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S t a d  a a n  d e  s t r o o m

‘Eind jaren ’80 groeit b ij 
stadsbestuur het besef dat 
noordelijke en zuide lijke w ij
ken van Antwerpen stevige 
im pulsen nodig hebben. Het 
project ‘Stad aan de Stroom’ 
ontstaat, een prestigieus en 
ambitieus plan van de hand 
van architect Manuel de Solà- 
Morales. Het Eilandje is even 
hét onderwerp van gesprek in  
Antwerpen, maar in ’95 ver
dampt deze droom: de plannen 
z ijn  misschien te idealistisch

Het staat ais een paal boven water dat Antwerpen veel te 
weinig gebruik maakt van zijn unieke ligging. Alle zones in 
de buurt van water liggen er bijna verwaarloosd bij. Maar 
daar komt nu verandering in, stelt René Daniels, projectlei
der van het Eilandje en stadsbouwmeester van Antwerpen.

Direct ten noorden van de A n t
werpse binnenstad lig t, vo lle 
d ig  om ringd door dokken, het 
Eilandje, het vroegere hart van 
de haven. In d it gebied, dat al 
dateert van 1550, gaf Napoleon 
begin 19de eeuw opdracht tot 
het graven van het Bonaparte- 
en W illemdok. ‘In de 20ste

eeuw verschoven de havenacti
v ite iten naar de nieuwe dokken 
ten noorden van de stad.
Het Eilandje kwam verlaten 
tussen stad en haven te liggen. 
De volkse buurt, die ooit 
bru iste van leven en bedrijv ig 
heid, liep leeg en verpauperde’, 
verte lt René Daniëls.
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en in elk geval niet genoeg u it
gewerkt om bevolking en 
bestuur mee te krijgen. Ook is 
het bestuur niet daadkrachtig 
genoeg,’ beslu it Daniëls.
Toch leeft de droom  verder en 
in ’97 laat het stadsbestuur 
bestuderen wat op korte ter
m ijn  realiseerbaar is. Daniëls 
schrijft op basis van deze stu
die een no titie  over de m o
gelijkheden van het gebied. 
Antwerpen k r ijg t de smaak 
weer te pakken. Er kom t een 
kosten-batenanalyse en een 
concreet Plan van Aanpak, dat 
het stadsbestuur in ’99 offic ieel 
aanvaardt. Daniëls w ordt 
benoemd to t stadsbouw
meester van Antwerpen.

H e t  M a s t e r p l a n

‘Buro 5 Maastricht’ onder le i
ding van Daniëls k rijg t de 
opdracht om het Masterplan 
voor het Eilandje u it te werken 
en moet daarbij rekening hou
den met de aanwezige h is to ri
sche, stedenbouwkundige en 
architectonisch waardevolle 
elementen. Voor de stadsbouw

meester is d it n iet het eerste 
stadsvernieuwingsproject van 
die omvang. Eerder was h ij al 
betrokken b ij Kop van Zuid 
(Rotterdam) en de ontw ikke ling 
van de Drechtsteden in Neder
land.
Begin 2002 w ordt het Master
plan goedgekeurd. Daniëls:
‘Het stippelt de nieuwe toe
komst voor het gebied u it en is 
vernieuwend, omdat het het 
grootste ontw ikkelingsplan is 
dat oo it gemaakt werd in 
Vlaanderen.’
Hoe pa k je  de coördinatie van 
zo’n groot project aan? ‘Dat 
vereist een goede organisatie 
en goede afspraken. In het 
begin namen de stad en de 
haven ze lf niet genoeg verant
w oordelijkhe id. Nu liggen de 
plannen op tafel en in  2005 
loopt m ijn  opdracht af. Dan 
moet de stad de fakkel overne
men en de plannen realiseren. 
Ik vertel vaak aan veel mensen 
hoe be langrijk  d it pro ject is en 
hoeveel kansen Antwerpen 
hiermee krijg t. Dat besef 
begint nu wel te komen.’

S t a d  O V E R  d e  s t r o o m

‘M ijn visie op Antwerpen is 
geïnspireerd op de verdedi
gingslin ie van Brialmont, waar
b innen de noordelijke w ijken 
volwaardig stadsgebied waren’, 
ve rdu ide lijk t de Nederlandse 
stedenbouwer. ‘De stedelijke 
ontw ikke ling trok  daarna 
steeds verder landinwaarts, en 
de zone langs de riv ie r werd 
steeds troostelozer. De stad 
moet daarom weer samenhang 
en een gezicht krijgen langs de 
Schelde. Ik zie het ais één van 
m ijn  hoofdopdrachten om 
ervoor te zorgen dat de Schel
de weer een plezante plek 
w ord t in de stad. Wandelboule- 
vards en open plekken moeten 
attractie-elementen langs de 
Scheldeboorden verbinden. De 
verb ind ing tussen de ‘stenen’ 
rechteroever en de ‘groene’ lin 
keroever van de Schelde moet 
versterkt worden, zodat A n t
werpen ook een ‘Stad OVER de 
Stroom’ wordt. H ierbij denk ik  
aan waterbussen en watertaxi’s, 
maar in  de eerste plaats aan 
bruggen.’

E e r s t e  f a s e

De ontw ikke ling van het Ei
landje startte overigens al in 
’98 rond de Oude Dokken (Wil- 
lem dok en Bonapartedok). Er 
vestigen zich de laatste jaren 
nieuwe horecazaken, advoca
ten- en architectenbureaus en 
het aantal projecten neemt toe: 
het ombouwen van het Willem- 
dok to t jachthaven, nieuwe 
panden voor het K on ink lijk  Bal
let van Vlaanderen en de Fil
harmonie, de renovatie van het 
St. Felixpakhuis, de verbou
w ing van de oude hangar aan 
de Rijnkaai to t mediacentrum 
en nieuwbouw tem idden van 
oude pakhuizen. Ook de kaaien 
van de Oude Dokken worden 
stelselmatig heraangelegd. 
Tussen deze twee oudste dok
ken van Antwerpen zal het 
Museum aan de Stroom (MAS) 
moeten verrijzen. Hier worden 
de collecties van het Scheep
vaartmuseum, het Volkskunde
museum, het Vleeshuis en het 
Industrieel erfgoed samen
gebracht in een nieuwe panora
mische presentatie over de 
geschiedenis van de stad A n t
werpen, de haven en de 
scheepvaart. ‘Het MAS moet 
een be langrijk  keerpunt w or
den, een im puls voor de on t
w ikke ling van de rest van het 
Eilandje’, verte lt de pro jectle i
der.

Na de Oude Dokken is het nu 
de beurt aan de maritieme 
M ontevideowijk. Het Haven
b e d rijf verkoopt h ier enkele 
historische havenpanden: de 
Montevideo magazijnen (links 
op de foto), de Shop (voorm alig 
aanwervingslokaal voor haven
arbeiders) en de magazijnen 
van de Red Star Line, de rederij 
die landverhuizers naar Am eri
ka vervoerde. Hier w ordt het 
Migratiemuseum gevestigd. Op 
de kade van het Kattendijkdok 
komen nieuwe woontorens, 
ontworpen door Europese top
architecten.
De gronden van de eerste fase 
liggen op wandelafstand van 
het h istorisch centrum.
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De accenten liggen op cultuur, 
kwalitatieve woningbouw voor 
alle bevolkingslagen en kan
toor- en commerciële ruim te. 
Daniëls: ‘Ik ontdekte een wan
trouwen b ij overheid en bevol
king, omdat er al zolang loze 
beloften gedaan zijn. De bevol
king denkt dat d it enkel een 
project voor yuppies is. Er 
komen echter niet alleen hippe 
lofts, maar we voorzien ook in 
sociale woningbouw, o.a. in  de 
Cadixwijk, en zelfs een ‘sociale’ 
jachthaven in  het Kempisch Dok, 
met lagere liggelden voor o.a. 
woonboten. Ais we kwaliteit 
naar de stad brengen -  ook in 
de sociale woningbouw -  keert 
de huidige stadsvlucht vanzelf.’

T w e e d e  f a s e

In een volgende fase worden 
het Droogdokkeneiland en het 
Mexico-eiland aangepakt.
D it pro ject moet het Eilandje 
ondermeer verrijken met een 
congrescentrum en architec
tuu r van topniveau (zoals het 
Guggenheim-museum in  Bil

bao). ‘Een cruciale factor is het 
tracé van de nog aan te leggen 
Oosterweelverbinding, de 
noordelijke s lu iting  van de ring  
rond Antwerpen. Ik  onderhan
del met de betrokken instan
ties om te verm ijden dat die 
dwars door het gebied getrok
ken wordt. Ook al kun je van 
zo’n brug een mooie ‘landm ark’ 
in  het stedelijke landschap 
maken.’ Hoewel de volledige

ontw ikke ling van het Eilandje 
nog jaren zal duren, is de toon 
d u id e lijk  gezet. Antwerpen 
tim m ert aan de weg. (KW)

Meer inform atie:
Projectbureau Eilandje 
K attendijkdok Oostkaai 2 
2000 Antwerpen 
tel: +32 (0)3 232 72 56 
e-mail pbe@skynet.be 
website www.eilandje.be

S c h e l d e N i e u i v s

F o r u m d i s c u s s i e  W e s t e r s c h e l d e  o p  D u u r z a a m  Z e e l a n d

Het in ternetportaa l Duurzaam Zeeland (www.duurzaamzeeland.nl) 
heeft onlangs een forumdiscussie geopend over de toekomst van 
de Westerschelde. Het fo rum  w ordt kort ingeleid met een schets 
over de uitdagingen en dilem m a’s. Via een aantal verw ijz ingen naar 
internetsites en het beschikbaar stellen van online documenten kan 
de bezoeker zich verder verdiepen in de problematiek. Het fo rum  is 
bereikbaar v ia  de menuopties: ‘Forum’ en vervolgens ‘Toekomst van 
Zeeland’.

2 e S c h e l d e k r a n t

In ju n i versch ijn t de 2e Scheldekrant: een grensoverschrijdende, 
gemeenschappelijke uitgave van het Scheldefonds en het Schelde 
Inform atiecentrum . Verschillende aspecten van het Schelde-estuari- 
um  komen weer aan bod. Recreatie en toerisme k rijg t speciale aan
dacht. De krant w ordt verspreid via b ibliotheken, gemeentehuizen 
n en bezoekerscentra in  Vlaanderen en Nederland. Bedrijven die de 
krant gratis onder hun medewerkers w illen  verspreiden kunnen de 
krant bestellen via : info@scheldefonds.org o f info@scheldenet.be

C u r s u s  v o o r  s e n i o r e n  o v e r  d e  S c h e l d e

Het Regionaal Opleidingen Centrum in  Zeeland organiseert op 
Tholen in de week van 19 t /m  23 ju l i  een seniorencursus over de

Schelde
Informatiecentrum

Westerschelde en de Zeeschelde. Er z ijn  lezingen en excursies die in 
het teken staan van economie, geschiedenis en veiligheid.
Via de heer Reinhoudt kunt u in form atie inwinnen: telefoon 
+31(0)113 231170 o f v ia  email: ereinhoudt@roczeeland.nl

P r o S e s : S c h e l d e  s t e e d s  m e e r  i n  b e e l d

Steeds meer onderzoeken en studies die worden uitgevoerd in het 
kader van het opstellen van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het 
Schelde-estuarium komen beschikbaar. W ilt u volled ig  op de hoogte 
b lijven: bezoek dan regelmatig de website van ProSes 
(www.proses.nl o f www.proses.be). Naast de studies tre ft u daar ook 
beelden van de Schelde in de vorm  van fo to ’s, kaarten en video’s.

N a u t i s c h  N i e u w s  R e g i o  S c h e l d e

Nautisch Nieuws Regio Schelde is een n ieuwsbrief over de Nauti
sche Veiligheid op de Westerschelde en de Vlaams-Nederlandse 
samenwerking op nautisch gebied.
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is b ij een 
veilige en v lo tte  scheepvaart in  de Schelderegio. In de nieuwsbrief 
worden de verschillende projecten toegelicht. Voor een abonne
ment o f exemplaren van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen 
met mw. S. Simonse, tel. +31 (0)118668737, 
email: e.simonse@dzl.rws.minvenw.nl
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Over welke Westerschelde spreken wij?
De Schelde door de eeuwen heen
Een oude kaart van de Westerschelde ziet er uiteraard anders uit dan de huidige. De veranderingen van Kreekrak, 
Saeftinge, Braakman en het gebied rond Borsele zijn inmiddels redelijk bekend. Maar wie in plaats van één kaart, een serie 
afbeeldingen bekijkt voorzien van tekst en uitleg, kan toch verrast worden. 
De verschillen blijken ineens heel groot en ook het tempo van de veranderingen roept verwondering op.

Deskundigen op het gebied van 
bodemveranderingen in  de 
Westerschelde inform eerden 
op 8 december 2003 geïnteres
seerden die betrokken z ijn  b ij 
de voorbereidingen van de 
Ontwikkelingsschets 2010 
Schelde-estuarium. Dat is van 
belang, immers de O ntw ikke
lingsschets omvat verschillen
de projecten die invloed kun
nen hebben op bodemverande
ringen, zoals de verru im ing 
van de vaargeul, veiligheid 
tegen overstrom ingen en het 
verbeteren van de n a tuu rlijk 
heid van het estuarium.

Bij deze onderwerpen spelen 
veranderingen in  geulen, kre
ken, platen, schorren en s lik
ken een belangrijke rol.
De wetenschap die deze veran
deringen bestudeert heet m or
fologie, een v r ij jonge loot met 
een hoog techneutengehalte.

K i j k  en  v e r w o n d e r

De plaatjes vorm en de hoofd
moot van d it artikel, niet de 
praatjes. Zo leert figuur 1 ons 
dat er rond het begin van onze 
jaarte lling  helemaal geen 
Westerschelde bestond! Het 
water van de Schelde, Maas en

Waal stroomde toen waar
sch ijn lijk  ter hoogte van het 
huidige Dordrecht via de 
gemeenschappelijke u itm on
ding H elin ium  in de Noordzee.

Figuur 2 laat zien dat om 
streeks 1300 de situatie in g r ij
pend is gewijzigd. Het water
peil in  de Noordzee is waar
sch ijn lijk  met 20 cm per eeuw 
gestegen en stormen veroor
zaakten vele b lijvende over
stromingen. Het meeste Schel- 
dewater stroomde toen via 
Kreekrak en Oosterschelde 
naar de Noordzee, een kle iner 
deel via de Westerschelde die 
toen nog Honte heette.

Bekijken we Zeeland v ijfh o n 
derd jaar later (figuur 3, de 
achtergrondkaart) dan valt 
allereerst op dat Sloe en Braak
man veel smaller z ijn  gewor
den en dat Saeftinge is ver
dronken. Het plaatje van de 
Westerschelde met z ijn  geulen, 
kreken, platen en slikken kom t 
ons al bekend voor.

De rode li jn  in  figuur 3 die de 
huidige contouren aangeeft 
li jk t  de oude vorm  aardig te 
volgen. Bij nadere beschou
w ing b lijk t echter dat elke geul, 
kreek, plaat en schor z ijn  
gewijzigd, soms in aanzienlijke 
mate. K ijk  bijvoorbeeld naar 
het Gat van Ossenisse dat in 
1800 smal en diep land
inwaarts steekt, en nu ju is t 
breed en nog nauwelijks ais gat 
herkenbaar. Iets soortgelijks 
zien we ooste lijk  van Waarde 
en ook b ij Borsele. Daarentegen 
verandert de Pas van Terneu- 
zen in die 300 jaar niet veel. 
Door de oogharen k ijkend naar 
figuu r 3 li jk t  alles in  slechts

300 jaar in de Westerschelde 
veranderd, soms weinig, maar 
op bepaalde plaatsen in g r ij
pend. Je kunt zeggen dat onze 
overgrootouders over een 
andere Westerschelde spraken 
dan w ij nu en onze achterklein
kinderen komen later wellicht 
to t dezelfde conclusie.
Hoe groot de verschillen dan 
zullen z ijn  hangt echter van 
veel factoren af.

P r a a t j e  bi j  d e  p l a a t j e s

“B ij het bestuderen van het spei 
van ge tij en zand ziet men een 
rondedans van oorzaak en 
gevolg. "

Dit schreef Johan van Veen, 
één van de Nederlandse grond
leggers van de morfologie, ter 
gelegenheid van het Wadden
symposium 1949. Veel meer 
kun je er ais leek anno 2004 
niet over zeggen. Een beschrij
v ing van oorzaken van veran
deringen w ord t nam elijk  al v rij 
v lug een technisch, maar ook 
hoogst speculatief verhaal.
Zo begeef je je met de vraag 
‘Wat bepaalt nou de ontw ikke
ling  van zo'n gebied ais de 
Westerschelde?’ al snel op glad 
ijs.
De Westerschelde is nam elijk  
een systeem van zand en getij, 
eb en vloed. Ais het getij veran
dert, dan verandert ook de 
zandbeweging en dat is terug 
te zien in bodem veranderin
gen. De veranderde bodem 
beïnvloedt op haar beurt weer 
het getij. Zo’n cyclus van ver
anderingen kan beginnen door 
menselijke ingrepen o f door 
na tuurlijke veranderingen. In 
de p ra k tijk  z ijn  beide oorzaken 
echter niet goed te scheiden.

Schelde
.....
pagina 4 J

2 ^ j| |n | tn m lr » r t r  ? 100  ,■ r-,i .1 r F l’  c m -y . i s i j v

vnmkjW:
'Vi ™t""¡ ïh j
si  .Kfh L^ i  o tu p n



Scheldemonitor
Recente evoluties 
in de zeehavens 
langs de Schelde
De Scheldehavens vormen één van de belangrijkste economische polen in de Benelux.

Het aantal schepen dat de zee
havens langs de Schelde aan
doet, zo leert de figuur, is licht 
afgenomen sinds 1989, maar in 
2003 met b ijna  5% gestegen 
tegenover 2002. De totale m ari
tieme goederenoverslag in de 
v ie r zeehavens van het Schel- 
de-estuarium bedroeg in  1998 
ongeveer 170 m iljoen ton, met 
een gemiddelde jaarlijkse s tij

ging in de orde van 2,5%.
Deze stijg ing is vooral een 
gevolg van de geleidelijke toe
name in  de gemiddelde bru to 
tonnenmaat van de schepen. 
Sinds 1975 is deze maar liefst 
verdrievoudigd. Na de laatste 
verru im ing van de Schelde z ijn  
de Scheldehavens v lo t bereik
baar voor volgeladen contai
nerschepen to t en met 5000

TEU (Twenty Foot Equivalent 
Unit = container van 20 voet). 
De maximale grootte, welke in 
de toekomst verwacht w ordt 
op de Atlantische routes, is 
8000 TEU (14 m diepgang). 
Grotere schepen stuiten op de 
grenzen gesteld door de toe
gang to t de havens en de 
behandelingstechnologie in  de 
verschillende Atlantische

havens. Ook nu al doen contai
nerschepen to t 5.600 TEU de 
Scheldehavens aan. Eenmaal is 
een schip van 6.200 TEU (welis
waar niet volgeladen) de haven 
van Antwerpen binnengelopen. 
(KW)

Bron cijfers: Zeeland Seaports, 
Gemeentelijk havenbedrijf A nt
werpen, H avenbedrijf Gent

vloeden en menselijke ingrepen. 
Institu ten onderzoeken onder
tussen hoe groot de invloed 
van één ingreep is, hoe de Wes
terschelde van nature verandert 
en hoe meerdere maatregelen 
op elkaar inwerken. Ais ze 
deze vragen al kunnen beant
woorden, dan doemt ge lijk  een 
heel andere vraag op: wat is de 
waarde van de Westerschelde 
in z ijn  huidige vorm? Zo heeft 
de dynam iek van de Wester
schelde een economische bete
kenis voor de scheepvaart, de 
visserij en de recreatie. Daar
naast heeft de Westerschelde 
ook een grote natuurwaarde. 
Maar hoeveel is het genot 
waard dat men beleeft aan de 
veelheid aan planten, vissen, 
vogels en landschappen? 
Kortom, de m orfologie van de 
Westerschelde stim uleert tot 
verder denken, maar geeft 
geen eenduidige antwoorden 
op vragen over vroegere en 
toekomstige ontw ikkelingen. 
Maar één ding weten we zeker, 
de rondedans van zand en getij 
zal b lijven bestaan. (AF)

Nadere inform atie:
Ir. Marieke van Nood 
(mariekevannood@proses.nl)

en wat te denken van de hu id i
ge zeespiegelstijging.

G e n o t s w a a r d e

Een andere vraag op glibberig 
terrein: ‘Wat gaat er gebeuren 
met de Westerschelde in de 
toekomst?’. Een rapport van 
Rijkswaterstaat, directie Zee

Figuur 3

Figuur 1 en 2 laten b ijvo o r
beeld de grote effecten van 
na tuurlijke invloeden zien. 
Maar ondertussen spelen er 
voortdurend menselijke ingre
pen, waarvan de effecten niet 
precies gekend z ijn  zoals 
inpolderen, baggeren en bag- 
gerstorten, kribben en dijken

land (1996) meldt: “Estuaria 
verlanden u ite inde lijk . De snel
heid waarmee d it gebeurt is 
afhankelijk van het type estua
rium , de plaatselijke om stan
digheden en de mate waarin de 
mens erop in g rijp t.” Ook deze 
tekst rept dus over de w issel
werking tussen na tuurlijke in-
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¡rep tussen veiligheid 
igttiische belangen

Grote schepen mogen niet g e lijk tijd ig  met andere 
karote schepen in hetzelfde deel van de Westerschelde varen.

Aan discussies over veiligheid 
op de Schelde geen gebrek, 
maar wat is nu veilig? Veilig
heidsrisico’s spelen een rol tus
sen schepen onderling, op het 
schip en ook op en rond de 
Schelde. Maar hoe bepaal je  die 
ris ico ’s? Volgens Prins moet je 
daarbij de form ule ris ico = 
kans X  gevolg voor ogen hou
den. De kans op een scheeps
ongeval (aanvaring, kapseizen, 
etc.) kan kle in  o f groot zijn , 
evenals de gevolgen (lichte o f 
zware schade; met o f zonder 
vrijkom en van schadelijke sto f
fen in  het milieu). H ierdoor 
varieert het u ite indelijke risico 
eveneens van kle in to t groot.
De taak van de Rijkshaven
meester van de Westerschelde 
is nu om samen met de Vlaam
se collega’s een beleid te on t
w ikkelen dat die kans op 
scheepsongevallen m in im a li
seert. Dat k lin k t simpel, maar

De R ijkshavenm eester W ester
schelde is de d o o r de M in is te r 
van Verkeer en W aterstaat 
benoem de nautische a u to rite it. 
Hij is w e tte lijk  bevoegd om  b in 
dende regels te geven waaraan 
alle schepen zich m oeten hou
den. Deze regels z ijn  ge rich t op 
het ve ilige  en v lo tte  vaargedrag 
van alle schepen op de W ester
schelde. In Zeeland is de Hoofd- 
ingen ieu r-d irec teu r van R ijks
w ate rs taa t D irectie  Zeeland aan
gewezen ais R ijkshavenm eester 
W esterschelde en op het kanaal 
van Terneuzen naar Cent.

in  de d ruk bevaren Schelde 
met z ijn  grote economische 
belangen is dat geen sinecure. 
Veiligheid is nam elijk  nauw 
verweven met het streven naar 
v lo the id  en daarmee w ordt ve i
ligheidsbeleid een ingew ikkel
de opgave, zo leert het proef
schrift van Hank Prins, werk
zaam b ij Rijkswaterstaat in 
Zeeland.

V l o t h e i d  en  v e i l i g h e i d

Wat is v lo the id en hoe belang
r ijk  is dat begrip? Prins legt uit: 
‘V lotheid staat model voor de 
economische wensen van 
havens: schepen moeten v lo t 
naar een haven kunnen varen 
zonder al te veel hindernissen. 
Denk daarbij aan natuurlijke 
barrières zoals hoge stroom 
snelheden, drempels, een 
ondiepe/nauwe vaargeul o f 
door de mens veroorzaakte 
“belemmeringen” zoals risico- 
beperkende vaarregels, wrak- 
bergingswerkzaamheden, o f 
aan passerende schepen met 
een grote diepgang. Deze 
belemmeringen kunnen zorgen 
voor een verm inderde v lo t
heid.’
D it vergroot de kans op aan
varingen. Volgens de form ule 
stijg t dan dus het veiligheids
risico. Schepen die door vertra
gingen naast een geul voor 
anker gaan kunnen ook gevaar 
opleveren. Kleinere schepen 
kunnen nog wel passeren,

maar met alle ris ico’s van dien. 
Kortom, v lo the id en veiligheid 
staan soms op gespannen voet 
met elkaar, stelt Prins. ‘Nu staat 
de veiligheid van mensen en 
het m ilieu per defin itie  voorop, 
we kunnen immers geen 
m ilieuram p toestaan. V lotheid 
k r ijg t dan m inder p rio rite it, 
maar dat kan economische 
schade voor de havens to t 
gevolg hebben. Waar het even
w icht moet liggen is dus een 
maatschappelijke vraag, geen 
p rim a ir nautische.

V l o t h e i d  e n  h e t

ECONOMISCH BELANG

Het is be langrijk  om een goed 
evenwicht tussen economische 
belangen en veiligheid te v in 
den, stelt Prins. Op de Schelde 
geldt ingevolge (inter)nationale 
Scheepvaartreglementen geen 
m axim um  vaarsnelheid. Wel 
geven de reglementen aan dat 
schepen onder bepaalde 
(onveilige) omstandigheden 
een matige vaarsnelheid moe
ten aanhouden teneinde gevaar 
voor aanvaring te voorkomen. 
Ook w ord t de m ogelijkheid van 
het scheiden van zeevaart (via 
de hoofdvaargeul) en de b in 
nenvaart en recreatievaart (via 
de nevengeulen) onderzocht.

Prins: “Beleid w ordt nodig ais 
je onderkent dat er een span
ningsveld ontstaat tussen ve i
ligheid en v lo the id  - een oplos-

Dr. Lie. Capt. Hank Prins 
weet waarover het gaat 
ais hij het heeft over de 
relatie tussen scheep
vaart, veiligheid en eco
nomische belangen op 
de (Wester)Schelde. Eind 
2003 promoveerde hij 
op dit onderwerp aan de 
Universiteit van Cent.
De Schelde Nieuwsbrief 
sprak met hem over 
lastige keuzes waar 
beleidsmakers mee te 
maken hebben.
sing is dan gewenst. Zo traden 
er vorige zomer door een heel 
bijzondere samenloop van 
omstandigheden drie ongeval
len in korte t ijd  op in de omge
ving van Bath. Na deze inciden
ten is aan de M inister van Ver
keer & Waterstaat gevraagd o f 
de Westerschelde nu m inder 
ve ilig  is geworden. Uit de jaar
lijkse veiligheidsrapportage 
aan de M inister b lijk t echter 
dat de Westerschelde de laatste 
20 jaar ju is t veiliger is gewor
den”.

T o e l a a t b a r e  g r e n z e n

De laatste jaren b lijk t dat con
tainerschepen steeds groter 
worden. Vanwege deze on tw ik
kelingen w il Vlaanderen op
nieuw de hoofdvaargeul in  de 
Schelde verruim en. Deze even
tuele verru im ing b iedt grotere 
en diepere containerschepen 
de m ogelijkheid om Antwerpen 
te bereiken. Het niet uitvoeren 
van baggerwerken vergroot de 
kans dat de schaalvergroting in 
de containervaart op de Schel
de (anders dan elders) niet ver
der gaat. Tegelijk neemt daar
mee de kans toe dat het aantal 
kleinere containerschepen toe
neemt en daarmee het risico 
van aanvaringen.

I l l u s i e

Betekent d it nu dat de scheep- 
vaartveiligheid u its lu itend 
gebaat is b ij beperkingen en

Schelde
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dat een verd ieping van de 
Schelde meer nadelen dan 
voordelen zal opleveren? Deze 
en dergelijke vragen kunnen 
nu nog niet allemaal van een
duidige antwoorden worden 
voorzien. U it het onderzoek 
van Prins kom t naar voren dat 
de po litiek moet kunnen kiezen 
u it verschillende scenario’s. 
Daarbij w o rd t aangenomen dat 
de goederenoverslag en dan 
vooral die van de container- 
trafiek in  de Scheldehavens 
vooralsnog b li jf t  groeien.
Deze scenario’s zijn:
1. Verruimen van de Schelde is 

wenselijk vanwege de 
wereldw ijde schaalvergro
ting in  de containervaart en 
het behoud van de concur
rentiepositie van de zee
havens. (m.n. Antwerpen).

2. Niet verru im en van de Schel
de. D it heeft to t gevolg dat 
het aantal (conta inersche
pen toeneemt. D it heeft 
negatieve gevolgen voor de 
nautische veiligheid.

3. Een stringenter toelatingsbe
le id waardoor de veiligheid 
gehandhaafd b l i jf t  maar de 
v lo the id  m ogelijk  afneemt.

4. Niet verder verru im en van 
de Schelde en uitbouwen van 
de voorhavens van Vlissin- 
gen e n /o f Zeebrugge. Plano
logisch en ju rid isch  is d it 
een lange weg (schatting 15- 
20 jaar). D it scenario heeft 
ook grote gevolgen voor 
grondaankopen en de groot

schalige aanleg /  u itbouw  
van (spoor)wegen en (even
tueel) natte in fras tructuur 
t.b.v. de binnenvaart. Daarbij 
moet ook worden gedacht 
aan de t ijd  die nodig is voor 
het verwerven van voldoen
de m aatschappelijk draag
vlak.

Vanwege de vele jaren die voor 
d it laatste scenario nodig z ijn  
is het naar de mening van Prins

“een illusie d a tje  de Schelde 
niet hoeft te verdiepen en dat 
je  de toename van de goede
renoverslag wel op lost met het 
verder uitbouwen van de 
havens van Vlissingen en /o f 
Zeebrugge. Met het oog op de 
po litieke en bestuurlijke omge
v ing is het nodig om de proble
m atiek vanuit een voldoende 
breed perspectief te bekijken. 
Naast een ruim e maritiem e 
(nautische) kennis hoort van

zelfsprekend een zo goed 
m ogelijk in z ich t in  de econo
mische ontw ikke lingen binnen 
de scheepvaart en de havens. 
Ook moeten daarin b ijvoo r
beeld meespelen de veiligheid 
tegen overstromen en de 
na tuurlijkhe id  van de estuarie- 
ne ecologische en m orfo log i
sche systemen.” (BS)

Meer inform atie:
Hank Prins +31 (0)118-686477

Ais laatste inspiratie
bron één van de 
beroemdste liedjes 
over de Schelde. 
Vanaf de volgende 
nieuwsbrief kun t u 
genieten van een 
nieuwe, ook zeker 
inspirerende rubriek.

De lichtjes van de Schelde

Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Dan gaat m'n ha rt wat sneller slaan 
Ik  weet dat j i j  op m ij zu lt wachten 
En da t je  aan de kaai zu lt staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Is 't o f  ik in je  ogen k ijk  
Die zo heel veel liefs vertellen 
Dan ben ik ais een prins zo r ijk

(oorspronkelijke vertolker: Louis Neefs, 
daarna vele malen gecovered onder 
andere door Hans de Booij)
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Wonen en werken aan de Schelde C O L O F O N

De Schelde N ieuwsbrie f is een 
gezamenlijke Nederlands-Vlaamse 
kwartaaluitgave van het Schelde 
In fo rm atiecentrum . 
Abonnem enten zijn gratis.
De n ieuw sbrie f va lt onder verant
w oorde lijkhe id  van de in het 
Bestuurlijk Overleg Westerschelde 
participerende organisaties, de 
Adm in istra tie  Waterwegen en Zee
wezen, AMINAL afdeling Natuur 
en het Instituut vo o r Natuur
behoud. Deze uitgave w ord t 
mede m oge lijk  gem aakt doo r de 
financiële steun van het Europese 
LIFE project MARS.
De in de n ieuw sbrie f gepubliceer
de meningen weerspiegelen niet 
noodzakelijkerw ijs het beleid van 
de participerende organisaties.

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

Grenadierweg 31, Postbus 8039 
4330  EA M iddelburg 
Te lefoon+31 (0)118 672293 
E-mail: info@scheldenet.nl 
Coördinator: Anja Phernambucq

De “Groeve”: zonder verleden 
geen toekomst
Richard Bleijenberg, telg uit een vissersfamilie, is geboren en getogen op de Kauter.
Ais kind speelde hij al in de speeltuin boven het oudste strand van Zeeland en vele jaren  
later is hij beheerder van dat bijzondere stukje Nederland in het oosten van Zeeuwsch- 
Vlaanderen, de “Groeve” op de Kauter.

Als Richard verte lt over de 
“Meester van der Heijden Groe
ve” straalt h ij iets b ijzonders 
u it en dwalen de gedachten af 
naar vroeger toen er een speel
tu in  was in de tu in  van de 
Bleijenbergs. In 1963 kocht 
Staatsbosbeheer dat deel 
omdat vermoed werd dat het 
archeologisch interessant was. 
Heel wat vrijw illigersuren van 
zorgvuld ig  graaf- en borste l
werk bevestigden dat vermoe
den en de “Groeve” van Nieuw- 
Namen was een feit. Omdat 
“Meester” van der Heijden 
(jarenlang bovenmeester ter 
plaatse) ais eerste oog had 
gehad voor het prehistorische 
karakter van de Kauter, kreeg 
de “Groeve” ais eerbetoon z ijn  
naam.

D e “ G r o e v e ”

Vanaf 1983 is de plek open
gesteld voor publiek. Richard 
kreeg de sleutel van de toe
gangspoort en verzorgt sinds
dien het dagelijkse beheer en 
de rondleidingen. Richard 
kwam hierdoor fe ite lijk  weer 
thuis, terug op de plek waar hij 
ais k ind speelde. Die b ijzonde
re betekenis is merkbaar zodra

het over de “Groeve” gaat. 
T ijdens het in terview  op die 
bewuste dag in maart weet 
Richard z ijn  passie voelbaar te 
maken. Hij steekt direct van 
wal over de “Groeve” en alles 
wat daarbij van belang is, zoals 
het fe it dat de Kauter zo’n 
6 meter boven NAP lig t en de 
“Groeve” ze lf zo’n 4 meter 
lager. Dat de grondlagen z ijn  
ontstaan tijdens het Boven- 
Piloceen (2,5 à 3 m iljoen jaar 
geleden) door eb en vloed 
afzettingen - de Kauter lag toen 
aan de kust. Dat die tijdsaan
du id ing w ordt bevestigd door 
de fossielen van o.a. zee-egels, 
schelpen en zeeanemonen u it 
de “Groeve”. B ijzonder z ijn  fos
sielen van eencellige diertjes 
(foram iniferen) die duiden op 
de komst van een kouder k li
maat, een Ijs tijd , bevestigd 
door gevonden resten van 
mammoeten en wolharige 
neushoorns u it het Laat- 
Pleistoceen (zo’n 10.000 jaar 
geleden).

B e l e v e n i s

Op uitnod ig ing  in de “Groeve” 
rondlopen is een bijzondere 
belevenis die w ord t versterkt

door de manier waarop Richard 
w ijs t op hetgeen er te zien is: 
zoals de verschillende kleuren 
van het zand -  b ru in  ais het 
ijze r bevat, geei waar dat niet 
het geval is -  , de tekenen die 
w ijzen op d ierlijke  aanwezig
heid vroeger en nu, versteende 
grondlagen die in het nieuwste 
deel van de “Groeve” b ijna  aan 
de oppervlakte komen en een 
ru im  4,5 m lange holle boom 
stam (in de lengte uitgeboord) 
die diende om water op te 
pompen.
A l 21 jaar is de gids verbonden 
met de “Groeve”, maar h ij weet 
dat het over een aantal jaren 
w e llicht gedaan is. Hij is m erk
baar bezorgd niet te weten wie 
hem zou kunnen opvolgen en 
geëmotioneerd verhaalt h ij 
over een tekst in het gasten
boek van een 16-jarig meisje 
u it Leiden, één van de in m id 
dels 30.000 bezoekers, die 
lu id t: “zonder een goed gecon
serveerd verleden is er geen 
toekomst m ogelijk”. De “Groe
ve” op de Kauter een “mees
te r lijk ” stukje Nederland! (FB)

Informatie: Richard Bleijenberg, 
tel. 0114-345384.

Schelde Informatiecentrum 
op Internet 

www.scheldenet.be 
www.scheldenet.nl
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C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s  B e l g i ë

Schelde In fo rm a tiecen trum /
Vlaanderen
P/a VLIZ
Vism ijn, Pakhuizen 45-52 
8400 Oostende 
Te lefoon+32 (0)59 342144 
info@scheldenet.be
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Bregje Beyst, Frans Broodman, 
Steven De Froy, Else De Schryver, 
Anton Feijtel, Ben Sinke,
Ingrid Verbessern, Katrien Weyn

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

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

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

AW ZJan van de Broeke, ProSes,
I. Coen, Rijkswaterstaat, directie 
Zeeland, Schelde In form atie
cen trum , Katrien Weyn 
Frans Broodman

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

Grafisch Bedrijf Pitman, Goes
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