel, Kaarten en 

plattegronden, inventaris 

in handschrift nr. 5 0 0 4 .

M et dijk jes bonden deze p ion iers de strijd  aan 

tegen het overstrom ingsgevaar: de eerste geslo

ten ringd ijken dateren reeds u it de I 0 de en l l de 

eeuw. S indsdien heeft de mens onafgebroken zijn  

s tem pel op het Scheldelandschap gedrukt. In de 

m iddeleeuwen werkte men voortdurend verder 

aan bed ijk ing  en inpo ldering . Een zeer belangrijke 

ingreep was de bouw van een slu is in C ent. Dat ge

beurde al in de I 2 de eeuw. De slu is verh inderde de 

invloed van het getij d ieper in het land.

De overstrom ingsgebieden werden door de bewo

ners ingepalm d, m aar zee en Schelde gaven hun 

overstrom ingsgronden n iet zonder slag o f  s too t 

prijs. Tussen 1350 en 1600, een periode m et veel 

storm vloeden, kon de zee veel polders herove

ren. Bovendien werden de hoofdgeulen van de 

s troom  z e lf d ieper en breder. G rote sto rm en zoals 

de S int-E lisabethsvloed (1430), de Sint-Felixvloed 

(1530) en de A llerheiligenvloed (1570) voedden 

de expansiedrang van de Schelde die toen haar 

g rootste  wateroppervlakte bereikte.
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■  EEN DANSENDE SCHELDE

Begin tc/oo werd de Hertogin Hedwigepolder gewonnen op de zee.

Deze heroveringen door de zee hadden de bewo

ners ook aan z ich ze lf te  danken. Bij oorlogen staken 

de krijgsheren strategische po lderd ijken door, waar

door hele landerijen opn ieuw  onder w ater liepen. 

De bodem kwam bovendien steeds lager te liggen 

door het droogleggen van de velden en het w innen

van zou t en klei. Bovendien begon het t ij langzaam 

te stijgen, w at de dijken nog m eer onder d ruk zette.

Aan de andere kant groeide ook de technische kennis 

om het water u it de landerijen te houden. Langzaam 

drong men de overstrom ingen terug. Aan het in 

polderen is pas in de loop van de 2 0 ste eeuw een 

eind gekomen. De eerste inpo lderingen hadden 

landbouw gronden voo r ogen. Later g ing  het vooral 

om  landaanw inningen voo r de haven o f  sim pelweg 

voo r het dum pen van afval o f  specie, dat b ijvoo r

beeld a fkom stig  was van graafwerken voor tunne ls. 

De to ta le  oppervlakte van de Zeeschelde (tussen 

Gent en de huid ige Nederlandse grens) is de voo r

bije tweehonderd jaar m et één derde gekrom pen. 

Enorme oppervlaktes slikken, schorren en ondiep 

watergebied gingen h ierb ij verloren. De Wester- 

schelde (ten noorden van de Zeeschelde) bestreek 

in 1800 nog 45.000 hectare, m aar ook daarvan is 

een derde om gezet in haven- en industrie terre inen, 

akkerland, poldergrasland o f  recreatiegebied. O ok 

in de recente geschiedenis werd er nog fors inge- 

polderd. Zo g ing er sinds I9 6 0  nog 1.500 hectare 

bu itend ijks gebied verloren. Toch b lijft het volledige 

estuarium  een indrukwekkend groo t gebied van 

zo 'n  35.000 hectare.



Getij en 
getijev/olutie
Iedereen kent wel ge tijdenw erk ing aan zee, m aar 

ook in de laaggelegen Scheldevallei gaat het water 

dagelijks tweemaal op en neer. T ijdens de vloed 

d ring t de g e tijg o lf het estuarium  binnen en s tijg t 

het water, tijdens eb trek t het w ater te rug  naar zee 

en daalt het water. De hoogste w aterstand heet 

hoogw ater o f  hoogtij, de m in im a le  w aterhoogte 

laagwater o f  laagtij.

D it natuurverschijnsel w o rd t veroorzaakt doo r de 

aantrekkingskracht van de zon en de maan op het 

w ater van de oceaan. De aarde en de maan draaien 

n iet alleen rond hun eigen as, m aar ook rond elkaar. 

H et w ater op de aarde onderv ind t enerzijds een 

centrifugale kracht doo r het draaien rond de as en 

anderzijds een aantrekkingskracht to t  de maan. Op 

deze m anier ontstaan er steeds twee zones m et een 

hogere en twee zones m et een lagere waterstand. 

O p vrijw el elke plek van de oceaan treed t tweemaal 

per dag vloed op en ook tweemaal eb.

De tijd  tussen twee m om enten m et de hoogste 

w aterstand bedraagt gem iddeld 12 uu r en 25 m in u 

ten. De t ijd s d u u r van 12 uur w o rd t veroorzaakt door 

de draa iing  van de aarde om z ijn  as, de tijd  van 25 

m inuten  kom t d oo r de baan van de maan ten op 

zichte van de draaiende aarde.

M aar ook de zon heeft invloed op het getij. Ze is 

veel gro ter dan de maan m aar is veel verder ver

w ijderd  en oefent m aar h a lf zoveel kracht u it op de 

aarde ais de maan. W anneer de zon en de maan in 

eikaars verlengde staan ten opzichte van de aarde, 

dan bundelen zij hun krachten en w o rd t hoogtij ho

ger en laagtij lager. We spreken dan van sp ring tij. 

W anneer de zon en de maan ten opzichte van de aar

de loodrecht op elkaar staan, werken hun krachten 

elkaar tegen. De ge tijam p litude  is dan m in im aa l en 

er is doodtij. Een sp ring tij-doodtijcyc lus  kom t twee

maal per m aanm aand (29,53 dagen) voor. Je zou 

verwachten dat het sp ring tij is bij volle maan en bij 

nieuwe maan, m aar het is te lkens twee dagen later. 

De g e tijg o lf die on tstaa t in de A tlan tische  Oceaan 

bereikt nam elijk  pas na twee dagen de Noordzee.

O nderw eg w o rd t de Schelde m inder diep en 

nauwer, zodat het v loedw ater een opstuw ing  onder

gaat: de hoogw aterstanden worden hoger naarmate 

ze de stroom  d ieper b innendringen. Die verhog ing

Een belangrijke 
v/aarroute

M et de expansie van de Antwerpse haven in de 

19de eeuw vergroo t het belang van de vaarroute. 

S indsdien leeft in Antw erpen de vrees voor het 

d ich ts libben van de stroom . Tussen 1830 en 1900 

verschenen n ie t m inder dan 760 publicaties over de 

Schelde en haar bevaarbaarheid!

H et bleek technisch haalbaar om de Schelde to t in 

Antw erpen bevaarbaar te houden voor grote sche

pen. Daartoe werd vana f het begin van de 20ste eeuw 

gebaggerd. Voor het onderhoud van de vaarweg 

w o rd t vandaag de dag m eer dan 1 0  m iljoen  kubieke 

m eter baggerspecie per jaar verzet.

Naast baggerwerken voor onderhoud, waren er in de 

Schelde ook m eerm aals verd iepingen. In 1970 vond 

de eerste verd iep ing plaats in de Westerschelde.

Een tweede verd iep ing dateert van 1997-1998. Een 

derde verd iep ing werd in 2007 goedgekeurd. D oor 

de ve rru im ing  m oet een getij-onafhankelijke vaart 

op de W esterschelde m oge lijk  worden voorschepen 

m et een diepgang van 13,10 meter.
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Jaartal

Ais belangrijke 

vaarroute wordt 

de Schelde steeds 

verder uitgediept. 

Een overzicht op 

vier locaties.
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EEN DANSENDE SCHELDE

w ord t echter gedeelte lijk  weer ten ietgedaan door 

de energieverliezen ten gevolge van de w rijv ing . 

Globaal genom en neem t het getijverschil toe  van 

3,9 m eter bij V lissingen to t ru im  5,3 m eter bij 

Antwerpen m et een m axim um  nabij de D urm em on- 

d ing  van 5,5 meter. Verder stroom opw aarts  gaat de 

weerstand binnen de riv ier overheersen en neemt 

het getijverschil te rug  a f to t  ongeveer 2 m eter bij 

Gent, w at zo ver van de m ond ing  nog a ltijd  een res

pectabel verschil is.

D it is n ie t a ltijd  zo geweest. Tot het einde van de 

19de eeuw was het getij nog zeer beperkt, s troo m 

opwaarts to t  U itbergen. Na tai van m enselijke 

ingrepen zoals het afleiden van de bovenafvoer om 

kanalen te voeden, het rechttrekken van bochten en 

de aanleg van d ijken, het verdiepen van de vaargeul, 

m aar ook door de zeesp iege lstijg ing is het getij 

steeds d ieper landinwaarts getrokken. H et m axi

maal h oogw ate r is in de loop van de tijd  gem iddeld

m et een m eter gestegen en verschoven van A n tw er

pen (eind 19de eeuw) to t  de huid ige locatie rond de 

D urm em ond ing . H et laag w ater is in die tijd  lager 

geworden m aar m inde r uitgesproken.

Globaal genom en is de Schelde m et de tijd  dyna

m ischer geworden. De toekom st z ie t er n ie t zo 

rooskleurig  uit. Ais gevolg van k lim aatsverandering 

houdt het K on ink lijk  Nederlands M eteoro logisch 

In s titu u t rekening m et een zeesp iege lstijg ing van 

35 to t 85 cen tim eter in 2100 ten opzichte van het 

niveau van 1990. M et de stijgende zeespiegel en 

nieuwe m orfo log ische veranderingen in de vaargeul 

zal het m oe ilijk  z ijn  om  de Schelde in haar hu id ig  

harnas te houden. H et is dan ook de hoogste tijd  

om  haar weer m eer ru im te  te geven. Ruim te om wa- 

te r te  bergen zodat de bewoonde valleigebieden n iet 

overstrom en. H et geactualiseerd Sigm aplan m oet 

hierop een antw oord bieden voor Vlaanderen.

Bij springtij stroom t het Scheidewater over de overioopdijk in het overstromingsgebied.
Deze extra ruim te voor het water beschermt de bewoonde valleigebieden tegen overstromingen.
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Overstromingen
in de 20ste eeuw
In het Schelde-estuarium zijn overstrom ingen geen onbekende. AI in de m iddeleeuwen hebben 

grote storm vloeden dorpen en landerijen voorgoed van de kaart geveegd. O ok in de 20ste eeuw 

werden de bewoners van het estuarium  niet gespaard van rampspoed. In de nacht van 31 januari 

1953 deed zich de grootste storm vloedram p voor.

In die nacht van 31 januari 1953 leek alles wel 

tegen te zitten: spring tij, storm vloed, w indkracht 

en w indrich ting , stuw ing van het water door het 

Kanaal... De waterstand steeg to t ongekende hoog

ten. Meer dan 1.800 mensen lieten het leven. Een 

grote hoeveelheid vee en andere dieren verdronk. De 

materiële schade was im m ens, vooral in Nederland, 

maar ook in het Vlaamse deel van het estuarium .

Deltaplan in Nederland
Na die zware overstrom ingen besliste de Neder

landse regering het Deltaplan u it te voeren. D it hield 

onder andere in dat alle zeegaten in de Delta werden 

afgesloten m et u itzondering van de Nieuwe W ater

weg en de Westerschelde. Langs de Westerschelde 

werden de dijken opgetrokken to t 8 à 11 meter
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■  OVERSTROMINGEN IN DE 20ste EEUW

De ramp in 
Ruisbroek 1976
Op 3 ja n u a ri i g j 6  kwam  

8 0 0  hectare blank te staan. 

Vooral Ruisbroek kreeg het 

zwaar te verduren.

volgens het N ieuw Am sterdam s Peil (wat gelijk staat 

m et de Belgische norm  van IO to t 13 m eter Tweede 

Algemene W aterpassing). Bij de grens hebben de 

Nederlandse dijken m om enteel een hoogte van 11 

m eter naar Belgische norm .

Naar het westen toe moeten ze hoger zijn o m 

w ille  van de hogere golven. Deze dijken kunnen 

m om enteel zonder al te grote schade een zeer zware 

storm vloed doorstaan die gem iddeld eenmaal per 

vierduizend jaar voorkom t. Het plan om vat ongeveer 

150 kilom eter dijken. De werken waren rond 1990 

grotendeels vo ltoo id.

Nu houdt Nederland er rekening mee dat de zee

spiegelstijg ing door de klim aatsverandering grote 

gevolgen kan hebben voor een land dat grotendeels 

onder de zeespiegel ligt. De Nederlandse overheid 

bereidt dan ook een grootschalige m odernisering van 

de Deltawerken voor om een antwoord te bieden op 

de nieuwe uitdagingen op het vlak van waterbeheer. 

In Vlaanderen werd de schade al hersteld in 1953 zelf, 

maar door de veel beperktere schade kwam er geen 

Vlaams Deltaplan.

Sigmaplan
in Vlaanderen
Heel anders liep het op 3 januari 1976, een zware 

noordwestenstorm  stuwde het water zeer hoog op. 

Zeeland b leef dankzij de Deltawerken gespaard, maar 

in het Zeescheldebekken volgden er grote overstro

m ingen. Meer dan 800 hectare kwam onder water te 

staan. Vooral Ruisbroek kreeg het zw aarte  verduren. 

De confronta tie  van boze Ruisbroekenaars m et Ko

n ing Boudewijn is legendarisch. Ze verweten onze 

vorst "dat er wel 30 m ilja rd  frank is voor vliegtuigen 

die boven onze kop razen, maar geen geld om de 

dijken te  versterken” . Ais reactie daarop werd het 

Sigmaplan opgesteld.

Het oorspronkelijk  Sigmaplan bestond u it drie delen:

1. Steviger en hogere dijken voor het volledige Zee

scheldebekken, over een lengte van 480 kilometer.

2. Gecontroleerde overstrom ingsgebieden om de be

dre ig ing van de extra hoge waterstanden in eerste 

instantie op te vangen. Daarvoor werden valle i

gebieden, de vroegere w in terbedding van de rivier, 

u itgezocht die nog vrij waren van bebouwing. Een 

gecontroleerd overstrom ingsgebied w ord t om ge

ven door een ringd ijk  op Sigmahoogte, maar de 

d ijk  aan rivierzijde w o rd t een stuk lager gebouwd. 

H ie rdoor kan bij een hoge waterstand het water 

over de riv ie rd ijk in de polder lopen en de v loedgolf 

aftoppen. In totaal werden dertien gecontroleer

de overstrom ingsgebieden aangelegd m et een 

to ta le  oppervlakte van 1.133 hectare. Het laatste 

overstrom ingsgebied van de reeks is het veelbe

sproken gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

3. Een storm vloedkering nabij Oosterweel (Antwer

pen) zou het volledige Scheldebekken beschermen 

tegen overstrom ingen.

Het geactualiseerd
Sigmaplan
De dijkwerken van het oorspronkelijk  Sigmaplan zijn 

nagenoeg afgewerkt. De bouw van de storm vloed

kering werd echter voor onbepaalde tijd  uitgesteld 

op basis van een kostenbatenanalyse. In de loop van 

de jaren kwamen er nieuwe inzichten in het water

beheer. Bovendien zijn  de meeste wetenschappers 

het erover eens dat het klim aat verandert, w at kan 

leiden to t een stijgende zeespiegel en meer s to rm 

vloeden. Nieuwe en aanvullende maatregelen bleken 

noodzakelijk om de dre ig ing van het water het hoofd 

te bieden. D it resulteerde in 2005 in de goedkeuring 

van een geactualiseerd Sigmaplan.

Het vernieuwde Sigmaplan koos vooreen com binatie 

van verdere dijkverhogingen en bijkom ende gecontro

leerde overstrom ingsgebieden. De storm vloedkering 

is geen onderdeel van het plan. De bouwstenen 

vorm en samen een globaal plan dat in verschillende 

fasen zal worden uitgevoerd. Zo zal de veiligheid 

tegen overstrom ingen geleidelijk aan toenem en en 

zullen de gecontroleerde overstrom ingsgebieden 

nieuwe kansen bieden voor natuurontw ikkeling. Het 

plan kadert in het concept integraal waterbeheer: 

een duurzam e visie op watersystemen om deze te 

herstellen, te  behouden en te ontwikkelen en meer

dere functies m et elkaar te  verzoenen. De volledige 

realisatie van het Sigmaplan loop t to t 2030. In tus

sen w ord t verder gewerkt aan dijkverhogingen, de 

herin rich ting  van de Scheldekaaien te Antwerpen en 

de afwerking van het gecontroleerde overstrom ings

gebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
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Een Amazone
in miniatuur
Eb en vloed hebben hun invloed op de waterloop. In de Schelde kan deze getijdenwerking zeer diep 

landinwaarts b innendringen, to t aan de (s lu is)poorten van Gent, zo 'n 160 k ilom eter van de zee. 

Z ou t en zoet w ater vermengen zich en zorgen voor een uniek overgangsgebied tussen rivier en zee.

Een estuarium  is een verbrede r iv ie rm ond ing  

waarlangs de getijden b innendringen en zou t 

en zoet w ater zich verm engen. De benedenloop van 

de Schelde va lt onder deze de fin itie  en lijk t wel een 

Am azone in m in ia tuur. H et verschil m et rivieren 

zoals de Am azone o f  de N ijl z it in de waterafvoer. 

In de delta van deze rivieren overheerst de afvoer 

van regenwater. D oor de zwakke tijbew eg ing  van de

zeeën w aarin zij u itm onden, kan het zeewater niet 

d iep landinwaarts doordringen.

In de Schelde liggen de kaarten anders. Gedurende 

één etmaal voert de Schelde m eer dan 10 m iljoen 

kubieke m eter zoet water naar zee. M aar in dezelfde 

tijdspanne  is bij V lissingen een honderd keer gro te

re hoeveelheid zeewater, nam elijk  ru im  een m ilja rd  

kubieke meter, het estuarium  in- en u itgestroom d.

DE SCHELDE EEN STROOM NATUURTALENT
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Vlissingen Bath Temse Melle

Het Paardenschor over

stroom t voorlopig nog twee

m aal daags, b ij vloed. Door 

een geleidelijke ophoging 

van het schor za l het gebied 

in de toekomst nog slechts 

tweemaal per m aand onder 

water staan: b ij springtij.

Getijdenwerking
De Schelde is een ge tijdenriv ie r w aarin de invloed 

van de zee to t  d iep in het b innenland voelbaar is. 

De getijden ontstaan op de A tlantische Oceaan en 

via de Noordzee d ring t het t ij ais een langgerekte 

g o lf het Schelde-estuarium  binnen, to t  het u ite inde 

lijk  tegengehouden w o rd t door de slu izen van Cent. 

Hoewel het tijve rsch il landinwaarts toeneem t, daalt 

de hoeveelheid w ater die zich per getij verp laatst 

snel. Bij V lissingen bedraagt het v loedvo lum e ruim

1 m ilja rd  kubieke meter, bij Antwerpen nog 100 m il

joen kubieke meter. O ok diverse riv ie rstructuren  

worden landinwaarts kleinschaliger. Zo ve rm indert 

de diepte van de Schelde van 25 m eter onder ge

m idde ld  laagwater bij sp ring tij in V lissingen to t 15 

m eter nabij Antw erpen en 3 m eter in het s troom - 

opwaartse deel van D enderm onde. Van 5 k ilom eter 

nabij V lissingen versm alt de riv ie r to t 1 k ilom eter 

tussen Doei en Lillo. Daar gaat het typ ische meer- 

geulenstelsel van de W esterschelde over in een 

riv ie r m et één centrale geul, die steeds sm aller 

w ordt. Samen m et de geul neem t ook de om vang 

van de slikgebieden sterk af.

De ge tijdynam iek heeft n ie t enkel invloed op de 

Schelde m aar ook op haar b ijriv ie ren. De Durm e, de 

Rupel, de D ijle, de Zenne, de Kleine en Grote Nete, 

z ijn  allemaal onderhevig aan het getij.

De Durm e on tvangt geen bovenwater m eer en is 

‘o n tho o fd ’ doo re e n  dam nabij Lokeren. Daar w o rd t 

het getij dan ook gestopt. O p de Zenne de in t het 

getij u it d oo r w rijv ing . S troom opw aarts te Zem st 

s troo m t het w ater nog slechts in één rich ting : naar 

zee toe. Op de Kleine en Grote Nete doet zich 

hetzelfde voor respectievelijk stroom opw aarts  te 

C robbendonk en Itegem. Een stuw  op de D ijle te 

Mechelen garandeert stroom opw aarts  een m in i

maal waterpeil bij laagtij en dem pt er op die m anier



het getij. Voorb ij Haacht ten s lo tte  is de ge tijden

w erk ing  vo lled ig  u itgedoofd.

Ouer slikken  
en schorren
H et getij zo rg t tweem aal daags voo r de verp laatsing 

van enorm e waterm assa’s. De sterke strom ingen 

vervoeren grote hoeveelheden zand en slib. Het 

samenspel van strom end w ater en slib, klei en zand 

‘boetseert’ het s troom gebied tussen de dijken. O p 

som m ige  plaatsen treed t ops libb ing  o f  verzanding 

op, elders w o rd t de riv ie rbedding verder u itge

schuurd. O nder w ater ontstaan b ijvoorbeeld geulen 

m et daartussen ondiepten.

Slikken en platen
Een slik  is een stuk van de oever. Het lig t boven 

de laagwaterlijn, m aar ove rs troom t bij elke vloed. 

Platen overstrom en eveneens bij elke vloed, maar 

ze z ijn  vo lled ig  omgeven door water. Bij eb duiken 

ze op ais eilandjes.

O m da t de getijden vrij brutaal te werk gaan op 

slikken en platen, zal je h ier nauwelijks vegetatie

aantreffen. Het z ijn  onbegroeide zones m et slib 

o f  zand, m aar dat belet n iet dat ze ecologisch zeer 

waardevol z ijn . A is de w aterdynam iek n iet te sterk 

is, v in d t men hier vaak bodem wiertjes, z ich tbaar ais 

groene o f  bru ine lagen op het sedim entoppervlak. 

Z ij dienen ais voedsel voor veel bodem dieren. S lik

ken vorm en bij eb een rust- en voedselgebied voor 

s te ltlopers en watervogels. De zandplaten z ijn  even

eens geknipte rustplaatsen voor zeehonden.

Schorren
Hoewel de slikken bijna elke dag onder water ko

men te staan, slagen enkele planten, zoals zeekraal, 

Engels slijkgras en biezen, er toch nog in om in de 

hoogste delen w orte l te  schieten. Van zodra deze 

planten er zich vestigen, is het slik to t een schor 

geëvolueerd. Het slib dat deze planten vasthouden, 

kom t steeds hoger te liggen en opent de weg naar 

een verdere kolonisatie.

Schorren worden door hun hogere ligg ing niet meer 

dagelijks overspoeld. Enkel bij hogere hoogwaters 

en bij sp ring tij komen ze onder water te staan. Daar

door krijg t de vegetatie meer kansen.

De jonge schorren kennen de hoogste overstro

m ingsfrequentie. Door het steeds vasthouden van 

sedimenten hogen deze jonge schorren op, waar

door de overstrom ingsfrequentie  daalt en ze finaal 

enkel nog overspoelen bij springtij.

Schorren zijn doorweven m et geulen waarlangs het 

water b innenstroom t bij vloed en opnieuw  weg

s troom t bij eb. Deze geulen laten een uitgesproken 

re lië f ontstaan. Wanneer het water, belast m et sedi

m ent, buiten de geulen treedt bij vloed, worden net 

naast de geul eerst de zwaarste sedimenten afgezet: 

zand. Dat le id t to t het ontstaan van zandige oeverwal- 

len. De lichtere sedimenten, slib, worden pas verder 

afgezet in de lagergelegen en nattere kommen.

Het tij stijgt
Afgelopen decennium is het getij op de Schelde 

spectaculair toegenom en, wat le id t to t een hoger 

o verstro m i n gs ge vaa r.

Maar de hogere waterstanden zorgen ook voor 

meer a fzetting van sediment. Daardoor konden de 

schorren in de Schelde meegroeien m et het toene

mende getij. N iettem in lijden de schorren onder die 

toenem ende tijbeweging. De randen van de hoger 

wordende schorren zijn  zeer steil geworden en b lij

ken vaak niet bestand tegen de sterke strom ing. Een 

gevolg is dat er zware erosie optreedt en schorranden 

afkalven.

De riv ie r heeft ru im te  nod ig  om te kunnen strom en 

en overstrom en. In het d ichtbevolkte Vlaanderen is 

die extra ru im te  m in im aa l voorhanden.
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■  EEN AMAZONE IN MINIATUUR

Mini en maxi
De hogere stroomsnel

heid leidt to t erosie, 

het transport van 

veel sediment zorgt 

voor aanzanding en 

aanslibbing. Hierdoor 

ontstaan typische 

structuren zoals 

meanders. Sommige 

blijven beperkt to t een 

klein geultje, zoals 

hier op het slik van 

het Paardenschor. De 

grootste van de rivier 

is de Kramp nabij 

Moerzeke-Kastel.

ben, z ijn  im m ers n ie t rechtstreeks blootgeste ld aan 

de krachten van het wassende water.

Het gaat h ier over m eer dan het schor alleen, het 

gaat ook over ru im te  ervoor: de geleidelijke over- 

gang van diep w ater naar schor. Im m ers, een schor 

zonder voorliggend slik  kalft af, evenals een slik 

zonder voorliggend ond iep water. Deze beveilig ing 

is dus enkel duurzaam  ais er vo ldoende ru im te  voor 

de riv ie r is.

Van zoet 
naar zout
Estuaria in het algemeen en het Schelde-estuarium  

in het b ijzonder z ijn  u itgesproken grad iën tm ilieus 

o f  gebieden m et veel overgangen. Zo kan men in de 

lengteas van de riv ie r zoete, lichtbrakke, brakke en 

zoute zones onderscheiden.

Dieren en planten die geen zo u t verdragen, over

leven n iet in zout- en brakwaterzones. Andere 

dieren en planten geven dan weer de voorkeur aan 

zoutwaterzones.

Vooral in de brakke en lichtbrakke waterzones m oe

ten p lanten en dieren zeer grote verschillen kunnen
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W aterlopen werden in het verleden rechtgetrokken 

en dijken zo d ich t m oge lijk  tegen de riv ie r ge

bouwd. De visie op waterbeheer is de laatste jaren 

geëvolueerd. H et vrijwaren en herstellen van getij - 

dengebieden, in het b ijzonder slikken en schorren 

is, naast inspanningen inzake w aterkw alite it, dan 

ook cruciaal voo r een ‘gezonde’ riv ie r . We kunnen 

de Schelde n ie t langer tem m en tussen hoge dijken.

De veiligheid
van een schor

De hoge schorren die enkel nog bij sp ring tij over

strom en, z ijn  een hab itat m et een eigen fauna en 

flora. M aar ze worden steeds zeldzamer. Naarm ate 

inpo lde ring  en u itd iep ing  de schorren u it het land- 

schap verbannen, ve rdw ijn t al die fauna en flora, en 

daarmee ook de na tuurlijke  bescherm ing tegen over

strom ingen. G rote oppervlakten schor z ijn  im m ers 

een na tuurlijke  waterbuffer. Bij s to rm tij tem peren 

schorren de energie van het getij en beschermen ze 

het achterliggende land o f  de achterliggende dijk. 

D ijken die nog een brede schorrand voo r zich heb-

Sint-Amandsschoor

Groot Buitenschoor
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Zoet, zouter, zoutst
Typerend voor de Schelde is 

de gradiënt in het zout

gehalte. Het zeewater 

slaagt erin ver landinwaarts 

door te dringen.

Salin ite itszones:

I  Z ou t water

Z ou t w ater - Brak water 

Brak w ater - Zoet water 

Zoet w ate r z ijr iv ie r 

Zoet w ate r hoo fd riv ie r

verdragen. Naargelang het tij varieert het zo u t

gehalte m et enkele gram m en per liter. Naargelang 

de riv ie r m eer o f  m inder regenwater afvoert, kan 

dat verschil nog op lopen. In zom ers m et m inder 

neerslag schu ift de zoutgrens stroom opw aarts  op, 

te rw ijl in w in te rs m et m eer neerslag de omgekeerde 

beweging p laatsvindt.

In het oostelijke deel van de W esterschelde bedroeg 

het zoutgehalte  in de droge warm e zom er van 1994 

m eer dan 10  gram per liter. In de zeer natte w in te rs 

van 1993-94 en 1994-95 kwam het m aar op 1 to t 2 

gram per liter. D it m aakt van de brakke zone in de 

Schelde een gebied dat organism en to t  het u iterste 

op de p ro e f stelt.

Minder en meer
zoet water
G em iddeld passeert langs Antw erpen 120 kubieke 

m eter zoetw ater per seconde. Dat is heel w at m in 

der dan het natuurlijke  debiet van de rivier.

De m enselijke ingrepen spelen hierin  een grote rol. 

Zonder die m enselijke ingrepen zouden de zout-

De m onding van het kanaal Cent-Terneuzen.

verde ling en het sed im en ttransport er vo lled ig  an

ders u itzien. Zo w o rd t de zoetwaterafvoer verkleind 

door het water via ‘a ftappunten ’ een andere r ich ting  

u it te  sturen. H et Afle id ingskanaal van de Leie, het 

kanaal Gent-Brugge en het kanaal Gent-Terneuzen 

halen m aar lie fst twee derde van het w ater u it 

de bovenloop van de Schelde. A m per één derde 

s troo m t nog door het hele Scheldetraject. D it heeft 

to t gevolg dat de Rupel, qua debiet, in de zom er 

een belangrijkere rol speelt voo r het estuarium  

dan de Bovenschelde zelf. H et zoutgehalte w o rd t 

ook beïnvloed door de zoetwaterafvoer vanu it het 

A lbertkanaal en het spuikanaal van Bath.
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Ecosysteem
(beetje)

herrezen
N a tu u rlijk  is de Schelde m eer dan een afvoersysteem 

voo r regenwater, m eer dan een cruciale vaarweg 

voo r de econom ie. Een estuarium  is een ecosysteem 

voo r tai van organ ism en. De voorb ije  eeuw lag 

de nadruk vooral op de rol die de Schelde speelt 

ais vaarweg. Stilaan gaat m eer aandacht naar het 

ecosysteem van een s troom  die kort geleden nog ais

‘doo d ’ werd om schreven.

Zoals bij zoveel s trom en liggen aan de oevers 

van de Schelde d ichtbevo lkte  gebieden en eco

nom ische knooppunten. De m enselijke im pact op 

de stroom  is dan ook zeer groot. D oor inpo lde ring  

en havenu itb re id ing  gingen grote oppervlakten 

hab itat voo r fauna en flo ra  verloren. W at nog rest, 

staat onder zware d ruk door de sterke vervu iling  en 

veranderende hydrodynam iek (stijgende w aterstan

den en stroom snelheden).

De toeganke lijkhe id  en econom ische belangen 

m ogen wel gediend z ijn  m et inpo lde ring  en u itd ie 

ping, het verlies van vele andere functies heeft ook 

een prijs. H abita t- en soortend ivers ite it, m aar ook 

visvangst o f  schaaldiervisserij, na tuurlijke  w ater

zu ivering  en bescherm ing tegen s to rm tijen  z ijn  

enkele van de functies die in de verd rukk ing  kwa

men o f  zelfs onm oge lijk  werden.

Zelfzuiv/ering
Komt op gang

Gezonde rivieren hebben een sterk zelfzuiverend 

verm ogen. In de Schelde was d it verm ogen sterk 

aangetast door onder andere het verdw ijnen van 

slikken en schorren. Bovendien overschreden de 

enorm e vuilvrachten, die quasi ongezuiverd in het 

w ater geloosd werden, ru im schoots de zelfzuiveren- 

de capaciteiten van de Schelde. In de jaren zestig 

en zeventig  van de vorige eeuw was de stroom  

tussen G ent en Antw erpen nagenoeg dood. Enkel 

de bacteriën floreerden ais noo it tevoren, gevoed 

m et het afvalwater van steden en dorpen langs de 

Schelde. O ok landbouw  en industrie  waren een 

bron van verm esting  en polluenten.

Bij hun verte ring  van geloosde afvalstoffen consu

meerden de bacteriën zeer veel zuursto f. Tussen 

G ent en Antw erpen was zelfs nagenoeg alle zu u rs to f 

u it het w ater verdwenen, wat d ie rlijk  leven voo r het 

g rootste  deel u its loot.
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In het troebele water, dat ook nog eens toxische 

stoffen bevatte, m oesten zelfs de algen die instaan 

voo r de zuu rs to fp roductie  de du im en leggen. Zo 

werd de zoete Zeeschelde een zuursto floze, quasi 

dode riv ie r waar geen vis te vangen viel.

Eens de W esterschelde bereikt, werd de vu ilvracht 

voldoende verdund m et zu u rs to fr ijk  zeewater, zodat 

de gevolgen van de vervu iling  daar m inde r d ram a

tisch waren.

S indsdien is er veel w ater naar de zee gestroom d. 

Steden en gemeenten zuiveren het g rootste  deel 

van hun afvalwater, de industrie  en landbouw  le

veren inspanningen om hun lozingen te beperken. 

D it heeft geleid to t  een spectaculaire verbetering 

van de w aterkw alite it. M eest in het oog springend 

is de continue s tijg ing  van de zuursto fconcentra tie . 

Z u u rs to f is een belangrijke ind ica to r van de gehele 

w aterkw alite it. Anno 2009 is de algemene waterkw a

lite it dus f lin k  verbeterd in verge lijk ing  m et de jaren 

negentig, m aar de weg naar een gezonde Schelde 

is nog lang. Toxische stoffen namen sterk af, m aar

er strom en nog steeds te veel voedingssto ffen (u it 

afvalwater, industrie  en landbouw) naar het estuari

um . De algen bloeien h ie rdoor ais noo it tevoren. D it 

zo rg t na tuu rlijk  voo r flinke  zuu rs to fp roductie , maar 

kan ook to t  problem en leiden. Er bestaat dan im 

mers gevaar voo r de kom st van schadelijke algen

soorten. Een verdere w aterzu ivering  zal nog nod ig  

z ijn  voo r een vo lled ig  herstel van het ecosysteem. 

Sterke algenbloei is een u itin g  van verm esting. Toch 

z ijn  de nutriën tconcentra ties de voorb ij tien  jaar 

a fgenom en. D it lijk t in tegenspraak m et de theo 

rie van eu tro fië ring , waarbij dalende n u trië n tin p u t 

gepaard zou m oeten gaan m et dalende algenbloei. 

In de Zeeschelde w o rd t echter het omgekeerde 

waargenom en. D it le id t to t  de veronderste lling  

dat toxische effecten de algenbloei to t in de jaren 

negentig  onderdrukten.

De verbeterde zuurstofwaarden maken een terugkeer, 

een toenam e en verschuivingen in bodem- 

bewonende d iersoorten m ogelijk . Ais in de zoete 

zone van de Zeeschelde opn ieuw  een gezonde 

populatie  zoöp lankton  leeft, kunnen deze diertjes,
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■  ECOSYSTEEM (BEETJE) HERREZEN

Kiezelwieren
Kiezelwieren bestaan u it 

twee schaaltjes die samen 

een doosje ofkiezelskelet 

vormen. Ze zijn  zeer divers 
van vorm en vertonen 

allerlei versieringen. Onder 

de microscoop geeft d it 

een prachtig kleuren- en 

vormenpatroon.

~ V
*

*

die leven van algen, de algenbloei mee onder 

contro le  houden.

Ais er z u u rs to f en p lankton (in de w aterko lom  zwe

vende organism en) in de Schelde z it, opent d it de 

weg voor vis, en op te rm ijn  voo r visetende vogels.

Meer dan slijk
Slikken en schorren z ijn  m eer dan s lijk  alleen. Ze 

vorm en een belangrijke hab ita t voo r fauna en flora 

en vervullen een belangrijke taak in het opkrikken 

van de w aterkw alite it. Het w ater dat doo r het spei 

van eb en vloed over de slikken en schorren vloeit, 

w o rd t ‘be lucht’ : het p ik t onderweg z u u rs to f op en 

zal, ve rrijk t m et deze zuursto f, het schor weer ver

laten bij eb.

Slikken spelen ook een cruciale rol bij de ‘den itrifi- 

catie ’ . Dat is een com plex chem isch proces waarbij 

n itraat doo r bacteriën om gezet w o rd t in stikstofgas, 

dat ve rdw ijn t naar de atmosfeer. Aangezien het 

Scheldewater ais gevolg van m enselijke ve ron tre in i

gingen te veel n itraa t bevat, w o rd t het w ater door

m idde l van d it proces gezuiverd en dat heeft een 

positieve invloed op het leven in het water. 

Daarnaast vorm en slikken en schorren een es

sentiële schakel in het reguleren en recycleren van 

s ilic ium .

S ilic ium  is een essentieel m ineraal voo r diato- 

meeën (kiezelw ieren), die aan de basis liggen van 

de voedselketen. Z ij nemen d it s ilic ium  u it het 

water op om er hun kiezelskeletje mee te bouwen. 

Ais ze afsterven, b lijft het s ilic ium  vastgelegd in de 

skeletjes, zodat het n ie t m eer beschikbaar is voor 

andere d iatom eeën. O ok p lanten, en dan vooral 

riet, kunnen s ilic ium  opnem en en opslaan in een 

niet m eer opneem bare vorm . Dode s ilic ium ske le t- 

jes en plantenresten spoelen bij elke vloedbew eging 

de schorren binnen. H et vastgelegde s ilic ium  w o rd t 

h ier opgestapeld en te rug  om gezet in een opge

loste vorm , zodat het weer opneem baar is voor 

d iatom eeën. Vooral in de zomer, wanneer er doo r de 

d ia tom eeënbloei veel vraag is naar s ilic ium , zullen 

schorren veel van deze noodzakelijke bouwstenen 

vrijs te llen . Schorren zijn  daarom  levensnoodzake

lijk  voor een goed functionerend ecosysteem.
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Eten en gegeten worden

De voedselpiram ide van het estuarium  is zeer 

complex. Bodemalgen op de slikken, fy top lankton 

in de w aterko lom  en hogere p lanten op de schor

ren vorm en de basis en zorgen voor de prim a ire  o f  

p lantaardige productie .

M aar ook instrom end bovenstroom s organisch m a

teriaal kan een belangrijke voedselbron z ijn  voor de 

‘depositfeeders’ . D it z ijn  ongewervelde bodem die- 

ren die zich voeden m et to t  op de bodem bezonken 

partikels organisch materiaal (de tritus).

Deze p lantaardige o f  prim a ire  p roductie  w o rd t 

opgenom en door grazers. O p het schor z ijn  d it 

b ijvoorbeeld koeien, schapen en ganzen. In het 

w ater z ijn  d it het zoöp lankton , de bodem dieren o f  

de vissen. Zoöp lankton  en bodem dieren vallen op 

hun beurt weer ten p roo i aan predatoren (vogels, 

vissen...). Een gezonde basis van de voedselketen is 

dus essentieel voo r alle hogere levensvormen.

H et voedselweb versch ilt sterk van bron to t 

m ond ing . Zoet en zou t z ijn  nu eenmaal twee 

verschillende werelden, m et radicaal verschillende 

voedselketens. Waar zoet en zou t m et elkaar in con

tac t komen, leven dan weer dieren naast elkaar die 

men n ie t zo gauw ais buren verwacht.

Rond de m ond ing  nabij V lissingen vinden we een 

typische kustwaterfauna m et een grote rijkdom  aan 

soorten, zowel in het p lankton ais bij de bodem- 

bewonende (benthische) organism en, w aaronder 

schelpen, w orm en, vissen en schaaldieren. D it

voedselweb steunt op de lokale prim a ire  productie  

doo r fy top lankton  en kiezelw iertjes. Deze w iertjes 

maken dankbaar gebru ik van de hoge aanvoer van 

voed ingssto ffen zoals s tik s to f en fos fo r vanu it het 

rivierbekken. Vooral bij laagwater, ais de platen en 

slikken droogvallen, is de benthische prim a ire  p ro 

ductie  zeer hoog.

In de brakwaterzone van de Schelde z ijn  de 

bewoners a fhankelijk  van de tritus  (in het w ater zwe

vende o f  bezonken partikels organisch materiaal) 

da t doo r de riv ie r w o rd t aangevoerd. Het verbru ik 

van z u u rs to f lig t er hoger dan de p roductie  ervan. 

H et fy top lankton  m aakt w e in ig  z u u rs to f aan via 

fo tosynthese om da t het zon lich t b ijna n iet in de 

w aterko lom  kan doordringen. Daarvoor zweven 

er te  veel fijne  partikels in het w ater rond. Het zijn 

vooral kiezelwieren die h ier zorgen voo r de aan

maak van z u u rs to f en organisch m ateriaal. In deze 

zone is de bacteriële ac tiv ite it intens en kan het 

zuursto fgehalte  soms laag zijn .

In het zoetwatergedeelte tre ft men een derde 

voedseltype aan. Tot het einde van de 20ste eeuw 

werd d it deel van de Schelde gedom ineerd door 

bacteriën in het w ater en de ‘depositfeeders’ . Het 

zuu rs to fve rb ru ik  was zeer hoog w aardoor de zuur- 

stofwaarden zeer laag waren. Gelukkig is de Schelde 

aan de beterhand. Er is nu een sterke prim aire  

productie  van fy top lankton . Daardoor stijgen de 

zuurstofw aarden, en ais het zoöp lankton  volgt, lig t 

de weg open voor vissen en viseters.

Fytoplankton

Zoöplankton Zoöplankton

Fytoplankton
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Lev/en
¡n het water

Het plantaardig plankton o f  fy top lankton bestaat 

doorgaans u it ééncellige organism en die vrij in het 

water leven. Het z ijn  fo to tro fe  organism en: door het 

opnem en van lichtenergie en m ineralen kunnen ze 

groeien en overleven. H ierdoor onderscheiden ze zich 

van de meeste bacteriën, schim m els en dierlijke m icro- 

organism en die ook in het plankton voorkom en.

H et estuariene m ilieu  ste lt specifieke eisen aan 

het fy top lankton . Het w ate r is er vaak troebel 

door het hoge gehalte aan zwevende stoffen (slib 

en organisch m ateriaal) dat vanu it de riv ie r w o rd t 

aangevoerd. H ie rdoo r d ring t het lich t n iet d iep in 

het w ater doo r en w o rd t de groei van fy top lankton  

beperkt.

H et estuariene w ater is daarentegen van nature erg 

r ijk  aan m ineralen en het w o rd t ook meestal sterk 

belast doo r allerlei lozingen van rioo l- en afvalwater. 

E rtreed t dan ook bijna noo it een teko rt op aan deze 

m inera len voor het fy top lankton . S tiks to f en fos fo r 

z ijn  steeds voorhanden. S ilic ium  daarentegen w o rd t 

veel m inde r doo r de mens aangereikt, w aardoor de 

verhoud ing  tussen stiksto f, fos fo r en s ilic ium  u it 

balans kan geraken. Zolang er voldoende s ilic ium  

is, vorm en d iatom eeën o f  kiezelwieren de belang

rijkste groep binnen het fy top lankton . D iatomeeën 

hebben naast s tik s to f en fos fo r im m ers ook s ilic ium  

nod ig  voo r de bouw van hun kiezelskeletjes. Is er
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geen s ilic ium  m eer beschikbaar, m aar wel nog een 

overvloed aan s tik s to f en fosfor, dan worden de 

diatom eeën verdrukt doo r andere algensoorten, 

zoals groen- en blauwwieren. D it heeft zeer nadelige 

gevolgen voo r het gehele voedselweb. D iatomeeën 

vorm en im m ers de basis van de voedselketen. D ie

ren die hoger in de voedselpiram ide voorkom en 

zoals vogels, vissen en zeehonden z ijn  er onrech t

streeks van afhankelijk. Groen- en blauwwieren 

daarentegen staan n ie t op het menu van de meeste 

waterd iertjes. Som m ige blauwwieren kunnen zelfs 

zeer toxisch z ijn , ook voo r de mens.

Zoet, zouter, zoutst
De aanwezigheid van de typische estuariene 

zou tgrad iën t is van g roo t belang voor het fy top lank

ton . Net zoals alle andere organism en van een 

estuarium  w o rd t het fy top lankton  gekenm erkt doo r 

een a fw isseling van soorten en gemeenschappen, 

gaande van het zoetwatergetijdengebied to t aan de 

m ond ing  m et zou t water.

In het zoetwatergetijdengebied van de Schelde, 

dat nog steeds zeer r ijk  is aan voed ingsto ffen, be

staat het fy top lankton  vooral u it kleine diatomeeën, 

ééncellige groen- en blauwwieren en allerhande 

zweep- en geseldiertjes. D oor de aanvoer van 

nu triënten bereikt het fy top lankton  hier zeer hoge 

concentraties. Eind vorige eeuw was er in het zoete, 

b ijna zuursto floze  deel van de Zeeschelde, bijna 

geen zoöp lankton  meer. De afwezigheid van d it 

d ierlijke  p lankton, dat zich voedt m et fy top lankton, 

zorgde samen m et de aanvoer van fy top lankton  u it 

de z ijriv ie ren voor erg hoge aantallen fy top lankton. 

Sinds het begin van deze eeuw z ijn  deze aanta l

len nog verder gestegen. De zoete Schelde is n iet 

langer zuurs to floos, w aardoor het zoöp lankton  

langzaam kan terugkeren, m aar voo rlop ig  is er nog 

n iet voldoende zoöp lankton  om het fy top lankton  to t 

norm ale aantallen te rug  te dringen.

Voorbij Antw erpen, waar het zoutgehalte toeneem t, 

gaat het aangevoerde zoetw aterfy toplankton m as

saal sterven en bezinken. Slechts een klein aantal 

typ ische brakwatersoorten kan in deze zone over

leven en (som s massaal) to t  on tw ikke ling  komen.

Op sommige plaatsen 

komen op de bodem grote 

hoeveelheden kiezelwieren 

voor die op het slik een 

soort bruingroene m at 

vormen.

N og m eer stroom afw aarts w o rd t het w ate r steeds 

zou te r en w o rd t het fy top lankton  gedom ineerd door 

grote d ia tom eeënsoorten die kenmerkend z ijn  voor 

kustwateren.

Consumenten
De voornaam ste consum ent van fytoplankton, 

detritus en de daarbij horende bacteriën is een p iep

klein roeipootkreeftje. D it behoort to t het plankton 

en kreeg van de wetenschap de naam Eurytemora 

affinis mee. Voorts is er de 1 7 m illim e te r lange brak- 

wateraasgarnaal Neomysis integer en de ons allen 

bekende gewone, grijze garnaal Crangon crangon, die 

op de bodem leeft. De aasgarnalen consumeren alles 

wat hun pad kruist en dus ook veel roeipootkreeft- 

jes. Z e lf vallen ze dan weer ten prooi aan de gewone 

garnaal, die op zijn beurt weer to t voedsel d ient van 

andere soorten.

De roeipootkreeftjes en aasgarnalen proberen zo 

d ich t m ogelijk  bij hun voedselbron te  vertoeven. Aan

gezien de grootste dichtheid plankton in vergelijk ing 

m et de Westerschelde in de Zeeschelde te vinden is, 

zou je ze daar massaal verwachten. De beestjes stel

len echter ook m in im um eisen aan de waterkwalite it: 

ze hebben zu u rs to f nodig om te leven. Daarom v in 

den we hun grootste aantallen bijna steeds bij een 

zuurstofverzadig ing van m instens 50 procent. Met 

de verbetering van de waterkw alite it stroom opwaarts 

zien we de roeipootkreeftjes dan ook opschuiven van 

de brakke Schelde rich ting  Antwerpen en verder.
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Aa n ta f e I
op de bodem

In en op de bodem  van het estuarium  leeft een 

typische ongewervelde fauna m et een belangrijke 

plaats in het voedselweb: het zoöbenthos. H et 

meest opva llend z ijn  de grotere bodem dieren. 

M aar zeker even be langrijk  z ijn  de kleinere 

organ ism en en bacteriën.

Tussen 1965 en nu werden in de Schelde meer 

dan negentig  soorten grotere bodem dieren 

waargenom en. Deze ringw orm en, schelpdieren 

en schaaldieren kom en het meest voo r in rustige 

gebieden op slikken en platen en to t enkele m e

ters onder de laagwaterlijn. Al deze dieren stellen 

specifieke eisen aan de plek waar ze zich kunnen 

vestigen. Het zoutgehalte , de stroom snelheden en 

de bodem sam enste lling  z ijn  h ierb ij bepalend.

In de zoute zone komen de meeste en ook de 

g rootste  soorten voor. Typische soorten z ijn  de 

ringw orm en: zééduizendpoot, wadpier, zandzager 

en draadw orm , de schelpdieren: kokkel, nonnetje  

en wadslakje en de schaaldieren: slijkgarnaal en 

strand krab.

In de brakwaterzone is de soortend ive rs ite it kleiner. 

H ie r treffen we enkel soorten aan d ie tegen  variaties 

in het zoutgehalte bestand z ijn , zoals het nonnetje, 

de slijkgarnaal en de zééduizendpoot.

Naast slikken komen in de zoute en brakke zone 

op zandbanken ook slibarm ere, zandige sedimen-
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ZOUT BRAK ZOET

In de bodem van een estuarium huist een rijk  bodemleven: bet benthos. Afhankelijk 

van hun grootte onderscheiden we micro-, meio- en macrozoöbenthos. Het macro- 

zoöbenthos zijn dieren die op een zee f m et mazen van 1 m m  achterblijven. Naast 

dieren komen in de bodem ook veel bacteriën en kleine wiertjes (microjytobenthos) 

voor. Eencellige kiezelwiertjes komen soms zo massaal voor dat ze bet volledige 

slikoppervlak bruin kleuren.

Ongewervelden in en op de bodem van zoute, brakke en zoete slikken.

M acrobenthos

M icrobenthos

M eiobenthos

Vlokreeftje

ten voor. H ie r v inden we een bodem fauna typisch 

voo r m eer dynam ische m ilieus, bestaande u it onder 

m eer ac tie f gravende vlokreeftjes (Bathyporeia en 

Haustorius).

Verder stroom opw aarts  s to p t de invloed van het 

zoute water. In deze zoetwaterzone verwach

Zenneslib m et oligo’s.

ten we typische zoetw atersoorten zoals diverse 

insectenlarven, waterslakken, vlokreeftjes en m eer

dere soorten oligochaeten. Dat z ijn  kleine, vaak 

roodgekleurde borste larm e ringw orm pjes, verwant 

aan de regenworm . De w erkelijkheid z ie t er echter 

anders uit. D oor de hoge ve ron tre in ig ing  van water 

en bodem  z ijn  de meeste d iergroepen verdwenen
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■  AAN TAFEL OP DE BODEM

u it de slikgebieden. Bijna u its lu itend  oligochaeten 

die goed bestand z ijn  tegen de ve ron tre in ig ing  en 

het zuursto fgebrek komen nog voor. H et va lt te 

verwachten dat zich b innenkort ook andere organ is

men opn ieuw  zullen kunnen vestigen.

In de Zeeschelde en haar z ijriv ie ren  werden reeds 

m eer dan veertig  soorten oligochaeten w aargeno

men. Overheersend binnen deze d iergroep is de 

fam ilie  van de Tubific ide w orm en. D it geldt zeker in 

het zoete gedeelte van het estuarium . Daar halen de 

d iertjes zelfs in ternationaa l gezien hoge aantallen, 

m et op een aantal plaatsen m eer dan een m iljoen 

w orm en per vierkante meter, w at neerkom t op 2 0 0  

gram w orm en per vierkante meter! Deze hoge d ich t

heden z ijn  w e llich t het gevolg van de com binatie  

van de getijdenw erking, een redelijke zuursto fhu is- 

houd ing  en een zeer hoge organische vervuiling. 

O rganisch materiaal is im m ers de voornaam ste 

voedselbron van deze soortengroep. Opvallend in 

de Zeeschelde is de ta lrijke  aanwezigheid van een 

aantal zeldzamere estuariene soorten.

Op het menu
De meeste bodem dieren in het s lik  eten het orga

nisch m ateriaal dat zich in o f  op de bodem bevindt. 

Daarnaast z ijn  er vooral in de zoute zone ook 

bodem dieren die hun voedsel u it het w ater filte ren. 

De belangrijkste filte rende soort in de Schelde is 

de kokkel. O ok de mossel behoort to t  deze groep 

maar is m om enteel m inder algemeen in de Wester- 

schelde.

Naast ‘depositfeeders’ (dieren die zich voeden m et 

to t op de bodem bezonken organisch m ateriaal) en 

‘filte rfeeders ’ (dieren die zich voeden m et fijn  orga

nisch materiaal dat in de waterm assa rond dwarrelt) 

z ijn  er ook echte opportun is ten  die nagenoeg alles 

eten, ook andere bodem dieren. De zééduizendpoot 

en de strandkrab zijn  zulke om nivoren.

O p slikken en platen kan de d ich theid  oplopen 

to t vele tienduizenden schelpdieren, schaaldieren 

en ringw orm en per vierkante meter. H ierboven 

beschreven we al hoe de tub ific ide  w orm en op

1

f o
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som m ige  plaatsen een m iljoen  stuks per vierkante 

m eter halen. De m icroscop isch kleine rondw orm en 

(nem atoden) doen het nog beter m et zelfs m iljo e 

nen per vierkante meter.

O p de Scheldeslikken kan de biom assa aan bodem 

dieren -  die dus eetbaar z ijn  voo r onder m eer vogels 

en vissen -  op lopen to t meerdere honderden g ram 

men per vierkante meter.

De bodem dieren zoals schelpen, vlokreeftjes en 

ringw orm en vorm en een onm isbare voedselbron 

voo r vogels en vissen. H et zoete gedeelte van het 

estuarium  is doo r de enorm  hoge d ichtheden aan 

oligochaeten u itgegroeid to t  een belangrijk  overw in- 

teringsgebied voo r w atervogelsoorten w aaronder 

w in te rta lin g  en tafeleend.

Steltlopers zoals scholekster en bonte strand loper 

m aar b ijvoorbeeld ook bergeenden en platvissen 

zoals bot en to n g  voeden zich m et m acrozoö- 

benthische organism en. O p slikken waar veel 

vogels naar eten zoeken, kunnen steeds hoge aan

ta llen  bodem dieren gevonden worden in het slijk.

Op de schorren
Ook op de schorren leven ongewervelde bodem die

ren. Over deze dieren is er echter b ijzonder w ein ig 

gekend. In het zoute en brakke gedeelte lijken de 

schorkreekbodems voornam elijk  bezet door dezelfde 

soorten ais het slik. De aangetroffen aantallen liggen 

echter lager. H oog op het slik en in de schorren kun

nen we ook een aantal slakkensoorten aantreffen 

(kwelderslak, gray’s kustslakje en wadslakje). In het 

zoete gedeelte van het estuarium  verdwijnen deze 

zout- o f  brakwaters o orten echter.

Hoewel over de bodemfauna in de zoete schorren nog 

m inder gekend is, lijkt ze nog sterker te verschillen 

dan die in het naburige slik. O nder meer vliegenlarven 

(zoals dansmuggen), pissebedden, springstaartjes, 

bloedzuigers, erwtenmosseltjes en enkele slak

kensoorten komen hier voor. Ook oligochaeten van 

de fam ilie  Enchytraeidae en enkele opmerkelijke 

landdieren, zoals de getijdenloopkever en het klok- 

spinnetje, worden aangetroffen in schorren.

1. In de zoete schorren 

komen vee! soorten voor, 

zoals het springstaartje.

2 . Na het zeven van zand 

en slib blijven grote aan

tallen bodemdieren op de 

zeef achter.

3 . De kokkel kom t zeer a l

gemeen voor in het zoute 

deel van het estuarium  

en is zeer belangrijk ais 

voedsel voor steltlopers en 

verschillende vissoorten. 

Z e lf  leeft h ij vooral van 

plantaard ig plankton dat 

h ij u it het water filte rt.

4 . De strandkrab kom t a l

gemeen voor in de zoute 

en brakke zone van het 

estuarium.

5. De oeverloofslak is een 

typische zoetwatersoort.
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Vissen
in troebel 

water
De vissen vorm en de op één na laatste schakel in 

de voedselketen van het estuarium  en z ijn  h ie rdoor 

belangrijke ind ica toren voo r de gezondheid van het 

ecosysteem. Dat is aan de beterhand, w an t er w o rd t 

weer vis gevangen in het Belgische deel van de

Schelde.

EST-Sr* * 4

*

I  M i

J

De voorb ije  decennia kende de visstand in het 

Schelde-estuarium  een terugval en daarna 

een ge le ide lijk  herstel. Rond 1945 t r o f  men nog 41 

soorten aan in de Beneden-Zeeschelde (het deel 

tussen de grens en Antw erpen). In de jaren zeventig 

en tach tig  was het Belgische deel van het Schelde- 

estuarium  echter zo goed ais dood. D oor de grote 

hoeveelheden ongezuiverd afvalwater die in de 

Schelde terechtkwam en, waren grote delen van het 

estuarium  nagenoeg zuu rs to floos en op een paar 

verdwaalde exemplaren na werd er b ijna geen vis 

m eer gevangen.

In de W esterschelde is de invloed van de zee sterker 

en is de w a terkw a lite it beter, w aardoor de visstand 

er grotendeels stabiel bleef. We vinden er vooral 

grondels en de jonge exemplaren van m ariene soor

ten zoals schol, tong, zeebaars, w ijt in g  en kabeljauw 

die zich komen voeden m et de bodem organ ism en 

en garnalen.

De vissen in de Zeeschelde w orden in het kader van 

w etenschappelijk  onderzoek gevangen m et dub 

bele schietfu iken. Die bestaan u it twee lange fu iken, 

waartussen een net gespannen is. Vissen die tegen 

het net zwem m en, worden in een van de fu iken ge

leid. Een fu ik  bestaat u it een reeks van hoepels waar 

een net rond bevestigd is. B innenin de fu iken be

v inden zich trech te rvorm ige  netten, m et het sm alle 

u ite inde achteraan. Eenmaal een dergelijke trech te r 

gepasseerd, is er geen weg m eer terug.

De vissen in de Zeeschelde worden gevangen 
m et dubbele schietfuiken.
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Terug
uan weggeweest

Door de inspanningen van de industrie , de 

landbouw  en de geleidelijke u itbouw  van het 

zu iveringsnetw erk voo r hu ishoude lijk  afvalwater 

verbeterde de w ate rkw a lite it en begonnen ook de 

vissen te rug  te komen. In het m idden van de jaren 

negentig  werden er ongeveer 32 v issoorten gevan

gen in de zone tussen de grens en Antw erpen. A f  

en toe vond men zelfs opn ieuw  een f in t (o f m eivis). 

Via de Zenne kwam er echter nog steeds een grote 

hoeveelheid ongezuiverd afvalwater u it Brussel in 

de Schelde terecht. In de zom erm aanden kenden 

grote delen van de Zeeschelde tussen Antwerpen 

en Denderm onde dan ook nog steeds zuursto floze  

perioden. De visstand bestond daar voornam elijk  

u it to lerante  soorten zoals paling, d riedoorn ige ste

kelbaars, b lankvoorn en giebel.

In m aart 2007 werd dan de w aterzu iverings

insta lla tie  van Brussel-N oord in gebru ik genom en.

O m  de effecten van die w ate rzu ivering  van nabij 

te  kunnen opvolgen, werd m et de hu lp  van v r ijw il

ligers een u itgebreide m eetcam pagne opgezet. Op 

verschillende plaatsen in de Zeeschelde en de Rupel 

werd de visstand opgevolgd m et fu iken. O ok het 

koelwater van de kerncentrale van Doei werd m aan

delijks bem onsterd. De effecten van de verbeterde 

w a terkw a lite it lieten n iet lang op zich wachten. Er 

werden 56 v issoorten gevangen in de Beneden- 

Zeeschelde en 18 soorten in de Rupel. T ijdens een 

viscam pagne in ju li 2007 werd er in de Zenne zelfs 

een pa ling gevangen, w at voorheen ondenkbaar zou 

geweest z ijn . In 2009 waren er dat al m eer dan v ijf

honderd in één fu ik.

Voor een vo lled ig  herstel van de visstand, m et 

stabiele populaties, is een gezonde w aterkw a li

te it echter n ie t vo ldoende. D aarvoor m oeten ook 

voldoende leefgebieden beschikbaar z ijn  zoals 

schorren en overstrom ingsvlakten. Veel estuariene 

soorten z ijn  nam elijk  van deze plaatsen afhankelijk 

voo r hun voo rtp la n tin g  en voeding.
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■  VISSEN IN TROEBEL WATER

ZOUT

' f .V 'V i  *A-■'’De visfauna in een estuarium •̂V->K';- V ' C V : V î •;.• •.;/y»•»:•%• ^
bestaat uit enkele grote groepen:

•  Anadrome vissen (bv. f in t  en rivierprik)

zwemmen vanuit zee de rivier op om er in het 

zoetwater te gaan paaien.
Steenbolk (

Katadrome vissen (hv. paling) leven vooral in

rivieren en trekken naar zee om te paaien.

Estuariene vissen (bv. brakwatergrondel) zijn 

soorten die heel hun levenscyclus in het 

estuarium kunnen doormaken.

Jonge zeevissen (bv. zeebaars en bot) van 

verschillende soorten komen naar de estuaria
v . - 'v " ■¿-■i'.•"■'■Z.'-".;--y < : . . ■ ' - J' .

om er op te groeien.

Zoetwatervissen (bv. blankvoorn en winde)

Horsm akreel I
■j<.yr.‘ ’ 'S;'k-'.x\r7 yV\v.

komen vooral voor in het zoetwatergetijden

gebied en hebben hun grootste verspreidings

gebied in het binnenland. Rode poon (

Zeevissen (bv. zeedonderpad en rode poon) 

komen regelmatig voor in de mariene zone, 

zonder dat het estuarium een specifieke

func tie  heeft in hun levenscyclus. Zeedonderpad
T on g i

F int i

H aring  #

V 3; V-'- ‘  ;

V -

Sprot i

Van zout
naar zoet en terug

Vanzelfsprekend vinden we zeevissen vooral te rug  

in de zoute zone van het estuarium , en zoetw ater

vissen vooral in de zoete zone. De meeste v issoor

ten z ijn  echter in m eer o f  m indere mate in staat om 

ook in het brakwatergebied te leven. Soorten zoals 

bot en jonge zeebaars hebben zelfs hun hoogste 

densite it op de slikken en in de schorkreken van de 

brakwaterzone, waar ze zich voeden m et bodem die

ren, aasgarnalen en grijze garnalen.

De anadrom e en katadrom e vissen z ijn  de enige 

soorten die zowel in zoet ais in zou t w ater voorko

men. Deze trekvissen, zoals de steur, e lft en fin t, 

waren de eerste soorten die bedreigd werden door 

het m ense lijk  ingrijpen. M igra tiebe lem m eringen, 

overbevissing (sp iering  werd som s ais m es ts to f ge

b ru ik t), de achteru itgang van de w a terkw a lite it en 

het verlies van paaigronden zouden aan de basis lig 

gen van hun verdw ijn ing . M aar m et de verbetering

van de w a terkw a lite it kwamen ook deze soorten 

langzaam terug. Sinds 1996 tre ft men in de fu iken 

stroom afw aarts te  Antw erpen a f en toe een f in t aan. 

In 2009 werd zelfs één juvenie l exemplaar gevangen 

in W eert. V oorlop ig  is voo rtp lan ting  in de Zeeschel

de echter nog zeer u itzonde rlijk  en is er nog geen 

sprake van een echt herstel.

Regelmatig worden nu dun lipharders gevangen op 

de slikken en in de schorkreken van het zoetwa- 

tergebied. R ivierprik en sp ie ring  dringen door to t 

aan het s lu izencom plex in Cent. H ie r w o rd t hun 

stroom opw aartse m igra tie  echter gestopt.

Voor een verder herstel van deze populaties zullen 

eerst de m igra tiekne lpun ten  m oeten opgelost w o r

den zodat een vrije  doorgang verzekerd is. Voor de 

populaties van andere trekv issoorten, zoals steur, 

hou ting  en zalm , is een na tuu rlijk  herstel tw ijfe lach 

tige r om da t ze langs de West-Europese kusten bijna 

overal z ijn  u itgestorven. M isschien kunnen in te rna

tionaal gecoördineerde herin troductiep rogram m a 's  

hier een positieve w end ing  aan geven.
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BRAK ZOET

Snoekbaars 0

Snoek 0

Rivierprik 0

T iendoornige stekelbaars 0

Brakwatergrondel

Schorremorrie
Iedereen kent w e llich t het Verdronken Land van 

Saeftinghe: het g rootste  brakwaterschorrengebied 

van W est-Europa. De schorren en slikken in het 

oostelijke  deel van de W esterschelde vervullen een 

belangrijke functie  ais kinderkam er voo r jonge plat- 

visjes zoals to n g  en schol. T ijdens hoogw ater w o r

den de ondergelopen schorkreken massaal bezocht 

doo r aasgarnalen, jonge garnalen en grondels. In de 

zom er z ijn  deze dieren het hoofdvoedsel van de jo n 

ge zeebaarzen die vrijw el integraal van deze prooien 

afhankelijk  z ijn . O ok jonge platvisjes pro fite ren van 

het rijke aanbod aan bodem dieren in de bij vloed 

ondergelopen schorren.

Heel w at m inder bekend z ijn  de schorren in 

het zoetwatergetijdengebied. Het riet is hier 

grotendeels vervangen door w ilgen. Die vorm en ge

varieerde ondoordringbare  wouden die veel hebben 

van trop ische  m angroven. Bij hoogw ater kunnen 

de waterbewoners via de ondergelopen kreken het

schor bezoeken. Een eerste onderzoek naar de vis- 

fauna in deze unieke hab itat leverde verrassende 

resultaten op. N ie t m inde r dan 18 vissoorten w er

den in de schorkreken gevangen, w aaronder paling, 

dun lipharders, giebels, b lankvoorns en jonge bo t

jes. Verm oedelijk  trekken de vissen de kreken in om 

zich te voeden m et organisch m ateriaal en insecten 

u it het ondergelopen schor.

Zoete schorren hebben soms iets weg 
van tropische mangroven.
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Van pionier
to t climax

Het zoutgehalte in het Schelde- 

estuarium  kom t ook du ide lijk  to t u iting  

in de vegetatie. Op zoute en brakke 

schorren komen totaal andere soorten 

planten en plantengemeenschappen 

voor dan op zoete schorren.

Zo u t is voo r de meeste planten g iftig . Som m ige 

soorten hebben dan ook speciale aanpassingen 

ontw ikkeld om zich te beschermen tegen te hoge 

zoutgehaltes. O verto llige  zouten kunnen ze b ijvoo r

beeld uitscheiden via klieren o f  opslaan in speciale 

blaasjes o f  vacuoles. Om  te kunnen leven in zou t 

o f  brak w ater z ijn  hun stengels en bladeren veelal 

d ik  o f  vlezig. Soorten m et dergelijke eigenschappen 

worden zou tto le ran t genoemd.

Gestage opslibbing
Vooraleer hogere planten zich kunnen vestigen op 

de slikken in zou t w ate r worden die gekoloniseerd 

door kiezelwieren o f  d iatom eeën. Die zorgen tro u 

wens voo r een versnelde ops libb ing  w aardoor ho

gere planten zoals zeekraal er voet aan wal krijgen. 

Zeekraalvegetaties gelden ais de p ion iers op zout- 

w aterschorren, al treed t de laatste decennia ook En

gels slijkgras op de voorgrond. W anneer het schor
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7. Schematische weergave van de vegetatie 

op een zoutwaterschor.
Er komen uitsluitend zouttolerante

plantensoorten voor: slokkolonisators 

(zeekraal, Engels slijkgras), oeverwal- 

soorten (zeealsem, gewone zoutmelde, 

schorrenkruid) en komgrondsoorten 

(lamsoor, zeeaster, zeeweegbree, schor- 

renzoutgras).

Schematische weergave van de vegetatie 
op een brakwaterschor.

We herkennen dezelfde slikkolonisators 

ais op het zoutwaterschor: zeekraal en 

Engels slijkgras. Op de komgronden 

groeien zeebies en riet, op de oeverwal- 

len strandkweek en spiesbladmelde. Na 

voldoende opslibbing en b ij het ontbre

ken van begrazing zal een uitgestrekt 

rietveld ontstaan.

Schematische weergave van de vegetatie 

op een zoetwaterschor.
We vinden hier uitsluitend zoutmijdende  

plantensoorten: slikkolonisators zijn  

benthische wieren en biezen, waarna op 

de oeverwallen ruigtekruiden verschijnen 

en op de komgronden riet en andere 

robuuste moerasplanten. Na voldoende 

opslibbing zal een wilgenstruweel en 

uiteindelijk wilgenbos to t ontwikkeling  

komen.

verder o p s lib t en steeds m inde r vaak overstroom t, 

worden deze p ioniersgem eenschappen vervangen 

door andere plantengem eenschappen.

Op de oeverwallen vestigen zich gewone zo u t

melde, schorrenkru id  en eventueel zeealsem. In 

de slib rijke  en nattere kom m en maken lam soor 

(de V laam se ‘zw inneb lom m e ’), zeeaster (Zeeuwse 

‘ lam soor’), schorrenzoutgras, gewoon kweldergras

Zulte o f  zeeaster m et roodkleu rende zeekraal.

en zeeweegbree de d ienst uit.

Bij verdere ophog ing  zal strandkweek eerst voet aan 

de grond krijgen op de oeverwallen, om  vervolgens 

ook de kom m en in te nemen. De laatste fase -  de 

clim axvegetatie -  v in d t plaats wanneer een zou tw a

te rschor gedom ineerd w o rd t door strandkweek.

BraKuiaterzone
De slikken in brak water w orden gekoloniseerd door 

kiezelwieren en door nopjesw ier (Vaucheria), die de 

ops libb ing  in de hand werken. Daarna vo lg t ais be

langrijkste p ion ie r zeebies o f  heen, waartussen zich 

zeeaster vestig t. Deze laatste kan eveneens ais p i

on ie r optreden, z ij het in beperkte mate. D oordat 

deze planten hoog u itgroeien, to t 1,75 meter, kan 

men zelfs spreken van zeeasterbossen.

In de hogere delen van de zeebiesgordel treed t ook 

spiesm elde op de voorgrond en treffen we echt le

pelblad aan. Dat is een exclusieve brakwatersoort:
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■  VAN PIONIER TOT CLIMAX

Echt lepelblad ►
De plantensoort die 

uitsluitend op brakwa- 

terschorren voorkomt, is 

echt lepelblad ('Cochlea

ria officinalis'). Reeds in 

het najaar verschijnen de 

rozetten van lepelvormige 

blaadjes waarop in het 

voorjaar stengels met w itte  

bloempjes groeien.

Driekantige bies ►
Driekantige bies kwam  

vroeger regelmatig voor 

langs de Zeeschelde. N u is 

het een bijzonder zeldzame 

soort waarvan nog slechts 

enkele kleine populaties 

zijn overgebleven tussen 

Wetteren en Dendermonde.

▲ Spindotterbloem
De spindotterbloem is een van onze meest zeldzame 

soorten, die uitsluitend voorkomt op de zoetwater- 

schorren langs de Schelde. Ze is veel robuuster dan de 

gewone dotterbloem en ontw ikkelt op de knopen van 

de stengels worteltjes waardoor deze sterk op een spin 

lijken. Die spinnen komen in het najaar Ios, worden 

m et de getijdenstrom ing meegevoerd en kunnen elders 

terug uitgroeien to t een plant. Op deze m anier maakt 

deze soort zeer ingenieus gebruik van de getijdenbewe

ging voor haar verspreiding.

ze is gebonden aan brakwaterschorren en kom t 

nergens anders voor. H oger op het schor on tw ikke

len zich soortenarm e vegetaties gedom ineerd door 

strandkweek. De laatste fase -  de clim axvegetaties -  

bestaat u it rie tlanden. O p de brakwaterschorren van 

de Zeeschelde (Schor van Ouden Doei, G roo t Bui

tenschoor, Galgenschoor) nemen die tegenw oord ig  

grote oppervlakten in. O ok durven hier al bom en en 

struiken te verschijnen, m aar dan enkel op de ho

gere delen tegen de d ijk, die w e in ig  o f  n iet m et brak 

w ater worden overspoeld.

Zowel op zout- ais brakwaterschorren w ordt vaak be- 

grazingsbeheer toegepast met schapen o f runderen. 

Daardoor ontstaan soortenrijke, zilte graslanden met 

een kenmerkend m icroreliëfvan droge bulten en voch

tige slenken. De bulten zijn begroeid met grasachti- 

gen zoals gewoon kweldergras, rood zwenkgras, zilte 

rus en fioringras, waartussen zilte schijnspurrie, zee

weegbree, schorrenzoutgras, zeeaster en melkkruid 

zich handhaven. De slenken en geultjes o f prielen zijn 

onbegroeid, al waagt zeekraal er zich toch geregeld.

Exclusiev/e
soorten

Verder s troom opw aarts , in de zoetwaterzone, zien 

de schorren er to taal anders uit. De flora om vat er 

naast kruiden en grassen ook mossen, bom en en 

stru iken. H et gaat h ierb ij om  voedselm innende 

soorten die regelm atige overstrom ingen verdra

gen. D oor de com bina tie  van bom en en struiken 

afgewisseld m et riet- en kruidenvegetaties hebben 

zoetwaterschorren veel m eer s tructuurvaria tie  dan 

zout- en brakwaterschorren. Zoetwaterschorren 

van enige om vang treffen we aan vana f Kruibeke en 

verder stroom opw aarts.

Ook in de zoete zone worden de slikken gekoloni

seerd door kiezelwieren o f  diatomeeën en nopjeswier 

die zorgen voor een verdere opslibb ing. Vooral 

biezen, in het b ijzonder zeebies en bastaardbies, 

vestigen zich op deze slikken en geven het startschot 

voor de verdere kolonisatie. Bastaardbies, ontstaan
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De vegetatie van een zoetwaterschor is zeer gevarieerd. Je vindt er kruiden en grassen, m aar ook mossen, bomen en struiken.

ais een kruising van ruwe bies en driekantige bies, 

kom t tegenw oordig veel algemener voor dan zijn 

oudersoorten. Toch verdient driekantige bies de 

nodige aandacht w ant het is een van de exclusieve 

soorten van het zoetwatergetijdengebied. Op meer 

beschutte plaatsen treden ook soorten zoals blauwe 

waterereprijs, gevleugeld sterrenkroos, waterpeper, 

ridderzuring o f  zwart tandzaad op ais pioniers. De 

ontw ikke ling naar rietland vo rm t het volgende sta

d ium .

In deze rie tlanden kom t een andere exclusieve 

soo rt van zoetwatergetijdengebieden voor: de 

sp indo tte rb loem . Dat is een varië te it van de ge

wone do tterb loem  die specifiek aangepast is om  te 

gedijen in getijdengebieden.

Ruige soorten
H et rie t op de schorren in brak en in zoet w ater is 

van dezelfde soort m aar toch is er een wezenlijk

m orfo log isch  verschil. O p de brakwaterschor

ren zijn  de planten veel kleiner m aar is het aantal 

stengels per oppervlakte-eenheid zeer hoog. O p de 

zoetwaterschorren is het net omgekeerd: w e in ig  

stengels, m aar die z ijn  d ik en groot, to t  4 m eter 

hoog. Het resultaat is dat de biomassa per opper

vlakte-eenheid op brakke en op zoete schorren toch 

vergelijkbaar is.

In deze rie tlanden duiken verruigende soorten op 

zoals haagwinde, kleefkruid en grote brandnetel. 

Die ontw ikkelen zich vooral op de iets drogere en 

doorluch te  bodem s die r ijk  z ijn  aan nutriënten. 

Parasiterend op de brandnete lru igtes treffen we in 

het estuarium  geregeld g roo t w arkru id  aan. In de 

nattere kom m en ontw ikkelen zich dan weer ruigtes 

van harig  w ilgenroosje. De laatste decennia heeft 

een exoot, reuzenbalsem ien, de zoetwaterschorren 

ontdekt. Behalve in de laagste zones heeft ze zich 

overal gevestigd en is er sterk uitgebre id. Grote op 

pervlaktes schor bestaan nu u it ruigtes van reuzen

balsemien.
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■  VAN PIONIER TOT CLIMAX

Bossen en struwelen
U ite inde lijk  vorm en w ilgenstruw elen en -bossen de 

d im axvegetatie  op zoetwaterschorren. Er komen 

verschillende w ilgensoorten voor, waarvan vele res

tanten z ijn  van de voorm a lige  w ilgenteelt. De m eest 

voorkom ende z ijn  s truw eelvorm ende soorten zoals 

Salix X mollissima (‘ lerenband’ in het m andenm a- 

kersjargon) en Duitse dot, al tre ffen we ook katw ilg  

en am andelw ilg  aan. O p de iets hogere plaatsen, 

meestal op de overgang naar het d ijk ta lud , staan 

eveneens grauwe w ilgen. De w ilgenbossen be

staan voo rnam e lijk  u it sch ie tw ilg  en kruisingen m et 

kraakwilg. Deze laatste is wel beduidend zeldzamer. 

In het voorjaar worden de iets nattere struwelen 

en bossen trouw ens geei gekleurd door bloeiend 

speenkruid en sp indo tte rb loem en, afgewisseld m et 

de w itb loem ige  b ittere veldkers.

In de w ilgenstruw elen en -bossen groeien op de 

regelm atig  overstroom de stam basis van de w ilgen 

mossen die de voorkeur geven aan d it dynam isch, 

voedselrijk  en s lijke rig  m ilieu , zoals u iterw aardm os 

en riv iersterretje . D oor de hoge luchtvochtighe id  in

Gewone haarmuts

deze struwelen en de verbeterde luch tkw a lite it ko

men op de schors tai van mossen en korstm ossen 

voor, w aaronder een aantal zeldzam e haarm uts- 

soorten (O rthotrichum  stram ineum, O rthotrichum  

lyelli, O rthotrichum  s tr ia tum ).

O p zoetwaterschorren worden geregeld d oo r de 

beheerders struwelen gekapt ten gunste van rie t

landen en ruigtes. Som m ige rietlanden worden ook 

’s w in te rs gemaaid om verru ig ing  tegen te gaan en 

de bloei van sp indo tte rb loem  te accentueren.

Van wij menteelt en wannenlappers

De Zeeschelde heeft een rijke am bachte lijke trad itie  

van turfstekers, b iezentelers en rie tsn ijders. Maar 

h istorisch gezien is de w ijm en tee lt ongetw ijfe ld  

de belangrijkste nijverheid. W ijm en  o f  w issen zijn  

de buigzame, eenjarige tw ijgen  van w ilgen die het 

basismateriaal vorm en voor m andenvlechters.

Die m anden m oesten later ook hersteld w orden, wat 

een am bacht op zich was. Zo genoten de Z ingem se 

wannenlappers to t  ver in de om trek bekendheid. Ze 

trokken van landgoed to t  landgoed om w annen te 

herstellen. Dat z ijn  grote, p la tte  m anden waarmee 

het ka f van het koren werd gescheiden.

Langs de Zeeschelde en ook elders in Europa be

reikten de w ijm en tee lt en m andenvlechterij hun 

hoogtepunt op het einde van de 19de, begin 20ste 

eeuw. K lein-Brabant alleen al te lde in die tijd  meer 

dan 400 hectare w ijm enve lden.

H et overgrote deel was toen nog binnendijks gele

gen in de Scheldepolders in Bornem, H ingene en 

W eert. Het gehucht Buitenland, iets ten westen van

if.FT iflWW:
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Experiment
Biezen vormen een sterk 

vertakt stelsel van wortels 

en wortelstokken en kunnen 

daarmee slib vasthouden. 

Vroeger waren biezen 

algemeen aanwezig langs 

de Schelde m aar door onder 

meer de vervuiling en de 

verhoogde dynamiek zijn ze 

sterk verminderd. In ig g j  

werden, ais experiment, 

biezen aangeplant. Deze 

konden zich deels handha

ven en geven ondertussen 

kansen aan pioniersvegeta- 

ties, rietlanden en ruigtes. 

C f  ze ook in staat zijn  om  

oevererosie te voorkomen, is 

nog niet geheel duidelijk.

het G roo t Schoor, was een van de belangrijke centra 

voo r de p roductie  van vlechtwerk. M aar ook langs 

de Bovenschelde waren w ilgen en m anden van 

g roo t belang voor de plaatselijke econom ie.

De meeste buitendijkse w ijm enperce len dateren van 

de periode 1920-1930. W ijm en  kwamen voor op alle 

bu itend ijkse zoetwaterschorren tussen het S tort 

van W eert en het G roo t Schoor van Grembergen. 

Vaak waren de bu itend ijkse w ijm en  van een m indere 

kw a lite it dan de b innendijkse. D oor het voedselrijke 

Scheldeslib groeiden de w ilgen er nam elijk  sneller, 

w at resulteerde in brozere tw ijgen.

De bloeiperiode van de m andenm akerij en de w il

genteelt duurde to t  het einde van de jaren tw in tig . 

Tegenwoordig is de tee lt n ie t langer rendabel. Re

cent onderhouden w ijm encu ltu ren  komen alleen 

nog voor op een deel van het S int-Am andsschoor, 

de Plaat bij D riegoten en het schor van Branst. De 

botanische waarde van deze ac tie f onderhouden

w ijm bossen is echter re la tie f gering. D oor de jaar

lijkse oogst is er veel ve rs to ring  en onkru id  w o rd t 

som s ook ac tie f bestreden. In teressanter is een 

doorgeschoten w ijm bos, m et z ijn  rijke mossen- en 

korstm ossengem eenschappen.

Dankzij het m andenvlechtersverleden is er in het 

Scheldegebied wel nog steeds een enorm e variatie 

aan w ilgensoorten. T ienta llen cu ltuurvarië te iten en 

kruisingen, vaak m et to t de verbeeld ing sprekende 

namen zoals am erikaantjes, lerenband en katte- 

kletters, werden aangevoerd en aangeplant. Na 

het ineenstorten van de w ijm en tee lt bleven deze 

cu ltuurw ilgen  op het schor aanwezig en konden ze 

andere schorren in het zoetwatergetijdengebied ko

loniseren. Grote delen van de bu itend ijkse gebieden 

z ijn  m om enteel dan ook bezet doo r deze c u ltu u rw il

gen. Inheemse soorten z ijn  eerder u itzondering  dan 

regel. Zo ‘ongerept’ is onze bu itend ijkse na tuur dus 

ook weer niet.
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■  VAN PIONIER TOT CLIMAX

Bij schapenbegrazing ais 

ecologische beheervorm 

kom t bet erop aan bet ju is te  

evenwicht te vinden tussen de 

oppervlakte van bet grasland en 

bet aanta l schapen.

Schapen
langs de dijken
De Scheldedijken vorm en een groen lin t doorheen 

het Vlaamse landschap. M et een oppervlakte van 

ongeveer 1.880 hectare, waarvan 1.040 hectare berm 

v o rm t de r iv ie rd ijk  een belangrijke verb ind ingsw eg 

voor p lant en dier. Dergelijke aaneengesloten o p 

pervlakten grasland z ijn  in Vlaanderen schaars en 

bij goed ecologisch beheer is de d ijk  een belangrijk  

leefgebied voo r tai van organism en.

Ecologisch beheer streeft naar een verschra ling van 

de voedselrijke r iv ie rd ijk  opdat geschikte g roe ip laa t

sen ontstaan voo r b loem rijke  graslanden die op 

hun beurt een grote aantrekkingskracht uitoefenen 

op v linders en vleerm uizen. O ok de d ijkbeheerder is 

h ierbij gebaat: een soortenrijke  vegetatie verhoogt 

im m ers de erosiebestendigheid van de d ijk  door 

een betere doorw orte ling.

Ecologisch dijkbeheer kan op verscheidene m anie

ren gebeuren: maaien, begrazen o f  een com binatie  

van beide.

Op de voedselrijke riv ie rd ijken van de Schelde 

w o rd t aangeraden de kruin en landzijde tweemaal 

te maaien. De eerste rond h a lf ju n i en de tweede 

eind augustus o f  begin september. Bij maaibeheer 

is het voora l be langrijk  dat het maaisel w o rd t afge

voerd, zo n iet on tstaa t een open, holle zode door 

verstikk ing  van de onderliggende vegetatie. Een 

langere maai- o f  kapcyclus is vooral be langrijk  voor 

de vegetatie op de d ijk  aan de rivierzijde, die in te

graal begroeid kan z ijn  m et rie tpartijen  o f  struiken 

en bom en zoals bosw ilg, grauwe w ilg  o f  zeldzamere

soorten zoals de kruidvlier.

O p voedselarm ere dijken is schapenbegrazing 

een vanouds toegepaste ecologische beheervorm . 

H isto risch  gebeurde d it onder le id ing  van een 

rondtrekkende schaapherder. N iem and beter dan 

de herder z e lf kan de schapen gerich t leiden naar 

die ruigere plekken die een langere begrazing be

hoeven o f  inschatten wanneer de schapen best naar 

een volgend plekje geleid worden om b loem enrijke 

graslanden te behouden. M om enteel w erkt men 

echter eerder in een wisselweidesysteem, van m aart 

to t oktober. H ierb ij w o rd t een gem akkelijk verp laats

baar raster gebru ikt dat opgeschoven w o rd t telkens 

wanneer het grasland kort is afgegeten. Wanneer 

het volled ige d ij ktraject een eerste keer begraasd is 

begint de cyclus opnieuw. De afgegraasde planten 

m oeten im m ers m instens twee maanden de kans 

krijgen om opn ieuw  to t  bloei en zaadzetting  te 

komen. W anneer de cyclus tussen de eerste en de 

tweede g raasbeu rtte  kort is, gaan dom inante  gras

soorten sterk overheersen en krijgen andere planten 

geen kans meer.

De m oe ilijkheid  bij d it beheer is het evenw icht te 

v inden tussen de oppervlakte van het grasland en 

het aantal schapen. De schapen m oeten in twee to t 

drie weken het grasland kort grazen. Is de opper

vlakte te  g roo t zu llen de schapen zich beperken to t 

de sm akelijkste stukken o f  de lekkerste kruiden. De 

m inder sm akelijke ruigere stukken blijven dan o n 

aangeroerd, w aardoor een sterke verru ig ing  van het 

d ijkgrasland kan optreden.

Schapen z ijn  ook belangrijke verspreiders van za

den. Zaden kunnen to t  zeven maanden in de vacht 

vastz itten, w aardoor ze over grote afstanden ver

spreid w orden.



Gevleugeld 
en bevlogen
G etijdenrivieren zoals de Schelde zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, w intergasten en 

broedvogels. De d ivers ite it aan leefgebieden en voedselbronnen kan veel vogels en vogelsoorten 

bekoren. Iedere soort heeft zo zijn eigen voorkeurszone.

H et zoute deel van het estuarium  w o rd t voo r

nam elijk  bezocht door s te ltlopers, m et ais 

belangrijkste vertegenwoordigers de bonte en 

drieteenstrand lopers, zilverplevier, kluut, w u lp  en 

scholekster. Vooral het gebied van de Hooge Platen 

tussen Breskens en H oo fdp laa t is een belangrijk 

foerageergebied.

M eer naar de brakke zone neem t het belang van de 

ste ltlopers a f en w o rd t het aandeel ganzen en een- 

den groter. H et Verdronken Land van Saeftinghe 

lokt grote groepen grauwe ganzen. Ze rusten er u it 

in het schor en doen zich te goed aan de zeebies- 

knollen. Sm ienten foerageren er op de zilte  vegeta

ties en ste ltlopers zoals kluten, wu lpen, tu re luurs

DE SCHELDE EEN STROOM NATUURTALENT



■  GEVLEUGELD EN BEVLOGEN

Kwetsbaar maar veilig
Over de hele lengte van het estuarium komen 

bergeenden voor. In de w inter zijn ze het ta lrijkst 

op zoete slikken, te rw ijl ze in de zomer meer te 

vinden zijn in de brakke zone. Doorgaans vliegen 

bergeenden tussen ju n i en augustus naar de 

Duitse Bocht, te r hoogte van de Nederlandse en 

Duitse Waddeneilanden, om er hun oude veren

kleed voor een nieuw te wisselen. Tijdens deze 

ru i verliezen ze echter hun vliegvermogen en zijn ze bijgevolg ook erg kwetsbaar. Enkele 

duizenden vogels blijven in de Schelde ruien, vooral rond de Hooge Platen, de Platen van 

Ossenisse, b ij Saeftinghe en aan Vlaamse zijde ook aan het Croot Buitenschoor. Kennelijk 

voelen z ij er zich veilig genoeg om deze riskante periode door te maken.

en bonte strand lopers zoeken naar een varië te it aan 

bodem dieren op de brakke slikken. O ok krakeend 

en bergeend z ijn  ta lr ijk  aanwezig. Tussen A n tw er

pen en Denderm onde zoeken krakeenden tussen 

de breukstenen op de d ijkvoe t naar algen, zaden en 

de tritus. Andere eendensoorten verzam elen zich in 

de zoete zone vooral in de buurt van slik- en schor- 

gebieden. Grote groepen w in te rta lingen  volgen er 

de w ate rlijn , waar ze borste lw orm pjes zoeken. Bij 

hoogtij en vers to ring  trekken ze zich te rug  onder 

de w ilgen in het schor. O p de grote s likp laat van de 

Ballooi overw interen jaarlijks  bonte strandlopers. 

Tussen Gent en Denderm onde w o rd t de vaargeul te 

smal en is rus tig  foerageren in de w ate rlijn  er niet 

m eer bij doo r de grote haalgolven van schepen. 

De aantallen z ijn  er beduidend kleiner. W ilde eend, 

m eerkoet en waterhoen z ijn  h ier de meest kenm er

kende soorten.

Broedplaatsen
D oor de aanwezigheid van schorren en platen, le

vert de Schelde geschikte broedplaatsen voor o n 

geveer zeventig  verschillende vogelsoorten. Door 

de toenem ende structuurvaria tie  in de vegetatie 

neem t stroom opw aarts  ook het aantal broedvogel- 

soorten toe. In de buurt van de m ond ing  broeden 

onder andere visdief, grote stern en dwergstern op 

De Hooge Platen. Op de brakke schorren broeden 

moeras- en rietvogels, w aaronder bruine kiekendief, 

waterral, rie tgors en blauw borst. De zoete schorren 

herbergen de m eest soortenrijke  gemeenschappen, 

m et zowel riet- ais struweelvogels zoals zanglijster, 

zw artkop, t j i f t ja f  en tu in flu ite r. De rietkragen op de 

dijken kennen een heel aparte gemeenschap. H ier 

broeden b ijvoorbeeld kleine karekiet en bosrietzan- 

ger in opm erke lijk  hoge dichtheden.
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0  Bergeend

0  Tafeleend 0  W ulp 0 Krakeend 0 W aterhoen

0  Sm ient

0 Zwarte ru ite r

0  Scholekster

Pitstops
H et Schelde-estuarium  is een belangrijke schakel 

in de keten van w aterrijke  gebieden langs de Oost- 

A tlan tische  trekrou te  waar trekvogels verpozing 

en eten zoeken. Bepaalde ste ltlopers overbruggen 

m eer dan tiendu izend k ilom eter van hun broed

plaats naar hun overw interingsgebied. Het spreekt 

dan ook voor zich dat goede ‘p its to ps ’ levensnood

zakelijk  z ijn  om  hun vetreserves op te krikken en 

hun m ara thonv luch t voo rt te zetten.

Van internationaal
belang

In het Schelde-estuarium  bestaat een lange trad itie  

van watervogelte llingen. Langs de W esterschelde 

worden sinds 1978 m aandelijks gecoördineerde te l

lingen uitgevoerd, langs de Zeeschelde sinds 1991. 

Volgens de Ramsarconventie (zie verder) is een ge

bied van ‘ in ternationaal belang’ ais er regelm atig  

m instens 2 0 .0 0 0  watervogels voorkom en o f  1 %  van 

de geografische populatie  van een bepaalde soort. 

In de W esterschelde w o rd t deze norm  voor een v ijf

tien ta l soorten geregeld overschreden, w aaronder 

lepelaar, grauwe gans, bergeend, sm ient, p ijls taart, 

z ilverp lev ier en bonte strandloper. De Zeeschelde 

is in ternationaa l be langrijk  voor krakeend, w in te r

ta lin g  en tafeleend m aar ook de p ijls taart, grauwe 

gans, bergeend en k luu t overschrijden in som m ige 

jaren de 1% -norm .

T ijdens de doortrek- en w interperiode worden in het 

Schelde-estuarium meer dan 250.000 watervogels ge

teld. Ruim 80% hiervan vertoeft in de Westerschelde. 

D it is logisch, doo r de veel grotere oppervlakte aan 

slikken en schorren. Het gaat voo rnam e lijk  om 

ste ltlopers, eenden, ganzen en meeuwen. Andere 

soorten watervogels zoals duikers, fu ten o f  aal

scholvers komen slechts in kleine aantallen voor. In 

to taal z ijn  er ru im  tach tig  w atervogelsoorten geteld. 

De W esterschelde is algemeen soortenrijke r dan de 

Zeeschelde en langsheen het estuarium  is er een

0  Grauwe gansO  Fuut

0  Kievit

0 W in te rta ling
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■  GEVLEUGELD EN BEVLOGEN

Er is telleri en er is tellen
Aan Nederlandse zijde worden de 

watervogels doorgaans geteld b ij 

hoogwater, wanneer de meeste 

exemplaren verzamelen op de zoge

naamde hoogwatervluchtplaatsen. 

Het tellen gebeurt van op boten, 

tenzij in gebieden die niet a ltijd  even 

goed zichtbaar zijn van op de boot, 

wat to t dubbeltellingen leidt. Aan 

Vlaamse zijde gebruikt men eveneens 

boten om de watervogels te tellen, 

m aar de tellingen vinden er plaats bij 

laagwater. De vogels zijn  er namelijk 

bet best te observeren wanneer ze 

foerageren te r hoogte van de laag- 

waterlijn.

Blauwborst

Tai van vogelsoorten vinden een broedplaats aan

Lepelaar

de Schelde.

Grutto

Voor steltlopers ligt de Schelde op 

de zogenaamde Oost-Atlantiscbe 

trekroute. D it is een van de grote 

vliegwegen waarlangs vogels vanuit 

bun noordelijke broedgebieden koers 

zetten naar bun zuidelijker gelegen 

winterkwartieren.

RietzangerBruine kiekendiefWaterrat
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verband tussen de oppervlakte slikken en schorren 

en het aantal watervogelsoorten.

Effect uan 
waterzuivering

H et ecologisch herstel van het Schelde-estuarium  

gaat voortdurend gepaard m et verschuivingen in 

het voedselweb en het komen en gaan van over

w in terende watervogels in w isselende aantallen en 

soorten.

Zo was er een tijd  dat w in te rta lingen, w ilde eenden 

en tafeleenden, om er enkele te  noemen, langs de 

Zeeschelde een eentonige m aar zeer goed gevulde 

tafel vonden. M et duizenden deden ze zich verm oe

de lijk  tegoed aan borste lw orm pjes, die w e in ig  eisen 

stellen aan hun om geving en die naar alle waar

sch ijn lijkhe id  w e lig  tie rden op het organisch afval 

dat nog r ijke lijk  vanu it Brussel de Schelde opkwam

via de Zenne en de Rupel, to t voo r kort nog de open 

rio len van de hoofdstad.

Naarm ate de vervu iling  en organische be lasting ver

der afnemen z ijn  er m inder detrituseters en w o rd t 

de Zeeschelde a llich t m inder aantrekkelijk voor de 

eendensoorten die erop afkwamen.

Vooral het w aterzu iveringsstation  van Brussel zorg- 

d e vooreen  keerpunt. D aa rtegenovers taa tna tuu rlijk  

dat de Zenne en de Rupel herademen, dat zich in de 

Schelde een m eer gevarieerde bodem fauna zal kun

nen ontw ikkelen en steeds m eer v issoorten verder 

s troom opw aarts  kunnen doordringen. We kijken 

dus ook een andere avifauna tegem oet.

G lobaal gezien is n ie ttem in  de w ate rkw a lite it nog 

steeds onderm aats en worden de meeste Europese 

norm en nog steeds n iet gehaald. H et einde is dus 

voo rlop ig  nog n iet in z ich t en er zu llen zich w e llich t 

nog grote verschuivingen voordoen in het estua

riene voedselweb.
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Als een 
zoogdier

in het water
Veel variatie aan zeezoogdieren b ied t de Schelde 

niet. Tot nu toe werden een tw in tig  soorten 

waargenom en. A lleen de gewone zeehonden en 

bru invissen kom en regelm atig  voor. Andere soorten 

zien we enkel ais ‘dw aalgast’ o f  spoelen dood aan.

De Noordzee heeft een grote rijkdom  aan zee

zoogdieren. Verzwakte en dode dieren worden 

vaak m eegenom en door de s trom in g  en spoelen 

de Schelde b innen. O nder meer de dwergvinvis, de 

potvis, de tu im elaar, de gewone do lfijn , de grijze 

zeehond en de w alrus z ijn  al gestrand in het estu

arium .

De gewone zeehond kom t voo rnam e lijk  voo r in het 

zoute deel van het estuarium . A f  en toe waagt een 

exemplaar zich verder s troom opw aarts . In 2008 

werd de gewone zeehond aan het Zennegat en zelfs 

in W etteren gespot. H et is een goede zw em m er 

die grote afstanden kan afleggen. Bovendien kan 

hij z ich prim a tegen de stroom  in verplaatsen. De 

gewone zeehond voe lt zich voo rnam e lijk  th u is  in 

v isrijke kustwateren. H ij voedt zich m et een breed 

assortim ent aan vissen, inktvissen en schaaldieren. 

H ij kan uitstekend jagen in troebel kustwater. M et

z ijn  gevoelige snorharen is hij in staat om  b linde

lings een p roo i op te sporen.

Zeehonden kan je voo rnam e lijk  spotten bij laag- 

water. Ze liggen op de zandplaten, hun favoriete 

plek om te rusten, te  paren, jongen te werpen en te 

verharen. Ze z ijn  honkvast en blijven graag in het 

gebied waar ze geboren z ijn . V rouw tjes kunnen o n 

geveer 38 jaar oud worden en m annetjes 31 jaar.

De bru invis is een van de kleinste do lfijnachtige en 

kom t voor in ondiepe randzeeën. Ais ze jongen heb

ben geven ze de voorkeur aan visrijke en beschutte 

wateren m et een geringe s trom ing  rich ting  kust. Ze 

voeden zich voornam elijk  m et vissoorten die in de 

open zee voorkom en, zoals haring, w ijt in g  en gron

dels. Bruinvissen duiken langdurig om op grote 

diepte te foerageren en gebruiken dan hun sonar 

om de prooi op te sporen. A f  en toe worden ze in 

kleine groepen in de m ond ing  van de Schelde waar
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genomen. Ze kunnen to t 24 jaar oud worden maar de 

meeste bruinvissen worden niet ouder dan 10 jaar. 

Zowel de zeehond ais de bruinvis zijn opgenomen 

in bijlage 2 van de H ab ita trich tlijn . Voor V laande

ren werd d it meegenomen in het soortenbesluit. Ze 

mogen dus niet gevangen, gedood o f  opzette lijk  ver

stoord worden.

Knelpunten en Kansen
De gewone zeehond heeft noo it de kans gekregen 

om in grote aantallen voor te  komen. Van de 16de 

eeuw to t in de 20ste eeuw werd erop gejaagd. Er w a

ren zelfs prem ies voo r te krijgen. Ais viseters w er

den ze im m ers beschouwd ais concurrentie  voor de 

vissers.

In de 20ste eeuw eisten de toenem ende scheepvaart 

en de recreatie hun to l. De Schelde is im m ers een 

drukbevaren route. Toch b lijk t de invloed van de be

roepsscheepvaart re la tie f beperkt. O m da t de bewe

gingen en het geluid vrij regelm atig  z ijn , w ent de 

zeehond hier vrij snel aan. De verstorende invloed 

van de recreatievaart is veel groter.

Andere gevaren z ijn  directe hu ishoudelijke  en 

industrië le  afvalwaterlozingen, s to rtingen van 

baggerspecie, vertroebeling van het w ater door 

baggerwerkzaam heden...
Bruinvis
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■  ALS EEN ZOOGDIER IN HET WATER

Terug uan weggeweest: de bev/er

De Europese bever is in de Scheldevallei nog maar 

pas te rug  -  van heel lang weggeweest. De laatste be

ver werd in V laanderen in 1848 gedood. O ok in de rest 

van Europa was de bever nagenoeg uitgeroeid. Door 

beschermende m aatregelen in vele landen herste lt de 

bever langzaam van deze donkere periode.

De bever, het grootste knaagdier van Europa (75 to t 90 

centimeter, 12 to t 38 k ilogram ), is een planteneter. Z ijn  

menu bestaat in de herfst en w in te r u it boom schors en 

zachthout. In de lente en zom er eet hij vooral w ater

planten. Beverfam ilies leven in z e lf gegraven holen 

langs w aterlopen o f  in burchten die ze optrekken u it 

takken en modder. De fam ilies  om vatten m aximaal zes 

dieren. Na twee jaar verlaten de jongen de fam ilie  en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied. 

D oor het uitvoeren van b ijzondere in rich tingsm aatrege len w o rd t het Schelde-estuarium  om gevorm d 

to t een geschikt leefgebied voo r een veertigta l beverfam ilies. D it is be langrijk  voor het voortbestaan 

van d it prachtige en nu ttige  knaagdier in V laanderen.

Kinderen kijken naar een dode bruinvis.

Aangezien de toenam e van toxische stoffen in het 

w ater le id t to t  veranderende v ispopula ties, die ais 

voedsel dienen voor de zeehonden, is er ook een 

invloed op het aantal gewone zeehonden.

Een gelijkaard ig  effect hebben de w ijz ig ingen  in de 

m orfo log ie  van de Schelde. Gewone zeehonden 

hebben zandbanken nodig. H un aantal is de voo r

bije decennia n iet afgenom en, m aar het oppervlak 

aan slik  en schor is wel gedaald. Deze delen z ijn  het 

rijkst aan bodem dieren. Bodem dieren worden gege

ten door vissen, d ie o p h u n b e u r ta ls  voedsel dienen 

voor de zeezoogdieren. W ijz ig ingen in de m orfo lo 

gie kunnen dus een negatie f effect hebben op het 

voedselaanbod.

V ijfe n tw in tig  jaar geleden waren zeezoogdieren in 

de Schelde bij w ijze van spreken op één hand te te l

len, m aar er is beterschap in z ich t. Het aantal zee

honden in de Schelde w o rd t m om enteel op v ijftig  

to t honderd geschat. Die toenam e is onder m eer te 

danken aan het u itzetten van gerevalideerde dieren. 

Indien de vervu iling  en v e rs to r in g to t een m in im um  

beperkt w ord t, zou de populatie  in de komende de

cennia to t enkele honderden exemplaren kunnen 

toenem en. H et beperkt aantal ligplaatsen op de 

zandbanken kan echter de toenam e indijken. Ook 

is de huid ige visstand w aarsch ijn lijk  verre van o p ti

maal voor de gewone zeehond en de bru invis.

D oor de eeuwen heen werden bru invissen gevan

gen voor consum ptie . In de m iddeleeuwen werd 

bru invistraan ook gebru ik t ais b ra n d s to f voor lich t

bakens.

De bru inv is  b lijft zeldzaam bij gebrek aan een 

haringpopu la tie  en door het lawaai van de toene

m ende scheepvaart. Het d ie r w o rd t sinds 1995 

weliswaar vaker w aargenom en dan voorheen, maar 

precieze cijfers ontbreken.
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Exoten in de Schelde
Het Schelde-estuarium krijg t niet enkel vreemde vogels op bezoek. O ok bij de bodem dieren, vissen 

en planten duiken soorten op die niet inheems zijn. De meerderheid van deze exoten sterft u it 

om dat ze zich niet kan voortp lanten in hun nieuwe leefomgeving. Andere exotische planten o f 

dieren gedijen hier echter wel goed en evolueren in som m ige gevallen zelfs to t een ‘ pestsoort’ o f  

‘ invasieve exoot’ .

O p de Schelde varen schepen van over heel de 

wereld en via hun ballastwater komen h ier tai van 

kleine, exotische d iertjes terecht. O f  die zich ook 

kunnen handhaven, hangt onder m eer a f van de 

lokale zou tgrad iën t. In het Belgische deel van het 

Schelde-estuarium  werden al m eer dan tw in tig  

exotische soorten schaaldieren, weekdieren en ring 

w orm en aangetroffen.

Mee met
de bananenboot

De bekendste exoot onder de bodem dieren is de 

Chinese wolhandkrab. Die werd in 1912 voo r het 

eerst in Europa gevangen en kom t sinds 1935-1936 

ook in de Schelde voor.
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■  EXOTEN IN DE SCHELDE

H et zuiderzeekrabbetje is al sinds de jaren tw in tig  

van de vorige eeuw in onze contre ien aanwezig, te r

w ijl de u it Azië a fkom stige penseelkrab pas eind van 

de jaren negentig  gesignaleerd werd.

De u it N oord-Am erika afkom stige tijge rv lokree ft 

kom t sinds 1995 som s erg ta lr ijk  voo r in ons land. 

In 2005 werd de Aziatische pissebed Synidotea 

laevidorsalis in de Schelde aangetroffen. Opvallend 

z ijn  ook meerdere soorten zeepokken.

Enkele schelpdieren werden ingevoerd voo r m en

selijke consum ptie . Naast de strandgaper z ijn  de 

schoolvoorbeelden h ier de Japanse en Portugese 

oester. Die werden halverwege de jaren zestig  in 

België en Nederland ingevoerd en worden ook van

daag nog gekweekt. N a tuu rlijke  v ijanden lijken ze 

n iet te  hebben, te rw ijl ze z e lf d irect in com petitie  

treden m et de inheemse kokkel en mossel. Toch is 

het m oe ilijk  in te  schatten o f  deze soo rt nu eerder 

schadelijk dan wel gunstig  is voo r het estuariene 

ecosysteem. Een oesterbed b iedt im m ers heel wat 

leefm ogelijkheden aan diverse andere diersoorten. 

O ok in het zoete gedeelte van het estuarium  w er

den enkele niet-inheem se soorten aangetroffen, 

w aaronder een borste larm e ringw orm  u it Am erika 

en een zoetwatergarnaal u it het M idde llandse Zee

gebied.

Aquacultuur
en sportuisserij

In Vlaanderen worden ongeveer 11 uitheem se v is

soorten aangetroffen, waarvan er 4 algemeen zijn 

in het Schelde-estuarium : karper, giebel, blauw- 

bandgrondel en snoekbaars. Deze soorten z ijn  al

geruim e tijd  in ons land aanwezig (karper al sinds 

de m iddeleeuwen) en hebben stabiele populaties 

gevestigd. De meeste van deze soorten werden 

geïntroduceerd in het kader van de aquacu ltuur 

o f  sportv isserij. Daarnaast z ijn  er ook uitheem se 

soorten die pas de jongste  jaren z ijn  opgedoken en 

waarvan slechts een paar exemplaren geteld w er

den. Zo vond men in een fu ik  aan de grens enkele 

Siberische steuren. Die werden w aarsch ijn lijk  v rijge 

laten toen  ze te g roo t waren voor de siervijver. Een 

andere soort die recent opdook is de knorrepos. 

Deze soort is a fkom stig  van de O ostkust van de VS 

en werd verm oedelijk  ingevoerd via het ballastwater 

van schepen.

Ingevoerd ais sierplant
De m eest in het oog springende exoot onder de 

p lanten is na tuu rlijk  reuzenbalsem ien, Impatiens 

glandulifera, een soo rt u it de H im alaya die rond 

1920 is ingevoerd ais s ie rplant. Reuzenbalsemien 

heeft op de zoetwaterschorren een nieuwe hab itat 

gevonden en w o rd t er de jongste  jaren vaak massaal 

aangetroffen op de hogere delen van de zoetw ater

schorren.

Reuzenbalsemien is een b ijzonder snel groeiende 

eenjarige p lan tensoort die de w in te r ais zaad doo r

brengt en in het voorjaar massaal to t  k iem ing  kom t. 

U ite inde lijk  w o rd t ze to t  2,5 m eter hoog en is ze in 

staat om grote delen van de vegetatie te  overwoe

keren. R ietlanden worden som s op een paar jaar 

tijd  gekoloniseerd en u ite inde lijk  ingenom en door 

reuzenbalsem ien. Het is een echte zom erb loe ie r die 

de zoetwaterschorren vana f ju li-augustus rozepaars 

kleurt en een kenmerkende zoete geur verspre idt.

Engels slijkgras
Engels slijkgras ('Spartina townsendii') is strikt genomen geen exoot. 

Het is een to taa l nieuwe soort die ontstond u it het inlandse klein 

slijkgras en een ingevoerde Noord-Amerikaanse slijkgrassoort. De soort 

vestigt zich rond de gemiddelde hoogwaterlijn op de brakke en vooral 

zoute schorren, waar ze ais p ionier optreedt. O m dat ze in staat is het 

slib vast te houden, is Engels slijkgras in het begin van de 2 0 *" eeuw 

veelvuldig langs de Noordzee aangeplant. Het gevolg was echter dat 

klein slijkgras en zeekraal verdrukt werden.

50



Chinese wolhandkrab Knorrepos

Reuzenbalsemien Bestrijding van de grote waternavel

De bloem en trekken massaal insecten aan die ais 

bestuiver optreden. Die bestuivers laten dan ande

re, gebiedseigen p lantensoorten links liggen waar

door deze m inde r vruchten en zaden produceren.

Ontsnapt uit tuinuijuers
De grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides heeft 

zich zeer recent gevestigd op schorren en slikken in 

het Gentse. Deze Noord-Am erikaanse w ate rp lan t is 

nog n iet zo lang geleden on tsnap t u it tu inv ijve rs  o f  

m oedw illig  uitgezet. D oor haar sterke groei is ze in 

staat om op korte tijd  hele sloten in te nemen en alle 

andere w aterp lanten te verdrukken.

Voedergewas
De Japanse du izendknoop Fallopia japon ica  kiest 

voo r d ijk ta luds. De Japanse soort werd op het einde 

van de 19de eeuw in onze contre ien ingevoerd ais 

s ie rp lan t m aar ook ais voedergewas. Reeds van bij 

het begin werd de soo rt ais invas ie f beschouwd. Via 

haar w orte lstokken o f  rh izom en is ze in staat dichte 

vegetaties te vorm en waarin alle andere soorten 

worden weggeconcurreerd wegens lichtgebrek en 

doo r het u itscheiden van g ifs to ffen in de bodem. 

U ite inde lijk  on tstaa t een m onotone vegetatie die ’ s 

w in te rs  grotendeels afsterft. H ie rin  schu ilt ook het 

gevaar, om dat zo kale dijken achterb lijven wat de 

erosiebestendigheid ervan n ie tte n  goede kom t.
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De Schelde beschermd
Er zijn heel w at rich tlijnen en wetten op het estuarium  van toepassing. Het belangrijkste kader 

w o rd t gevorm d door de Europese kaderrich tlijn  W ater en de Europese Vogel- en H ab ita trich tlijn . 

Groeiende inzichten hebben ook geleid to t een meer integrale aanpak. De Langeterm ijnvisie voor 

het Schelde-estuarium en de daarop gebaseerde O ntw ikkelingsschets 2010 geven de gewenste 

ontw ikkelingen aan. Nieuwe norm en om  ons te beschermen tegen overstrom ingen vorm en een 

ander belangrijk kader. Vlaanderen maakte hiervan werk m et het geactualiseerd Sigmaplan. Ook 

de econom ische ontw ikkelingen in de Antwerpse haven hebben ertoe geleid dat er b ijkom ende 

maatregelen voor natuur genomen zijn. O ok daarbij is ‘een integrale aanpak’ het credo.

De verschillende kaders variëren in doe lste lling en tim in g  maar houden allemaal verband m et 

elkaar. Geïsoleerde maatregelen zijn im m ers onvoldoende om  knelpunten weg te werken en to t 

een duurzam e oplossing te komen.

52



Uniform waterbeleid
De watervoorraden en w aterkw a lite it ve ilig  stellen 

en de gevolgen van overstrom ingen en droge pe

riodes afzwakken, dat is het doei van de Europese 

kaderrich tlijn  W ater die sinds 22 decem ber 2000 

van kracht is. Ze ve rp lich t de lidstaten om d uu r

zaam m et w ater om te springen. H ie rvoor stellen 

de lidstaten beheerplannen op per s troom gebied. 

Vlaanderen integreerde deze rich tlijn  in het decreet 

Integraal W aterbeleid en legt daarin de contouren 

vast voor het Vlaamse waterbeleid.

De kaderrich tlijn  W ater heeft de Zeeschelde opge

deeld in zeven waterlicham en m et een zoutgehalte 

dat varieert tussen brak en zoet. Het Schelde-estu

arium  is in de loop der jaren te  sterk veranderd om 

de ecologische toestand te toetsen aan w at oo it de 

na tuurlijke  referentietoestand m oet geweest z ijn . 

Voor d it soort 's terk gew ijzigde w aterlicham en' 

voo rz ie t de kaderrich tlijn  W ater een alternatieve 

beoordeling. De ecologische situatie  w o rd t niet 

aan een onverstoorde referentietoestand getoetst, 

m aar aan een 'm axim aal ecologisch potentiee l'. 

D it is het maximaal ecologisch haalbare en vo rm t 

de bovengrens van het beoordelingssysteem . Voor 

de m in im um grens  van de ecologische doe lste lling  

w o rd t een 'goed ecologisch potentiee l' voorgesteld. 

De u ite indelijke  doe ls te lling  van de kaderrich tlijn  

W ater is dat elk waterlichaam  tegen 2015 ten m inste  

vo ldoe t aan de goede ecologische toestand o f  aan 

het ‘goed ecologisch po ten tiee l’ .

Soorten en hun 
leefomgeving
beschermen

Aan de basis van het Europese natuurbele id liggen 

twee rich tlijnen.

De V oge lrich tlijn  (79/409/EEG) bescherm t alle in 

het w ild  levende vogelsoorten en hun leefgebieden. 

De H a b ita trich tlijn  (92/43/EEG ) streeft naar het be

houd van een grote d ive rs ite it aan planten, dieren 

en hun natuurlijke  leefgebieden.

De rich tlijnen  verp lichten de lidstaten onder andere 

om ‘speciale bescherm ingszones’ aan te duiden die 

samen een netwerk van beschermde gebieden m oe

ten vorm en. De kerntaak is w erk maken van een

leefbare toekom st voo r de natuur.

Samen vorm en deze beschermde gebieden het 

‘ Natura 2000-netwerk’ . Het gaat h ier n iet alleen om 

natuurreservaten, w an t socio-econom ische activ i

te iten  blijven m oge lijk  zo lang ze het voortbestaan 

van de habitats en de dier- en p lantensoorten op 

lange te rm ijn  garanderen.

Nederland heeft het Verdronken Land van 

Saeftinghe (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) in 1995 aan

gewezen ais speciale bescherm ingszone. In 1996 

volgde het Zwin in West- en Zeeuws-Vlaanderen en 

in 2 0 0 0  kwamen daar de slikken, schorren, platen 

en ondiepw atergebieden bij. O p 23 decem ber 2009 

heeft de Nederlandse regering de W esterschelde en 

het Verdronken Land van Saeftinghe d e fin it ie f aan

gewezen als Natura 2000-gebied.

Vlaanderen m eldde in 1996 het Schelde- en Durme- 

estuarium  vana f de Nederlandse grens to t  Cent 

aan. Het gebied is uniek en zeldzaam, onder meer 

doo r de ge tijdenw erk ing en de overgang van zou t 

naar zoet water. Het gebied bevat een paar relict- 

bossen op a lluvia le gronden die extra bescherm ing 

verdienen. De afbakening beslaat ongeveer 6.000 

hectare, in hoofdzaak grote slik- en schorgebieden 

langs de Zeeschelde.

Langetermijnuisie
In het lich t van deze Europese verp lichtingen  sm e

den Vlaanderen en Nederland enkele bilaterale 

akkoorden om gestalte te  geven aan het ecologisch 

herstel van de Schelde. In 2001 stelden ze een 

‘ Langeterm ijnvisie  op voor het Schelde-estuarium ’ . 

H et beschrijft een toekom stbee ld  voo r het Schelde- 

estuarium  to t  het jaar 2030. M eer precies hebben 

beide landen de am bitie  om:

• de unieke systeemkenm erken van het estuarium  

in stand te houden

• w e rk te  maken van een m aximale bescherm ing 

tegen overstrom ingen

• de Scheldehavens op tim aa l toeganke lijk  te 

houden

• te bouwen aan een gezond en dynam isch eco

systeem

• bes tuu rlijk -po litiek  en operationeel samen te 

werken.

O m  d it ideaalbeeld te  bereiken is een sam en

hangende aanpak nod ig  in het gebied tussen Cent
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■  DE SCHELDE BESCHERMD

Terug uan weg geweest: 
de rugstreeppad

De rugstreeppad is een beschermde soort in de Europese H a b ita tr ich tlijn . 

De Waaslandhaven, die grotendeels sam envalt m et het Vogelrich tlijngeb ied 

'Schorren en polders van de Beneden-Zeeschelde’, vo rm t een belangrijke 

v indp laats voo r deze d iertjes: de opgespoten zandige haventerreinen waarin 

vaak ondiepe plassen liggen, vorm en een uitstekend leef- en voortp lan tings- 

gebied.

De havenu itb re id ing  bedreigt de rugstreeppad, m aar s trikte  bescherm ing 

van deze soort rem t deze voortschrijdende on tw ikke ling  van de haven af. 

H et Agentschap voor N a tuu r en Bos en N a tuu rpun t werken samen m et het 

G em eente lijk  H avenbedrijfA n tw erpen en andere partners aan een duurzam e 

en werkbare oplossing. Concreet w o rd t er een ecologisch netwerk uitgewerkt 

dat het voortbestaan van de soort binnen het havengebied m oet garanderen, 

rekening houdend m et de toekom stige  havenexploitatie. H et zwaartepunt 

van d it netwerk bevindt zich in het zu ide lijk  deel van de Waaslandhaven, 

w aar op openbaarte rre in  een aantal perm anente leefgebieden voor de soort 

komen te liggen. Deze perm anente leefgebieden worden via stapstenen en 

corridors m et elkaar verbonden. Aanvullend zullen ook tijde lijke  leefgebie

den en eventuele in itia tieven op bedrijfs terre inen in het netwerk ingepast 

w orden. De eerste inventarisaties z ijn  alvast veelbelovend. O p twee plaatsen 

De permanente leefgebieden van de rugstreeppad zijn m et waar voortp lan tingspoe len  werden aangelegd z ijn  al d ikkopjes waargeno-

elkaar verbonden door stapstenen en corridors. men.

en de m on d in g  in de Noordzee. De twee landen 

onderzochten welke gezam enlijke maatregelen en 

projecten er op korte te rm ijn  -  tegen 2 0 1 0  -  nod ig  

z ijn  om dat toekom stbee ld  zeker te stellen. Deze 

z ijn  beschreven in de ‘O ntw ikke lingsschets 2010 

Schelde-estuarium ’ . Deze ontw ikkelingsschets 

bestaat u it drie pijlers: veiliger, toeganke lijker en 

natuurlijker. H et u itgangspun t is dat het Schelde- 

estuarium  dynam isch is. H et patroon van geulen en 

platen verandert voortdurend , het zoutgehalte  w is 

selt en slikken en schorren verschijnen te rw ijl ze op 

een andere plaats weer verdw ijnen. De veiligheid, 

de bevaarbaarheid en de na tuur z ijn  alle drie gebaat 

m et het behoud van deze dynamiek.

Vlaanderen aan zet
Vlaanderen moet in het kader van de Europese rich tlij

nen de habitattypes en de soorten in stand houden o f 

hun toestand verbeteren. Daarom moet het per gebied 

‘ instandhoudingsdoelstellingen’ (IH D ’s) opstellen.

De instandhoudingsdoelstellingen voor het Zee- 

scheldebekken zijn een totaalpakket aan doelstellingen 

om te voldoen aan de bepalingen van de Europese

Vogel- en H abita trich tlijn , de kaderrichtlijn Water en 

zo ook de Langetermijnvisie Schelde-estuarium en de 

Vlaamse natuurbehoudwetgeving.

De ins tandhoudingsdoe lste llingen voor het Schelde- 

estuarium  m oeten toelaten om beheerplannen op te 

stellen die garant staan voor een robuust, duurzaam 

en au tonoom  functionerend estuarium .

De doelstellingen z ijn  m et elkaar verweven en 

geïntegreerd op drie verschillende niveaus: eco

systeem niveau, habitatn iveau en soortn iveau. De 

draagkracht van het ecosysteem staat op het hoog

ste niveau. De draagkracht zal onder natuurlijke 

om standigheden tussen bepaalde marges variëren 

zonder dat het systeem haar robuustheid verliest. 

De doelstellingen voo r de specifieke habitats en 

soorten z ijn  daaraan ondergeschikt m aar daarom 

niet m inder belangrijk.

Het Meest
Wenselijke A lternatief

De grote overstrom ingen in 1976 waren de directe 

aan le id ing voor het opstellen van het S igm aplan.
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Wetlands hebben ook een grote economische, culturele en recreatieve waarde zoals bier in bet Molsbroek.

Een kwarteeuw later is de visie op waterbeheer ge- 

evolueerd. Bovendien le id t een veranderend klim aat 

to t  een stijgende zeespiegel, m eer s torm vloeden en 

grotere deb ie tschom m elingen.

H et S igm aplan van 1977 voldeed daarom  niet lan

ger aan de gewenste ve ilighe idsnorm en en werd 

geactualiseerd. De Vlaamse Regering besliste om 

het na tuu rlu ik  van de O ntw ikke lingsschets 2010 

integraal deel u it te  laten maken van het geactu

aliseerd S igm aplan. De aspecten ve iligheid en 

na tuurlijkhe id  worden zo m aximaal geïntegreerd. 

Voor het aspect veiligheid werden een plan-M er en 

een maatschappelijke kosten-batenanalyse u itge

werkt. Die laatste koos voor een optim ale verhouding 

tussen maatschappelijke kosten en het risico op 

overstrom ing. D it leidde to t een optim aal Sigmaplan. 

Voor het aspect na tuurlijkhe id  werden geïntegreerde 

instandhoud ingsdoe lste llingen opgesteld voo r eco- 

systeem functies, habitats en soorten. Die IH D ’s 

werden ru im te lijk  vertaald naar een optim aal 

natuuron tw ikke lingsplan .

H et op tim a le  Sigm aplan en het op tim a le  na tuu r

ontw ikke lingsplan  werden geïntegreerd to t het 

Meest W enselijk A lte rn a tie f (MWeA) w aarover een 

m aatschappelijke consensus on ts tond  m et de be

langengroepen, m et name de landbouw sector en de 

terre inbeheerders. H et MWeA werd in ju li 2005 en 

april 2006 bekrachtigd d oo r de Vlaamse Regering.

Internationale 
v/e rdragen

M ilieuzo rg  s top t n iet aan de grens, ook n ie t aan die 

van Europa. Daarom worden ook wereldw ijde, in te r

nationale verdragen gesloten.

W aterrijke gebieden (wetlands) z ijn  be langrijk  

voo r de natuur. Ze hebben ook een grote econo

m ische, cu lture le en recreatieve waarde. O m  deze 

vaak kwetsbare ecosystemen beter te beschermen 

werd op 2 februari 1971 in Iran aan de oever van 

de Kaspische Zee de Ram sarconventie afgeslo

ten. Deze in te rnationa le  overeenkom st viseert op 

de eerste plaats gebieden die be langrijk  z ijn  voor 

watervogels. M om enteel onderschrijven 133 landen 

deze bescherm ingsstrategie en zijn  1.229 gebieden 

beschermd m et een to ta le  oppervlakte van 106 

m iljoen  hectare. O ok de Schorren van de Beneden- 

Zeeschelde z ijn  aangeduid ais Ramsargebied.
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■  DE SCHELDE BESCHERMD

De Doe/po/der Noord is een van de natuurgebieden die gelden ais compensatie voor bet verdwijnen van natuurwaarden bij de aanleg van bet Deurganckdok.

Een natuurlijke hauen
bouwt aan een duurzame toekomst

Economische en ecologische belangen 

zijn wel degelijk verzoenbaar en daar 

is de Antwerpse haven middenin een 

Europees beschermd gebied een mooi 

voorbeeld van.

De tijd  dat grootscheepse havenontw ikkelingen 

gebeurden zonder om kijken naar leefom geving en 

natuur, is lang voorb ij. Verschillende plannen en 

projecten rond de Antwerpse haven zorgen ervoor 

dat de groei van de haven gelijke tred houdt m et 

de ins tandhoud ing  en on tw ikke ling  van kostbare 

ecosystemen. O p de Linkerscheldeoever liggen b ij

zonder waardevolle natuurgebieden die aangeduid 

z ijn  ais speciale bescherm ingszone. D it is een 

belangrijke randvoorwaarde voo r de u itb re id ings

plannen van de Antwerpse haven.

N atu u rcom pensaties
Bij de bouw van het Deurganckdok sneuvelde er heel 

w at na tuu r in de W aaslandhaven, die grotendeels 

Europees beschermd gebied is. Om  het verlies op 

te vangen werd door de Vlaamse Regering in 2001 

een com pensatiep lan opgesteld. Verschillende eco

systemen waren noodzake lijk  om het natuurverlies 

op te vangen. Voor elk type werd een oppervlakte 

begroot en een gebied aangeduid. Som m ige van 

de com pensatiegebieden zijn  perm anent, andere 

tijd e lijk . O m w ille  van nieuwe in frastructuurw erken 

zullen de tijde lijke  com pensatiegebieden op te rm ijn  

verdw ijnen en op perm anente locaties opn ieuw  

gecompenseerd w orden. Er werden eveneens en

kele gebieden aangeduid ais com pensatie  voo r de 

havenontw ikke ling u it de jaren tach tig  en negentig, 

het zogenaam de ‘h istorisch passief’ .

Strategisch plannen
O ok voo r de toekom st is waardevolle na tuu r ve i

ligste llen een noodzakelijke voorwaarde om de 

haven verder te  ontw ikkelen. A lle betrokken par

tijen  werken samen aan een duurzam e oplossing: 

het ‘Strategisch plan voo r de Antwerpse haven’ . D it 

plan bevat een integrale aanpak waarin de d e fin i

tieve grenzen van de haven worden vastgelegd en 

waarbij men de havenontw ikke ling en andere m aat

schappelijke belangen op een duurzam e m anier 

laat samenvloeien.

Aan het plan is ook een om vangrijk  na tuu rlu ik  ge

koppeld. De eerste stap om vat een inhaalbeweging 

voo r natuur. De geplande u itb re id ingspro jecten  

kunnen pas doorgaan ais er voldoende robuuste 

na tuur aanwezig is om de ‘gunstige staat van in 

s tandhoud ing ’ te bereiken. W anneer de veerkracht 

van het ecosysteem herstelt, is er de garantie dat de 

speciale bescherm ingszones n iet w orden aangetast 

doo r nieuwe ontw ikkelingen.

Z u in ig  ru im tegebru ik  is daarbij een belangrijk  uit- 

gangsprincipe. Er werd gekozen om de na tuu r te 

bundelen in aaneengesloten natuurkerngebieden. 

Dat z ijn  gebieden waar de hoofd functie  na tuur is. 

De on tw ikke ling  van de habitats en de voge lsoor

ten is er op tim aal. In het havengebied kom t er dus 

één aaneengesloten natuurgebied. Zo ontstaan 

er schaaleffecten en worden a llerle i verstorende 

invloeden kleiner. Daardoor is een re la tie f kleinere 

oppervlakte nod ig  om de vooropgeste lde na tuu r

waarden te bereiken. Z u in ig  ru im tegebru ik  b iedt ook 

voordelen aan haven en landbouw. D oor functies te 

scheiden ve rm ijd t men conflic ten. En door werk te 

maken van een ‘gunstige staat van ins tandhoud ing ’ 

in robuuste natuurgebieden bouw je eveneens aan 

m eer rechtszekerheid voo r de econom ische sector.
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Drijd ijck Paardenschor

Croot Rietveld Vlakte van Zwijndrecht

Habitattype:

Strand- en piasvlakten 

Riet en water

Slikken en schorren

W eidevogelgebied 

Plas en oever

Brakke Kreek
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H et S igm aplan is een reactie op een dram atische 

d ijkb reuk in de jaren zeventig, m aar voo rz ie t n iet 

enkel hogere dijken. O ok kom t er m eer ru im te  

voo r natuur. Die nieuwe na tuu r v loe it vo o rt u it 

afspraken tussen V laanderen en Nederland over het 

Scheldegebied (O ntw ikke lingsschets 2010). H et gaat 

om  een sam enhangend pakket m aatregelen tegen 

overstrom ingen , voo r m eer toegankelijkhe id  voo r de 

scheepvaart en het verhogen van de natuurwaarden.

Sigmaplan
schept 

nieuwe natuur

. . .  .

Op zaterdag 3 januari 1976 raast een noordwes- 

te rs to rm  over België. In Ruisbroek breekt de 

d ijk  van de V liet. Bijna heel het dorp  loop t onder en 

m eer dan 2.000 mensen worden geëvacueerd. De 

hu lpverlen ing ve rloop t stroef.

Ais reactie legt de regering het S igm aplan op tafel. 

“ Na een ram p worden soms beslissingen genom en 

die ach tera f bekeken n iet de meeste troeven heb

ben. Het S igm aplan is daar een voorbeeld van en 

werd dan ook noo it v o lto o id ” , aldus ingen ieur W im  

Dauwe van Waterwegen en Zeekanaal NV.

“ Het geactualiseerde Sigm aplan van 2005 doet het 

beter: het houdt rekening m et nieuwe inzichten zo 

als klim aatsverandering en w ik t zo rgvu ld ig  de beste 

op loss ing  voor elke regio. En vooral: voo r het eerst 

is er sprake van integraal waterbeheer. De Schelde 

m oet een veilige én toegankelijke én natuurlijke  

riv ie r w orden .”

De nadruk op hogere dijken verschu ift naar een sa

menhangend pakket dat op een betere m anier over

s trom ingen tegengaat.

“ Hogere dijken creëren een vals gevoel van ve ilig 

he id ” , zegt pro fessor Patrick Meire (Ecosystem 

M anagem ent Research G roup, U n ivers ite it A n tw er

pen). “Ais je een d ijk  bouw t tegen een watermassa 

die to t  5 m eter boven grondniveau u its tijg t, dan 

krijg  je bij een d ijkb reuk een regelrechte tsunam i 

van 5 m eter hoog. Die zal alles in de om geving w eg

maaien. M et een lagere d ijk  waarbij het n iveauver

schil m aar een halve m eter is, verm ijd  je dergelijke 

catastrofes. D ijken alleen bieden onvoldoende be

scherm ing  tegen overstrom ingsgevaar.”

Ontpolderen
O ntp o ld e rin g  verk le int het risico op overstrom ing. 

Bij een on tpo lde ring  bouw t men landinw aarts een 

nieuwe d ijk. Vervolgens worden er bressen in de 

oude d ijk  geslagen zodat de po lder tussen de twee 

d ijken opn ieuw  onder invloed van het getij kom t. Er 

on tw ikke lt zich een krekenpatroon waarlangs het
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w ater in- en u its tro o m t. In de laagst gelegen zones 

die dagelijks overstrom en, ontw ikkelen zich s lik 

ken. In de hoger gelegen zones die m inder frequent 

overstrom en, komen schorren to t ontw ikke ling. De 

po lder w o rd t zo teruggegeven aan de rivier.

Een dergelijke on tpo lde ring  levert heel w at voordelen 

op: m eer ru im te  voor de riv ie r en lagere hoogw a

terstanden. O ok ve rm indert het de hydrodynam iek; 

het w ater k rijg t m eer ru im te  zodat de s troom sne l

heid afneem t, w aardoor er m inder erosie optreedt.

De slikken en de schorren creëren een gro ter con

tactopperv lak van het water, w aardoor m eer zu u r

s to f in het w ater te rech tkom t. M eer z u u rs to f kom t 

het waterleven ten goede. De p lanten op de schor

ren en vooral processen in de bodem verw ijderen 

schadelijke nu triën ten  (s tik s to f en fosfor) a fkom stig  

van m enselijke activ ite iten u it het water.

Bovendien vinden veel vissen, vogels en ongewer- 

velden een ideaal leefgebied in de nieuwe slik- en 

schorgebieden. Deze gebieden brengen ook s ili

c ium  in het Scheldewater. S ilic ium  lig t aan de ba

sis van het voedselweb en zo rg t op haar beurt voor 

schoner water.

Overstromingsgebied
Een andere m ethode om het overstrom ingsgevaar 

tegen te gaan, z ijn  de ‘gecontroleerde overstro 

m ingsgebieden’ (GOG). Bij s to rm tij sn ijden ze de 

to p  van de g o lf a f en bergen ze het overto llige  water, 

om  zo de bewoonde regio ’s van watersnood te v r ij

waren. Deze gebieden kunnen ook een wezenlijke 

bijdrage leveren aan de on tw ikke ling  van slikken en 

schorren.

In een ‘gecontroleerde gereduceerd getijgebied’ 

(GGG) w o rd t het regime van eb en vloed gedem pt 

binnengelaten via een slim  regelbaar sluizensysteem 

in de overloopdijk. Bij hoogtij v loe it water u it de 

Schelde doorheen een sluis. Het overstrom ings

gebied kan zo ’n 70 centim eter onder water staan.

Lippenbroek 
in Hamme

Het Lippenbroek in Hamme, 

vroeger een landbouwgebied 

voor maïs en aardappelen, is 

bet eerste GGG in werking 

(1 0  hectare).

Het ligt in bet zoete deel 

van bet Schelde-estuarium, 

ruim  1 00  kilom eter van 

de Scbeldemonding. De 

realisatie van bet Lippen

broek kadert in bet Europees 

LIFE-project MARS (Marsh 

Am elioration along the River 

Schelde) en fungeert als 

pilootproject voor nieuwe 

CG C van m aar liefst 3 0 0  

hectare in Kruibeke-Bazel- 

Rupelmonde.

DE SCHELDE EEN STROOM NATUURTALENT



■  SIGMAPLAN SCHEPT NIEUWE NATUUR

Werking ccc laagtij
gecontroleerde 
gereduceerd getijgebied (GGG)

Werking van een GGG bij stormvloed (rechts), b ij vloed gemiddeld t i j  

(midden) en b ij eb gemiddeld t i j  (links). B ij s to rm tij vult de polder zich 

via de overloopdijk m et enkele decimeter to t enkele meter water. H ier

door wordt water aan de vloedgolf onttrokken waardoor de waterstand 

op de Schelde zakt. Zo neemt bet risico op overstromingen in de omge

ving af. Wanneer de Schelde b ij gemiddeld getij bet drempelpeil van de 

sluis bereikt, vu lt de polder zich partieel. B ij eb stroom t bet water terug 

naar bet estuarium via de lager gelegen uitwatering.

Schelde

ringd ijk overloopd ijk

Voorbeeld uitlaatsluis.

Bij laagtij v loe it het w ater weg via een lage sluis. D it 

gebeurt twee keer per dag. H et allereerste voorbeeld 

hiervan is het L ippenbroek nabij Ham m e. Na am 

per een jaar ontw ikkelde zich hier een slik- en schor- 

ecosysteem m et een vertakt krekenstelsel en een 

verbeterde w aterkw alite it. M etingen hebben aange

toond  dat Scheldewater na een v e rb lijf van één getij 

in het CCC reeds gem iddeld m inder s tik s to f bevat. 

W im  Dauwe: “ H am m e is een klein project. Een g ro 

tere im pact heeft ongetw ijfe ld  het ove rs trom ings

gebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde dat heel 

w at m eer oppervlakte inneem t. Het is een goed 

voorbeeld van een doordachte inp lan ting: doo r z ijn  

ligg ing  nabij Rupelmonde heeft het gebied een grote 

invloed op de tijw e rk ing  van zowel de Schelde ais de 

Rupel. De kans op overstrom en bedroeg één keer 

per 70 jaar. D oor de ingrepen in Kruibeke-Bazel- 

Rupelmonde alleen neem t het veiligheidsniveau toe 

to t één keer in de 350 jaar. En de na tuu r p ro fiteert 

mee m et 300 hectare nieuwe ge tijdenna tuu r in het 

overstrom  ingsgebied.”

Weelderige wetlands
M et de realisatie van het Sigm aplan kunnen ook 

w aterrijke  gebieden, zoals de Kalkense Meersen, 

zich herstellen. Men spreekt over ‘w e tlands ’ . Ze zijn  

doo r een d ijk  van de riv ie r gescheiden, van nature 

laag gelegen en dus perm anent vochtig .

W etlands z ijn  dooraderd m et sloten, rietkragen, 

open w aterpartijen  en moerasbos. W aar begraasd
Naast een bescherming tegen springtij biedt bet 
Lippenbroek ook kansen aan de natuur.
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GGG hoogtij GGG stormtij

Schelde Schelde

o f  gemaaid w ordt, ontstaan natte hooi- en gras

landen.

De waterstanden volgen er een na tuu rlijk  verloop. 

Dat betekent lagere waterpeilen in de zom er en 

hoge in de w inter, vaak to t tegen o f  op het maaiveld. 

O ppervlaktew ater vanu it de om geving w o rd t via 

beken en sloten naar deze gebieden afgevoerd. 

Som m ige zones z ijn  echter in het verleden te sterk 

ontw aterd om zich op eigen kracht te  ontw ikkelen 

to t  een m eersenlandschap. H ie r zu llen stuwen het 

grondw aterpeil moeten verhogen.

D oor de gebieden op een na tuurlijke  w ijze te 

beheren (begrazen, maaien en nu lbem esting) k rij

gen weidevogels, zoals de g ru tto , opn ieuw  een 

gebied waar ze zich thu is  voelen. M its  de correcte 

technische ingrepen kunnen deze gebieden hun 

belangrijke functie  ais paaiplaats voo r vissen op 

n ieuw  opnem en.

W ie er oog voo r heeft, zal er ook enkele botanische 

parels zoals zwarte zegge, p ijp to rk ru id , ratelaar en 

w eidekerve ltorkru id  ontwaren.

Dankzij het Sigmaplan 

kunnen ‘wetlands’, zoals 

de Kalkense Meersen, zich 

herstellen.
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■  SIGMAPLAN SCHEPT NIEUWE NATUUR

Overstromingsgebieden 
leveren ecosysteemdiensten op

O verstrom ingsgebieden z ijn  n iet alleen belangrijk 

voo r de b iod ivers ite it, ze hebben tevens een belang

rijke im pact op de zu ive ring  van het Scheldewater.

Professor Patrick M eire: ’’ D oor het schor voo r de 

d ijk te  herstellen, la a tje  het ecosysteem een d ienst 

leveren aan de m ens. D oorda t het schor de d ijk  be

scherm t, treed t er veel m inder slijtage op en m oe tje  

b ijgevolg m inde r geld uitgeven aan het onderhoud 

van de d ijk .”

De redenering dat de econom ie m aar kan floreren 

op een ecologisch kerkhof, o f  een ecologisch para

d ijs  enkel m oge lijk  is op een econom isch kerkho f 

w o rd t doorbroken. D oor de ‘ecosysteem diensten’ 

kunnen de twee samengaan. Patrick M eire: “We

reldw ijd  z ijn  de diensten die de na tuu r levert goed 

voo r drie keer het b ru to  m ondiaa l p roduct. D oor 

ecosystemen te vrijwaren, kunnen we m et andere 

w oorden heel veel geld besparen.”

Al die plannen ten sp ijt, zou de Schelde wel eens en

kele verrassingen achter de hand kunnen houden. 

Professor Patrick M eire: “ Het is heel be langrijk  om 

de evolutie goed te m on ito ren . Neem nu de verbe

terde w aterkw a lite it in de Schelde. W aterkw alite it is 

sterk gebonden aan w aterkw antite it. M aar we stellen 

vast dat het debiet in de zom er b ijzonder laag is. 

H et w ater is dan nod ig  voo r irriga tie  o f  het voeden 

van kanalen. Stel dat de k lim aa tsw ijz ig ing  de hoe

veelheid w ater nog verm indert, dan kunnen we in 

de problem en komen. Een ander m oge lijk  probleem 

z ijn  de exoten, dat z ijn  u itheem se d iersoorten die 

bijvoorbeeld aan de rom pen van schepen naar hier 

mee reizen. Toen de w aterkw a lite it van de Schelde 

slecht was, was hoger leven n iet m ogelijk . Je kreeg 

dan ook geen exoten. D oor de verbeterde w ater

kw a lite it kunnen exoten nu wel overleven in de 

Schelde...”

Woemp-woemp
Brede rietkragen zijn  

zeldzaam in West-Europa. 

H un bewoners staan dan 

ook sterk onder druk. De 

roerdomp is de rietvogel 

bij uitstek en een meester 

in camouflagetechnieken. 

Dankzij z 'n  bruinzwart ge

streepte verenpak bezit deze 

reigerachtige een perfecte 

schutkleur. M aar wanneer 

b ij even zijn  keel openzet en 

een lu id ‘woemp-woemp’ 

produceert -  zeg m aar bet 

geluid van een m isthoorn  

van een boot -  dan boor 

je  hem van op honderden 
meters afstand.

\
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Blik in
de toekomst
Het geactualiseerd Sigmaplan is nog niet volled ig gerealiseerd en dus moeten ook nog 

veel natuuringrepen hun beslag kennen. Ondertussen hebben ook andere maatregelen 

hun im pact. De Scheldenatuur lik t haar wonden en kom t langzaam weer to t leven. Voor 

het eerst in decennia bereikt het water in de Schelde opn ieuw  een leefbare kwaliteit. M et 

de maatregelen die op stapel staan, m oet dat herstel robuuster worden.
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■  BLIK IN DE TOEKOMST

Ulassenbroek na de realisatie uan Sigmaplan

Hoogtij

Springtij S to rm tij

Extreme storm tij. Extreme s to rm tij met aanvoer van neerslag.
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H e d w ig e -P ra s p e r

Krulbek# - Basel 
R u p elm o nd c

D u rm e v a lle i

V lassen b ro ek

K a lken  se  M ee rs en
^  Gr o ie  W a l  -  

mond« K le in e  W a l  - Z w i jn

Eerste groep realisaties geactualiseerd Sigmaplan.

O p basis van het geactualiseerd Sigm aplan keurde 

de Vlaamse Regering een lijs t van p rio rita ire  doe l

ste llingen goed:

• 2.500 hectare na tuu rin rich ting  en n a tuu ron t

w ikke ling  tegen 2010 (voor een g roo t deel 

gebieden die opn ieuw  onder invloed van het 

getij worden gebracht)

• 1.800 hectare extra tegen 2015

• volled ige realisatie van het Sigm aplan tegen 

2030.

De eerste groep van realisaties bestaat uit:

- het overstrom ingsgeb ied H edw ige-Prosper op de 

grens tussen de provincies Oost-V laanderen en 

Zeeland. M et d it p ro ject k rijg t de Zeeschelde er 

vlak naast het Verdronken Land van Saeftinghe 

een waardevol slikken- en schorrenlandschap bij.

- het overstrom ingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupel- 

m onde (zie pagina 60).

- aan de D ijlem ond ing  in de Rupel, op het g rond 

gebied van de stad Mechelen en de gemeente 

W illebroek, komen verschillende kleinere gecon

tro leerde overstrom ingsgebieden.

- het grootste deel van de Durmevallei ligt in Europees 

vogel- en habitatrichtlijngebied: natuurontw ikkeling 

staat dan ook centraal in d it project. Zo zullen zich 

in de Durmevallei weer zoetwaterschorren kunnen 

ontwikkelen, evenals soortenrijke meersen en vijver- 

complexen met fraaie oeverzones.

- het gecontroleerd overstrom ingsgebied Grote Wal - 

Kleine Wal - Zw ijn  in de gemeente Ham me, m et een 

natuurlijk  landschap van moerassen en open water.

- het gecontroleerd overstrom ingsgebied in de 

Vlassenbroekse polder (Denderm onde). Een deel 

van de po lder kom t opn ieuw  onder invloed van 

het getij: h ier zu llen slikken en schorren o n t

staan. Een ander deel zal alleen bij extreem hoge 

waterstanden overstrom en, w at een ideale situatie  

creëert voo r een m oerasbos m et elzen.

- de Kalkense M eersen: circa 1.000 hectare voch tig  

grasland. Een deel w o rd t een gecontroleerd over

strom ingsgebied, een stuk w o rd t teruggegeven 

aan de riv ie r zodat een slikken- en schorrengebied 

kan ontstaan. Vochtige meersen zullen worden 

ontw ikkeld in de Kalkense Meersen, W ijm eers, 

Paardeweide, Paardebroek. In de Bergenmeersen 

kom t een GGG m et estuariene natuur.
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Open poort
naar Europa
N a tu u rlijk  is de Schelde een cruciale vaarweg voo r de 

econom ie. De Antw erpse haven is de be langrijkste in 

V laanderen en num m er twee in Europa. 

“We verwachten nog steeds een s tijg ing  van de tra fiek 

doo r de g loba lisering  van de w ere ldeconom ie en 

de blijvende vraag naar consum ptiegoederen” , zegt 

ingen ieur Freddy Aerts van het V laam se D epartem ent 

M o b ilite it en O penbare W erken. “ De haven van 

Antw erpen fungeert daarb ij ais de poo rt naar Europa.”

Rederijen zetten steeds grotere containerschepen 

in. Tien jaar geleden was een conta inersch ip  to t v ijf 

duizend containers groot. Inm idde ls z ijn  er schepen 

die to t  veertienduizend containers vervoeren. M et 

de grootte  neem t de lengte, de breedte en de d iep 

gang van deze schepen toe. Juist die diepgang levert 

in de Schelde problem en op. Op som m ige plaatsen 

is de stroom  een veilige 50 m eter diep. M aar waar 

de d iepgang beperkt b lijft to t 13 m eter kunnen sche

pen m et een diepgang van m eer dan 11,85 m eter 

alleen bij hoogw ater passeren. Dat zo rg t voor files 

en gevaarlijke situaties.

Bovendien zo rg t de s tijg ing  van de zeespiegel n iet 

alleen voor hogere hoogw aterstanden van de Schel

de, ook het waterpeil bij laag water daalt steeds ver

der, w at nog m eer problem en voor de scheepvaart 

oplevert.

De oplossing? De vaargeul verdiepen en verbreden.
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Slim baggeren

“ ln 2010 m oeten alle schepen m et een d iepgang 

to t 13,10 m eter op elk t ijd s tip  van de dag de haven 

kunnen binnenvaren. Na de werken in de jaren ze

ventig  en negentig  w o rd t de vaargeul nu voor de 

derde keer ve rru im d ” , zegt Freddy Aerts van het 

departem ent M o b ilite it en O penbare Werken. “Ver

diepen betekent n iet de hele vaargeul uitbaggeren. 

Op de meeste plaatsen is de riv ie r van nature diep 

genoeg. Het gaat om  een aantal ondiepe drem pels: 

negen in de W esterschelde en twee in de Zeeschel

de. Rekening houdend m et de kie lspeling, m oeten 

we deze drem pels to t  14,70 m eter afbaggeren. In 

Nederland gebruiken we de 7 m iljoen  kubieke m eter 

baggerspecie die h ie rdoor v rijko m t om de platen te 

vergro ten.”

Deze eilandjes steken m om enteel bij eb net boven 

de w aterlijn  u it. D oor specie toe te voegen w o rd t 

het gebied boven w ater groter, ecologisch rijker en 

creëert men m aar lie fst 100 hectare nieuwe natuur. 

Freddy Aerts: “ In Vlaanderen kom t er 6 m iljoen  ku

bieke m eter specie vrij. Bij ons heb je echter geen 

platen. De ene helft zu llen we daarom  opspuiten in 

wegencom plexen in Linkeroever, te rw ijl de andere 

helft naar de zandw inn ingp laa ts Schaar van O u 

den Doei gaat. D oor de baggerwerken vrezen we 

wel voo r een areaalverlies van 4 hectare te r hoogte

De vaargeul wordt voor de derde keer verruimd.

van het C algenschor in Lillo. Ter com pensatie  zorg t 

het afgraven van de d ijk  bij Fort F ilip voo r 7 hectare 

extra slikken en schorren. A is we baggeren voo r re

ge lm atig  onderhoud kom t er behalve zand ook veel 

slib  vrij. Dat slib w o rd t opn ieuw  in de Schelde ge

bracht, op een plaats waar het de scheepvaart niet 

h indert en het de na tuu r ten goede kom t: slib voedt 

im m ers de slikken en schorren. Econom ie en natuur 

gaan zo hand in hand.”

Dieper en breder

De vaargeul van de Zeeschelde w o rd t n iet alleen 

dieper, m aar over een lengte van 5 k ilom eter 

ook breder, van de Europaterm inal to t het 

Deurganckdok. Een zwaaizone zo rg t ervoor dat 

containerschepen ve ilig  kunnen draaien. “ Zo ver

m ijden we jam m erlijke  ongevallen zoals een schip 

dat een kraan m eegraait om dat het te  d ich t tegen 

de kaai vaart. Overigens b lijk t dat er ais gevolg van 

deze ve rru im ing  van de vaargeul geen extra m aat

regelen nod ig  z ijn  tegen overstrom ingsgevaar. Bij 

extreme storm  zal de w aterstand slechts enkele 

centim eters stijgen en dat is zonder gevaar voor 

om w onenden. Een toeganke lijker haven is dus ook 

een ve ilige r haven, voo r w ie er werkt en w o o n t.”

Het Deurganckdok wordt het grootste getijdendok te r wereld.
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Lonkende
rivier

De toeris tische sector van het ‘Scheldeland’ is goed 

voo r zo ’ n 5.000 arbeidsplaatsen. De u itvoe ring  

van het S igm aplan m oet nog een extra duw  geven. 

De Schelde v o rm t dan ook een uniek fenom een 

dat veel recreanten kan bekoren: doorheen het 

d ichtbevo lkte  V laanderen creëert de Schelde een 

landschap van meersen, vloedbossen, unieke slikken 

en schorren, m et p ittoreske dorpen, Scheldeveren en 

eeuwenoude m onum enten  die getuigen van een rijk

h is to risch  verleden.

¿ i  *
>

De Schelde belev/en
Vroeger was de Scheldenatuur enkel een fraai decor 

voor een w ande ling  o f  fie ts tocht. De voorb ije  jaren 

is de natuurbe leving van het pub liek veel d iverser 

geworden: men gaat sporten in de natuur, verpozen 

o f  trek t erop u it in groepsverband om een bepaald 

aspect van de Schelderegio te ontdekken. M eer en 

m eer mensen w illen  de Schelde beleven. 

Natuurrecreatie  langs de Schelde k rijg t ook een 

sterkere econom ische u its tra ling . De lokale horeca 

heeft baat bij de nieuwe na tuur die veel recrean

ten lokt. O ok andere econom ische activ ite iten ais 

fietsen verhuur, boo ttoch ten  en arrangem enten 

floreren. In het ‘Scheldeland’ is de toeris tische  sec

to r  goed voo r zo ’ n 5.000 arbeidsplaatsen. Het z ijn  

voo rnam e lijk  dagjestoeristen die de Schelde komen 

beleven. H et geactualiseerd Sigm aplan kan w e llich t 

ook het verb lijfs toerism e in de streek aanwakkeren.

De Schelde 
doorkruisen

Al vroeg in de ochtend arriveren de eerste fietsers 

en wandelaars en de stroom  recreanten gaat nog de 

hele dag door. De d ijken z ijn  ais het ware geprom o

veerd to t boulevards voo r recreanten. Kilom eters 

autovrije  jaagpaden en dijkwegen maken van deze 

groene regio langs de Schelde een fiets- en wandel- 

paradijs. Er bestaan verschillende fo rm u les die je 

langs de m ooiste  plekjes leiden, zoals het knoop

puntennetw erk, de Groene Halte-w andelingen en 

them atische  lussen. De veerm annen voeren je naar 

de overzijde van de rivier, gratis, het hele jaar door.
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De Schelde 
uitpluizen

Trek je stapschoenen aan en ga de unieke plekjes 

verkennen in de ta lrijke  natuurgebieden langs de 

Schelde. Verschillende parcours kronkelen langs de 

oevers o f  d oo r unieke gebieden. Hou er rekening 

mee dat som m ige paden tijd e lijk  worden afgeslo

ten tijdens s to rm tij o f  om  versto ring  tijdens het 

broedseizoen te beperken. Van elke route bestaat 

een brochure m et een gedetailleerde kaart, een 

routebeschrijv ing  en een heleboel in fo rm atie  over 

w at er op de to ch t te  zien is. M et de lokale natuur- 

verenigingen kan je  them aw andelingen maken. 

W ie een van de w andelroutes in de benen heeft zal 

het kunnen beamen: achter elke kronkel wacht een 

nieuwe verrassing.
Talrijke zitbanken en picknicktafels bieden 
een m ooi zicht op de natuur.
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■  LONKENDE RIVIER

Vanuit vogelkijkhutten kan je  de vogels van d ich tb ij observeren.

M et een veer geraak je  gratis aan de overkant.De dijken blijven een echt wandelparadijs.

De Schelde 
begluren

Tijdens de w in te r is het Schelde-estuarium van in te r

nationaal belang voor overw interende watervogels. 

Vanuit comfortabele vogelkijkhutten heb je een goed 

zich t op de vogels die hun kostje bijeenzoeken op 

het slik. Maar ook van op de dijken kan je m et een 

verrekijker o f  een telescoop vogels spotten. M et een 

beetje geluk krijg  je zelfs een zeehond in je vizier.

De Schelde 
doorkliev/en

Van op het w ater de Schelde beleven is een heel 

andere ervaring. Vergezichten over de meersen, 

w ilgenvloedbossen, slikken en schorren, je z ie t het 

allemaal voorb ij g lijden tijdens een boo ttoch tje  op 

de Schelde. Aanm onsteren op een van de passagier- 

schepen die op de Schelde varen om de prachtige 

na tuur van een andere kant te  exploreren, is dan 

ook een echte aanrader. Van m ei to t septem ber kan 

je afvaren m et één van de ta lrijke  riv iercruises.
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De eerste fietsers zijn er a l vroeg bij.

De Schelde 
smaken

Van lokale streekbiertjes to t  heerlijke asperges, van 

pa ling in ‘t  groen to t  een boulogne van paarden- 

vlees. S treekproducten z ijn  m eer dan een heerlijke 

verw ennerij, achter elk p roduct schu ilt een fascine

rende geschiedenis. Proeven van streekeigen ge

rechten en producten is een essentieel onderdeel 

om  de Schelde te  beleven.

De Schelde v/erzilv/eren
H et Sigm aplan zal het landschap langs grote delen 

van de Schelde g rond ig  hertekenen. W aterrijke 

natuurgebieden krijgen opn ieuw  een plaats langs 

de riv ie r en verloren gegane fauna en flo ra  du ik t 

opn ieuw  op. M aar n ie t alleen de na tuur vaart er 

wel bij. Dergelijke natuurgebieden langs de Schelde 

spreken ook de recreanten aan. Recreatie en to e 

rism e hebben a ltijd  een im pact op de om geving. 

Zachte recreatie krijg t in deze regio alle kansen, 

harde recreatie kan alleen in speciaal afgebakende 

zones. Bij de opm aak van de plannen w o rd t reke

n ing  gehouden m et de draagkracht van elk gebied. 

O p m aat gesneden in fras truc tuu r w o rd t in het 

gebied ingepast zonder de vooropgeste lde ve ilig 

heid- en na tuurdoe lste llingen te hypothekeren.

Deze nieuwe gebieden zullen heel w at bezoekers 

aantrekken wat de rol van de Schelderegio ais trek 

p le is ter nog zal versterken.

Ook op het water kan je  de Schelde beleven.

DE SCHELDE EEN STROOM NATUURTALENT



Meer informatie?
H et Agentschap voor N atuur en
Bos werkt nauw samen m et ta i van 

partners. O m  de samenhang en het 

engagement kracht b ij te zetten, zijn  

alle projecten gebundeld onder één 

naam: Het Scheldeproject. Veilig

heid, natuur, toegankelijkheid en 

recreatie gaan daarb ij hand in hand. 

http://wiviv.natuurenbos.be > 

Projecten > Scheldeproject

H et Sigmaplan w il een bescherming 

bieden tegen overstromingen, m aar 

doet d it vanuit een integraal en 

toekomstgericht waterbeleid, met 

oog voor natuurherstel, economische 

slagkracht en recreatie. 

http://iviviv.sigm aplan.be/

De polders van Kruibeke-Bazel- 
Rupelmonde worden een gecontro

leerd overstromingsgebied m et een 

waardevolle natuurinvulling. Een 

stand van zaken: 

http://iviviv.gogkbr.be/

H et Lippenbroek in Ham m e
doet dienst ais proefproject voor 

de in rich ting van het gecontro

leerd overstromingsgebied in 

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Wat 

zijn de bevindingen? 

http://iviviv.lippenbroek.be/

In de komende ja ren  wordt de 
Hedwige-Prosperpolder ingericht 

ais intergetijdengebied. Het 

project m aakt deel u it van het 

geactualiseerde Sigmaplan. 

http://www.hedwigeprosper.be/

Waterwegen en Zeekanaal N V
beheert bijna alle Vlaamse be

vaarbare waterwegen en hun val- 

leigebieden. De afdeling Zeeschel

de werkt aan een veilig, na tuurlijk  

en toegankelijk Zeescheldebekken. 

http://w w w .w enz.be/

Toerisme Scheldeland vzw ijvert 

voor toerisme en recreatie op 

duurzame wijze in het Schelde- 

gebied.

http://www.scheldeland.be/

De ScheldeMonitor is een

Vlaams-Nederlands kennis- en 

informatiesysteem voor onderzoek 

en m onitoring in het Schelde- 

estuarium.

http://www.scheldemonitor.org/

H et Schelde Informatiecentrum
is hét in form atiepunt over alles 

op, rond en in de Schelde, vana f 

Cent to t aan de m onding in de 

Noordzee.

http://www.scheldenet.be/

H et laatste nieuws over de 

zeezoogdieren in het Schelde- 

estuarium en de Noordzee, 

h ttp :/l www.zeezoogdieren.org/

De landschaps-, natuur- en etf- 

goedwaarden in de regio Schelde 

en Durme zijn  het beschermen 

waard. Hiervan w il het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme elke 

inwoner van haar werkingsgebied 

overtuigen. 

http://w ww .rlsd.be/

Actuele waterstanden langsheen 

de Zeeschelde en haar bijrivieren. 

http://www.waterstanden.be/

Grenzeloze Schelde is een interna

tionale vereniging die acties voert 

in de drie landen van het Schelde- 

stroomgebied, nam elijk Frankrijk, 

België en Nederland. 

http://www.grenzelozeschelde.be/

Een overzicht van de natuur

gebieden beheerd door Natuurpunt 
langs de Schelde. 

http://w w w .natuurpunt.be/

Vzw Durme is een regionale 

natuurvereniging die staat voor 

natuurbehoud langs de Durme, 

Moervaart en Schelde. 

http://w ww .vzw durm e.be/

H et Kruibeeks Natuurbehoud,
afgekort ‘Kru in ’ w il het leefmilieu in 

Croot-Kruibeke en in het Waasland 

vrijwaren en verbeteren. 

http://w w w .kruln .be/

http://wiviv.natuurenbos.be
http://iviviv.sigmaplan.be/
http://iviviv.gogkbr.be/
http://iviviv.lippenbroek.be/
http://www.hedwigeprosper.be/
http://www.wenz.be/
http://www.scheldeland.be/
http://www.scheldemonitor.org/
http://www.scheldenet.be/
http://www.zeezoogdieren.org/
http://www.rlsd.be/
http://www.waterstanden.be/
http://www.grenzelozeschelde.be/
http://www.natuurpunt.be/
http://www.vzwdurme.be/
http://www.kruln.be/
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DE SCHELDE

‘ De S che lde , een s tro o m  n a tu u r ta le n t ’ g aa t o v e r de  u n ie ke  S c h e ld e n a tu u r, 

de  re to u r  van  v e rlo re n  g e w a a nd e  la n d s c h a p p e n  en n a tu u r li jk e  p ro ce sse n . 

O v e r  een re g io  d ie  le e ft o p  h e t r itm e  va n  de  r iv ie r  d ie  h a a r d o o rk ru is t .  O v e r 

de  w e g  d ie  w e  m o e te n  a fle g g e n  z o d a t de n a tu u r  o p  e igen  b e n en  kan s taan . 

O v e r  de v e rs ta n d ig e  k o p p e lin g e n  g e m a a k t tu s s e n  n a tu u rh e rs te l en d ive rse  

m a a ts c h a p p e lijk e  b e h o e fte n  en b e la n ge n . A l deze  fa c e tte n  k o m e n  b e k n o p t aan 

b o d  In deze  b ro c h u re . Laat je v e rra sse n  d o o r  deze  s tro o m  n a tu u r ta le n t.


