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Ontpolderen langs de Schelde
Breuk in eeuwenoude Zeeuwse traditie

e reakties waren niet mals, 
toen in Plan Tureluur het idee werd 
gelance* rd om polders weer terug 
te geven aan de zee. Ontpolderen 
ais het tegenovergestelde van inpol
deren: een breuk in een eeuwenou
de Zeeuwse traditie. Dat betekent 
niet alleen uitleggen welke natuur- 
perspektieven aan ontpolderen kle
ven, maar ook opboksen tegen inge
sleten opvattingen.
Eén opvatting kan vrij eenvoudig 
ontzenuwd worden: ontpolderen
mag natuurlijk op geen enkele wij
ze de veiligheid van het achterland 
op het spei zetten. Ais er ergens een 
gat in de dijk wordt gemaakt, zal de 
nieuwe zeewering weer aan de Del- 
ta-eisen moeten voldoen.

Thijs Kramer

In het Plan Tureluur (het 
natuurontwikkelingsplan voor de 

Oosterschelde van de ZMF) werd het idee 
voor het eerst genoemd: ontpolderen. 

Ontpolderen is het toelaten van het zoute 
getij in een polder door in de dijk een gat 
te graven. De kans is groot dat het idee 

langs de oevers van het Schelde- 
estuarium op uitgebreide schaal in de 

praktijk wordt gebracht. Rijkswaterstaat 
is er achter gekomen dat ontpolderen dè 

oplossing is voor het beperken van de 
kostbare baggerwerken op de vaarroute 

naar Antwerpen.

“Baggeren versnelt het veriandingsproces, zodat er almaar meer gebaggerd moet worden", een opmerkelijke konklusie 
uit studie Rijkswaterstaat
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Een andere opvatting is moeilijker 
te bestrijden, omdat daar een op
vatting achter zit die diep veran
kerd is in onze kuituur:
"Goede landbouwgrond, met zweet en tra
nen gewonnen op de zee, geef je niet te
rug voor zoiets nutteloos ais de natuur."

Ontpolderen
Maar er begint sleet te komen op de 
vooruitgangsfilosofie. Voor de land
bouw gold lang het kredo "meer is 
beter". We kennen het resultaat. 
De opvatting wint terrein, dat voor 
het beperken van de landbouwover
schotten ook goede landbouwgrond 
uit produktie genomen kan worden. 
Ontpolderen is de voor de hand lig
gende oplossing, want goede land
bouwgrond is er teveel en interge- 
tijdegebied is er te weinig. Het in- 
tergetijdegebied is de zone, die bij 
eb droog ligt en bij vloed onder wa
ter staat. Veel intergetijdegebied is 
in de Delta verloren gegaan. Schor
ren, geulen en slikken zijn ingepol- 
derd of achter Deltadammen ver
dwenen. Het restant kalft stukje bij 
beetje af. Door het ontpolderen kan 
er weer intergetijdegebied gewon
nen worden. Ais in een polder eb en 
vloed weer toegelaten worden, dan 
ontstaan door de kracht van het ge
tij meteen de kenmerkende geulpa- 
tronen, vinden lamsoor, zeekraal 
en steltlopers een plek. Eén kijkje 
in de Selenapolder bij Saaftinghe, 
en iedereen is overtuigd.

Kosten
Maar ais de inhoudelijke bezwaren 
zijn overwonnen, komen de prakti
sche. In Plan Tureluur is de sug-

natuur-
ontwikkeling
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Door met een stormvloedkering een gedempt getij te  verwezenlijken, kan de Braakman ontpolderd worden.

gestie gedaan om in het Ramme- 
gors, tussen Sint-Philipsland en 
Tholen een proef te doen met ont
polderen. Een werkgroep heeft dit 
bestudeerd: de kosten wogen niet 
op tegen de natuurwinst. Met min
der vergaande, goedkopere, maat
regelen kan ook zoute natuur gere
aliseerd worden. Voor het Ramme- 
gors wordt nu gedacht aan het bou
wen van een hevel, die het zoute 
water over de dijk heen pompt. De 
ervaring zal leren of deze methode 
ook op andere plaatsen toegepast 
kan worden.
Dhr. Van der Maas van het water
schap Noord- en Zuid-Beveland 
wees er op dat sommige lokaties 
voor ontpolderen minder geschikt 
zijn. Binnen de kortste keren zou 
de klei wegi poelen en er zou nog 
geen schor ontstaan. De kosten van 
ontpolderen zijn ook niet te onder
schatten, omdat natuurlijk een 
nieuwe zeedijk landinwaarts aan
gelegd moet worden. Bij de evalu
atie van het beleidsplan Ooster
schelde is een studie naar ontpolde
ren toegezegd.

Westerschelde
Ontpolderen is duur. De konstate- 
ring dat ontpolderen geld oplevert, 
is daarom goud waard. Rijkswater
staat kwam in een studie van het 
Schelde-e tuarium tot deze verras
sende konklusie: Meer baggeren 
versnelt het veriandingsproces. 
Daardoor moet er almaar meer ge
baggerd worden. Met de door Ant
werpen gewenste verdieping van de 
Westerschelde is dat een erg duur 
vooruitzicht. Het areaal natuurlij
ke over tromingsgebieden uitbrei
den is de oplossing.

Selenapolder
De Selenapolder bij het Verdron
ken Land van Saaftinghe is in de 
vliegende storm van januari 1990 
op een natuurlijke manier ontpol
derd: de zomerkade brak door. 
Sindsdien is een diepe geul ont
staan, waardoor het water het ge
bied in- en uitstroomt. Een nieuw, 
weergaloos landschap ontstond: het 
ontpolderde land. Nieuwe geulen, 
grote plassen en een wilde begroei
ing. De zeeaster bloeit er uitbun
dig, op de kale slikken wordt gefou- 
rageerd door grote groepen zwarte 
ruiters, tureluurs en kluten. Het 
gebied is zo vogelrijk dat het voor 
enkele soorten de norm van 1% van 
de Westeuropese populatie over
schrijdt, zodat het een wetland van 
internationale betekenis genoemd 
mag worden. Waar eens de tarwe 
groeide, heeft de natuur de draad 
weer opgepakt. Momenteel wordt 
door het Zeeuwse Landschap met 
de diverse betrokkenen druk onder
handeld over de overname van de 
Selenapolder en de maatregelen die 
nodig zijn om het getij in dit nieu
we natuurgebied te behouden.

Stroomopwaarts
Om de baggerwerken te beperken 
is de Selenapolder alleen niet vol
doende. Vooral stroomopwaarts 
zullen gebieden ontpolderd moeten 
worden. Dat zet pas echt zoden aan 
de dijk. Ieder die wel eens een kijk
je heeft genomen langs de Schelde 
voorbij Antwerpen, richting Gent, 
valt op dat de rivier nog vaak zijn 
oorspronkelijk loop volgt en dat de 
getijwerking tot ver in het achter
land merkbaar is. Op diverse plaat
sen liggen nog prachtige stukjes 
natuur, die onder invloed staan van 
een zoet getij. In de rest van Euro
pa moet je daar met een vergroot
glas naar zoeken. Deze gebieden

kunnen groter gemaakt worden, 
waardoor Kruibeke ook bij hoge 
vloed droge voeten houdt.

Braakman
Ook op Nederlands grondgebied 
zijn ontpolderingsmogelijkheden. 
De Hedwigpolder, grenzend aan de 
Selenapolder, lijkt voldoende Ín
houd te hebben om voor komber- 
ging te zorgen zodat minder gebag
gerd hoeft te worden. Deze polder 
ligt ook voldoende stroomopwaarts. 
Een ander gebied is de Braakman. 
Door middel van een kleine storm
vloedkering op de plaats waar nu 
de Braakman uitmondt in de Wes- 
terschelde, kan op deze voormalige 
zeearm weer een (gedempt) getij 
gerealiseerd worden. De storm
vloedkering kan het tij zo dempen, 
dat de oude dijken rond de Braak
man voldoende veilig zijn. Met en
kele bijkomende werken ter be
scherming van het rekreatiedeel 
zou een groot intergetijdegebied ge
realiseerd worden. Door Rijks
waterstaat is wel eens gesugge
reerd dat een open Braakman een 
goede kompensatie vormt voor het 
verlies aan getijdegebied bij de re
alisatie van een WOV...

Ontpolderen langs de Westerschelde en 
de Schelde dient niet alleen een natuurbe- 
lang. Naast een ekologisch herstel van het 
estuarium wordt door het ontpolderen 
een ekonomisch belang gediend: het be
perken van de kosten van de baggerwerk- 
zaamheden. Waar ekonomie en ekologie 
samengaan is realisatie dichtbij. ^

Uujs Kramer b  medewerker van de Zeeuwse Milieufedera
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