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Voorwoord
Duurzaamheid. Een term die steeds vaker o pd uikt in ons dagelijks leven. Maar
hoe brengen we d it begrip in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we ais mens
enerzijds onze maatschappij draaiende kunnen houden en anderzijds toch zoveel
m ogelijk rekening houden m et de bestaande natuurlijke waarden die onze w oonen werkom geving telt?
Sinds 2001 werken Vlaanderen en Nederland nauw samen aan een gezamenlijk
en gecoördineerd beleid onder de noemer Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
Jaarlijks w o rd t hiervoor een onderzoeksprogramma opgesteld dat m oet toelaten
de w erking van het estuarium en de im pact van menselijke ingrepen steeds beter
te begrijpen. Op die manier streven we naar een voortdurende verbetering en
onderbouw ing van het gevoerde beleid.
Kennis verzamelen is één aspect van onze opdracht, deze kennis daarna overzichtelijk samenvatten en
toegankelijk maken is minstens even belangrijk. Hiervoor staat de ScheldeM onitor (www.scheldem onitor.org)
sinds 2004 garant.
In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van 2008 werd beslist om aan de ScheldeM onitor een set van
indicatoren toe te voegen die op overzichtelijke wijze de algemene toestand van het estuarium weergeven.
Zo worden trends zichtbaar, kunnen verbanden gelegd worden en is duidelijk w at we al wél en w at we nog
niet doorgronden. De Langetermijnvisie is het basisbeleidskader in het indicatorenproject. Hierdoor staan de
thema's natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid centraal maar is er ook aandacht voor visserij, toerisme
en recreatie.
Indicatoren zijn een dankbaar instrum ent om beleid, onderzoeken com m unicatie rond een bepaald gebied op
elkaar af te stemmen. Wij hopen dan ook dat de resultaten bijdragen aan een duurzaam beleid en beheer voor
het Schelde-estuarium.
Afdeling M aritiem e toegang heeft d it project getrokken en gefinancierd. De degelijkheid en grondigheid
waarmee het uitgevoerd werd, danken we aan het Vlaams Instituut v o o rd e Zee.
Ik bied u, ter gelegenheid van het Schelde Symposium, graag deze speciale uitgave aan.

Ir. Freddy Aerts - afdelingshoofd
M aritiem e toegang
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Indicatoren van de langetermijnvisie 2030 (LTV) voor het Scheldeestuarium: Leeswijzer voor de gebruiker

1. Inleiding
Sinds het einde van de vorige eeuw streven Vlaanderen en Nederland ernaar om hun beleidsplannen en ideeën
in en rondom het Schelde-estuarium zoveel m ogelijk op elkaar af te stemmen. Dit resulteerde in 2001 in de
Lange Termijnvisie Schelde-estuarium (LTV) [1], opgem aakt door deTechnische Schelde Commissie. Centraal in
de LTV staat het'streefbeeld 2030'waarin men tegen 2030 een gezond en m ultifunctioneel Schelde-estuarium
beoogt, dat op een duurzame wijze w o rd t gebruikt voor de menselijke behoeften. Drie grote pijlers worden
hierbij ais prioritair gezien: de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het estuarium. De strategie
die m oet gevolgd worden om het streefbeeld 2030 te bereiken, is vastgelegd in de Ontwikkelingsschets 2010
(OS2010).
Om het gevoerde beleid te kunnen evalueren en sturen werd beslist, binnen het kader van de LTV, een
gezamenlijk onderzoeks- en m onitoringprogram m a op te starten dat uitgevoerd w ordt onder de noemer van
de werkgroep Onderzoek & M onitoring (WG O&M). Eén van de opdrachten die binnen deze werkgroep werd
uitgevoerd, betreft het ontw ikkelen van een set indicatoren om de ontw ikkeling van het Schelde-estuarium een
gebiedsgerichte vertaling en een inhoudelijke invulling te geven [2]. De LTV w o rd t gebruikt ais het prioritaire
beleidskader om deze set indicatoren voor het Schelde-estuarium uit te werken. Daarnaast zijn er een aantal
belangrijke Europese wetgevingen van toepassing op het Schelde-estuarium zoals de Kaderrichtlijn Water
(KRW) en de Vogel- en H abitatrichtlijn (VHR) [3].
Voor de ontsluiting van de set indicatoren werd beroep gedaan op de ScheldeM onitor (w w w .scheldem onitor.
oro). Dit overkoepelend Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem m et betrekking to t onderzoek en
m onitoring in het Schelde-estuarium ontslu it inform atie, data en de indicatoren en vervult een belangrijke
ondersteunende rol vo o rd e projectgroepen binnen de Werkgroep O&M.
Gezien het Vlaams-Nederlandse bereik van d it instrum ent, om vat het studiegebied van de set 'Scheldeindicatoren' het estuarium zoals gedefinieerd in de LTV [1]. De grens bovenstrooms is gelegd bij de sluizen
van Gent en de m ondingsgebieden van de zijrivieren. De zoetwateraanvoer u it de Bovenschelde en de
ontw ikkelingen op de zijrivieren en kanalen die op de Schelde uitkom en, worden ais exogeen beschouwd.
Benedenstrooms om vat het estuarium de Schelde en haar m ondingen, inclusief de Vlakte van de Raan en
andere ondiepwatergebieden. De vaargeulen zijn opgenom en to t aan de grens van het nautisch beheer,
met ais indicatieve grens de loodskruispunten westelijk voorbij het Scheur. De haven van Zeebrugge en de
bijbehorende vaargeul Pas van het Zand vallen buiten het gebied. Behalve de rivier de Schelde zelf, om vat het
gebied ook de oevers to t aan de hoofdwaterkeringen. Deze gebiedsgrenzen worden echter niet beschouwd
ais een strakke afbakening. Voor bepaalde thema's o f gebruiksfuncties en m et het oog op het creëren van een
draagvlak is het wenselijk over deze grenzen heen te kijken o f een andere afbakening te definiëren (Figuur 1).
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Figuur 1: Voorbeeld van een aa ntal verschillende geografische afbakeningen die werden gebruikt voor het indicatorenproject
(afhankelijk van onder meer de vraagstelling en de databeschikbaarheid). Linksboven: Het studiegebied van het
Natuurontwikkelingsplan
Schelde-estuarium
(belasting
door milieuverontreinigende stoffen). Rechtsboven: De
Scheldegemeenten (bevolkingsdruk). Linksonder: De Macrocellen Westerschelde en rekenvakken Zeeschelde (bodemberoerende
activiteiten). Rechtsonder: De oppervlaktewaterlichamen u it de Kaderrichtlijn Water (kw aliteit van het oppervlaktewater).

2. Doelstellingen
In d it project w o rd t beoogd een set indicatoren voor het Schelde-estuarium aan te reiken die gebaseerd zijn
op feiten en cijfers: beleidsrelevante indicatoren die w etenschappelijk onderbouw d zijn, data die op kw aliteit
gevalideerd zijn en m et een correcte beschrijving van de bron (auteurs, data beheerders) en de m ethodologie.
M et d it instrum ent tracht men een aantal strategische en specifieke doelstellingen in te vullen.
Strategische doelstellingen:
Inzicht krijgen in ingreep - effectrelaties voor het adviseren van het beleid en beheer, o.a. bij m ogelijke
toekom stige milieu effecten rapporten (MER) in het kader van bv. baggerwerken.
Hiaten in de kennis situeren en aansturing geven voor het toekom stig onderzoek binnen het LTV Onderzoek
& M onitoringprogram m a.
Een educatieve en draagkrachtvergrotende functie verzorgen, om het ecologisch en socio-economisch
functioneren van het systeem toe te lichten en over de randvoorwaarden te kunnen communiceren.
Specifieke doelstellingen:
Het selecteren, uitwerken en visualiseren van een set indicatoren die een im pact hebben op, o f
kenmerkend zijn voor een geïntegreerde visie op de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid van
het systeem, evenals op de gebruiksfuncties voor visserij en recreatie&toerisme. Dit h ou dt ook in dat de
vergelijkbaarheid van de meet- en analysemethodieken en de verschillen in de normspecificaties tussen
Vlaanderen en Nederland in rekening worden gebracht.
De ScheldeM onitor (www.scheldem onitor.org) aanvullen om in com binatie m et het dataportaal (www.
scheldem onitor.org/data.php) te fungeren ais een portaalsite voor het Schelde-estuarium.
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3. Doelgroep
Het instrum ent kan een basis vorm en voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen. Het is dan ook in de eerste plaats gericht op de Vlaamse en Nederlandse overheden (ambtenaren,
beleidsniveau) en onderzoeksinstellingen. Ook de Internationale Schelde Commissie (ISC) (www.isc-cie.org) en
de VNSC Werkgroep Com m unicatie (www.vnsc.eu) behoren to t de doelgroep. Daarnaast bedienen de Scheldeindicatoren andere belanghebbenden: de private en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, verschillende
bestuursniveaus (de gemeenten, provincies, water- en hoogheemraadschappen, havenschappen) en to t slot
de maatschappij in het algemeen.

4. ínhoud en structuur
Set van indicatoren
In totaal werd een set van 18 indicatoren voor het Schelde-estuarium geselecteerd (Figuur 2). Bij elke indicator
w o rd t gerapporteerd volgens een vast patroon: Kernboodschap, Waarom deze indicator?, Wat to o n t deze
indicator?, Waar komen deze data vandaan?, Kansen en bedreigingen en to t slot Koppelingen m et andere
indicatoren/m etingen. Daarnaast worden ook technische fiches van de m etingen u it de indicator m et de
metadata aangereikt.

Indicatorlijst

1. Bevolkingsdruk
2. Socio-economisch belang van de havens
3. Nautisch beheer*
4. Bodemberoerende activiteiten
5. (Kansen voor) Recreatie aan land en op het water*
6. Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme
7. Behoud van morfologie en dynamiek
8. Veiligheid tegen overstromen
9. Kwaliteit van het oppervlaktewater
10. Milieueffecten van de havens en scheepvaart
11. Belasting door milieuverontreinigende stoffen
12. Status van soorten en habitats
13. Bedreiging voor biodiversiteit
14. Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden
15. Kansen voor natuur
16. Visserij
17. Maatschappelijke respons en samenwerking
18. Communicatie over de grenzen
s___________________________________________________________________________________

Figuur 2: De set van indicatoren voor het Schelde-estuarium. De indicatoren aangeduid m et asterisk (*) zijn op het m om ent van
de publicatie niet beschikbaar.

9

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
Selectie van de indicatoren
In een eerste fase werd op basis van een rondvraag bij een 50-tal experts een voorlopige set van 52 parameters
geselecteerd. De projectstuurgroep valideerde deze set ais werkversie voor de invulling en de uitw erking van
de data. De belangrijkste criteria die de onderbouw ing van de werkversie van de lijst indicatoren stuurden zijn:
De wetenschappelijke onderbouw ing (met aandacht voor de inzichten in ingreep-effect relaties)
De beleidsrelevantie, in het bijzonder de gebiedsgerichte LTV2030 en de OS2010
De draagkracht, zowel aan de Nederlandse ais Vlaamse zijde
De juridische verankering
Bij de uiteindelijke selectie werd getracht zoveel m ogelijk aan al deze criteria te voldoen ('en/en'). In de praktijk
is het echter niet zo dat de indicatoren alle criteria op een gelijkwaardige manier invullen. De verdere bevraging
bij experts en literatuur resulteerde uiteindelijk in de finale selectie van een set van 18 indicatoren waarmee het
verdere proces van inhoudelijke invulling kon aangevat w orden (Figuur 2). De ontw erpteksten en producten
voor de indicator 'nautisch beheer' (indicator 3) werden in beraad gehouden door de Permanente Commissie
vanToezicht op de Scheldevaart (PC). Eind ju n i 2011 zal de PC twee rapporten in ontvangst nemen en evalueren:
De actualisatie van de evaluatie'externe veiligheid'(risico-contouren)
De eindresultaten van de studie ketenwerking
Na deze evaluaties zal de PC aangepaste samenvattende teksten voor de indicator(en) 'nautisch beheer'
aanleveren. De indicator 5 :'Kansen voor recreatie aan land en op het w ater'w erd om w ille van beperkingen in
data-beschikbaarheid en het uitblijven van de aanlevering van de data, niet volledig ingevuld. Beide indicatoren
(3 en 5) w orden op een latere datum ter beschikking gesteld via de daartoe voorzien indicatorpagina's. De
indicatoren en indicator producten zijn online beschikbaar via: h ttp://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.
ghüO m kadering van de indicatoren
Indicatoren kunnen op zichzelf staan, maar worden vooral n uttig in een logisch denkkader. In d it project werd
geopteerd om de indicatoren in te passen in het kader van de LTV, al werden tijdens het ontwikkelingsproces
ook het DPSIR-model (Driving forces, Pressures, State, Impacts and Responses) en de conceptuele theorie van
ecosysteemgoederen en -diensten, overwogen [3].
De 18 geselecteerde indicatoren voor het Schelde-estuarium kaderen grotendeels in de 3 hoofdthema's van de
LTV, werkgroep Onderzoek & M onitoring: Veiligheid, Natuurlijkheid en Toegankelijkheid (Figuur 3). Een aantal
indicatoren vallen specifiek onder één van deze drie pijlers van de LTV terw ijl andere indicatoren zich eerder op
het raakvlak tussen de centrale hoofdthema's bevinden.

N a tu u rlijk h e id
Maatschappelijke respons
en samenwerking
Bedreiging voor
biodiversiteit

Communicatie over
de grenzen

Status van soorten
en habitats
Bescherming en
ontwikkeling van
natuurgebieden
K waliteit van het
oppervlaktewater

Visserij

Visserij

Veiligheid tegi
Bodemberoerende
activiteiten
Milieueffecten van de
havens en scheepvaart

Kansen voor
natuur

Socio-economisch belang
van het verblijfstoerism e

(Kansen voor) Recreatie
aan land en op het water
Socio-economisch belang
van de havens

Nautisch Beheer

Toerisme en recreactie
T o e g a n k e lijk h eid

Figuur 3: Een voorstellingswijze van de plaatsing van de indicatoren binnen het kader van de hoofdthema's van de LTV[ 1].
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Dit them atische denkkader is in overeenstemming met dat van de ScheldeMonitor. Bovendien beoogt de
ScheldeMonitor het ontsluiten van informatie, meetgegevens én afgeleide producten naar eenzelfde doelgroep.
De Schelde-indicatoren werden daarom ingebed op de website van de ScheldeMonitor. De ScheldeMonitor
structuur werd zo opgebouw d dat één zoekactiviteit meteen drie informatiesystemen bevraagt: informatie,
data en indicatoren. De zoekfunctie is opgebouw d vanuit de them atiek binnen de drie hoofdthema's Veiligheid,
Natuurlijkheid en Toegankelijkheid van de Werkgroep O&M. Door een netwerk van relaties tussen de drie
systemen w ordt de m ogelijkheid geboden naast de expliciet gevraagde gegevens eveneens de beschikbare
gerelateerde inform atie/data/indicatoren te raadplegen. Het informatiesysteem biedt alle info aangaande
instituten, projecten, datasets en personen actief binnen de onderzoekswereld van het Schelde-estuarium.
Via het dataportaal van de ScheldeMonitor krijgt de gebruikertoegang to t gegevens afkomstig van verschillende
bronnen en dataleveranciers. Men kan er zowel in-situ meetgegevens terugvinden ais de daarvan afgeleide
dataproducten en GIS-informatie. Een belangrijke bijdrage aan het dataportaal w ordt gerealiseerd in relatie
met de Werkgroep Onderzoek en M onitoring (O&M) van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC).
Het ScheldeMonitor dataportaal w ordt nam elijk Ingezet ais het centrale portaal voor de gegevens verzameld
binnen het geïntegreerd m onltoringprogram m a (MONEOS). Op deze manier fungeert het dataportaal ais een
Instrum ent voor de geplande evaluaties van het Schelde-estuarium.
Informatie

Data ■

Indicatoren (18)

■ \

_y

y

v .

Figuur 4: De drie componenten van de ScheldeMonitor systemen: Informatie, Data, Indicatoren. Bij elke indicator w ordt de link
gem aakt naar het Informatiesysteem en het dataportaal waar de relevante parameters, databronnen, kaartlagen, figuren,
datasets en publicaties worden aangereikt zodat de geïnteresseerde lezer zich meer in detail kan informeren.

5. Toekomstvisie op de Schelde-indicatoren
De Schelde-indicatoren geven, op een grensoverschrijdende en gebiedsgerichte basis, Invulling aan het
Streefbeeld 2030 van de LTV. Er w ordt, In samenspraak met een netwerk van experts, een samenvatting
en overzicht aangereikt van objectieve en w etenschappelijk onderbouw de kennis. Hierbij w ordt op een
Integrerende en sector- en dom elnoverschrljdende wijze te werk gegaan. Op deze manier w ordt een eerste
stap gezet In de richting van de evaluatie van de langeterm ijnvisie (LTV). Een belangrijk aandachtspunt b lijft
echter dat In de LTV geen expliciete streefdoelen vermeld worden. Bovendien zijn er ook dikw ijls beperkingen
betreffende de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de data.
Om de Schelde-indicatoren verder te ontw ikkelen en het gebruik ervan te optimaliseren Is het wenselijk een
aantal stappen te ondernemen:
De ínhoud van de huidige set Indicatoren op regelmatige basis actualiseren.
Het concept van de huidige set Indicatoren op regelmatige basis evalueren.
Een dynamisch eindproduct ter beschikking stellen In het aanbod van de dienstverlening vanuit de
ScheldeMonitor.
Ondersteuning bieden bij de verdere vertaling van de LTV naar concrete streefdoelen en -cijfers.
De Schelde-indicatoren zullen pas volledig to t hun recht komen ais ze wijdverspreid gekend zijn en gebruikt
worden. Daarom Is het van belang een gericht com m unicatieplan op te stellen waarbij getracht w ordt om het
instrum ent zoveel m ogelijk visibiliteit te geven bij belanghebbende organisaties en instellingen. De integratie
In de ScheldeMonitor Is reeds een eerste stap In die richting.
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Bevolkingsdruk
Het aantal inwoners in de gem eenten langs het Schelde-estuarium is
sinds 1990 m et 5,4% toegenom en to t bijna 2 m iljoen (2008). Zowel in
de Vlaamse ais Nederlandse Scheldegemeenten ging in het voorbije
decennium vooral landbouw grond verloren in het voordeel van ander
bodem gebruik zoals (semi-)bebouwing en verkeer. 14% van de totale
oppervlakte van de Scheldegemeenten is in 2009 bebouwd, een
stijging van 1,7%t.o.v. 1 9 9 6 - 1997. Het gem iddelde inkomen van een
inw oner in de Vlaamse o f Nederlandse Scheldegemeenten lag in 2007
lager dan het gem iddelde inkomen van een inw oner in respectievelijk
het Vlaamse gewest o f Nederland.

Waarom deze indicator?
Het streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] stelt een duurzaam gebruik van het
estuariene systeem voor menselijke behoeften voorop. Trends in bevolkingsaantallen en -dichtheden,
veranderingen in bodem gebruik en sociale ontw ikkelingen, kunnen een beeld geven van de druk van
de bevolking op het om gevende ecosysteem: de nood aan bouwgrond, huisvesting, tewerkstelling,
recreatiem ogelijkheden,... De demografische en sociale ontw ikkelingen en behoeften zijn relevante gegevens
bij het uitstippelen van het beleid voor het Schelde-estuarium. Een vergelijking van deze ontw ikkelingen t.o.v.
de veranderingen in het Vlaamse Gewest en landelijk Nederland geeft extra duiding over het belang van de
geobserveerde trends.
De Europese Unie werktaan een nieuwe them atische strategieën richtlijn voor bodem bescherming en duurzaam
gebruik van de bodem [2]. De bodem kom t in ecologisch opzicht in toenem ende mate onder druk te staan
(erosie, verontreiniging, b odem afdekking,...) ten gevolge van menselijke activiteiten zoals land- en bosbouw,
industrie, toerisme en verstedelijking. Het beschermen van die bodem is van belang voor o.a. het behalen
van de nationale en Europese doelstellingen betreffende w aterkwaliteit, volksgezondheid, klimaatverandering,
bescherming van natuur en biodiversiteit, voedselveiligheid en een duurzame ontw ikkeling van Europa in het
algemeen. De voorgestelde richtlijn richtzich in het bijzonder op b odem gebruikdat de normale bodem functies
sterk belem m ert (bv. 'de permanente bedekking van het bodem oppervlak m et ondoordringbaar materiaal'.) Ook
het Nederlandse en Vlaamse bodem beleid [3] richten zich op een duurzaam gebruik en beheer van de bodem
waarbij tegem oet w o rd t gekomen aan de behoeften van de huidige generaties zonder de m ogelijkheden van
toekom stige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Daarnaast staan ook arm oede en sociale uitsluiting op de agenda van de Europese, Nederlandse en Vlaamse
strategieën voor duurzame ontw ikkeling [4]. In het kader van een duurzame ontw ikkeling van het Scheldeestuarium kan de aandacht voor deze problem atiekdan ook niet ontbreken. De welvaartsindex gaat na in welke
mate de relatieve w elvaart in de Scheldegemeenteen (gebaseerd op het gem iddeld inkomen per inwoner)
verschilt van de w elvaart in N ederlanden het Vlaams Gewest. O okde tewerkstelling en de groei van belangrijke
economische sectoren in het Schelde-estuarium zoals de havens (zie ook indicator'socio-econom isch belang
van de havens) [5]) vertalen de lokale econom ie naar welvaart van de lokale bevolking.

Wat toont deze indicator?
A a n ta l en dichtheid van de bevolking in het Schelde-estuarium

De Vlaamse bevolkingsgegevens zijn gebaseerd op de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen. In d it register worden de gegevens u it de gem eentelijke bevolkingsregisters over al de burgers die in
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het land verblijven samengebracht. De Nederlandse bevolkingsgegevens zijn gebaseerd op de gegevens van
de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de GBA w o rd t in principe iedereen die voor
onbepaalde tijd in een Nederlandse gemeente w oonachtig is, opgenom en.
Het aantal inwoners in de gemeenten langs het Schelde-estuarium is sinds 1990 m et 5,4% toegenom en to t
bijna 2 m iljoen (2008). Het aantal inwoners in de 51 Vlaamse Scheldegemeenten is sinds 1990 gestegen m et
5,7% o f iets m inder dan 91.000 inwoners. Ook in de 9 Nederlandse Scheldegemeenten is het bevolkingsaantal
in de periode 1988 - 2008 toegenom en m et 3,7% o f meer dan 9.300 inwoners (zie figuur 1). Figuur 4 geeft
de afbakening van de Vlaamse en Nederlandse Scheldegemeenten weer (zie ook technische fiche van deze
m eting [6]).
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Figuur 1: Evolutie van het aantal inwoners in de Nederlandse (links) en Vlaamse (rechts) Scheldegemeenten. Bron: Centraal
Bureau voor de Statistiek, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Relatief gezien is het aantal inwoners in de Nederlandse Scheldegemeenten in de periode 1988 - 2008 m inder
snel toegenom en dan in Nederland waardoor het percentage inwoners van de Nederlandse Scheldegemeenten
t.o.v. het totale aantal inwoners van Nederland gedaald is (zie figuur 2). M inder dan 2% van de inwoners van
Nederland w oo nt in een gem eente langs de Schelde. Voor het Vlaams Gewest is d it 27,3% (2008). Sinds 2001 is
d it aandeel terug in stijgende lijn.
Ook de bevolkingsdichtheid in de Scheldegemeenten is toegenom en, net ais in het volledige Vlaams Gewest
en Nederland (zie figuur 3). De Nederlandse Scheldegemeenten kennen, m et 222 inwoners per km2 in 2008,
een lagere bevolkingsdichtheid dan de Vlaamse Scheldegemeenten m et 772 inwoners per km2 in 2008. De
bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Scheldegemeenten is zelfs groter dan die in het Vlaams Gewest (456
inwoners per km2 in 2008). De bevolkingsdichtheid in Nederland is ongeveer twee keer zo groot als die in de
Nederlandse Scheldegemeenten (486 inwoners per km2 in 2008).
M iddelburg en Vlissingen zijn m et respectievelijk 975 en 1312 inwoners per km2 de dicht bevolkste
Scheldegemeenten langs de Westerschelde in 2008 (zie ook fig uu r 4). Antwerpen, Gent, Niei, Boom en
Hemiksem hebben dan weer de hoogste bevolkingsdichtheid aan de Vlaamse zijde van het estuarium (meer
dan 1.500 inwoners per km2 in 2008).

14

Bevolkingsdruk

1,76
2 ts

1,74
1,72

■
=c

1,7

<D &0)
</> C

T3

c

CD

SI
E
i_ 0)
■S
05
T 3 <D
<D -Q

Z

O

<D .C

1,68
1,66

1,64

0)0

1,62

c
c
<D —

1,6

ro co
O
i- m
ro
CD T 3

CL

1,58
1,56
1,54

— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I- 26,6
aDO) 0^ f MCO^ l DCDNOOO) 0^ - OJCO^ l O( DNOO
00000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)000000000
0)0)0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0)0 )00 00 00 00 0
t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

t-

N ederlandse S cheldegem eenten

C N I C N C M C M C M C M C M C M C M

—♦ — V laa m se Scheldegem eenten

Figuur 2: Evolutie van het aa ntal inwoners van de Nederlandse o f Vlaamse Scheldegemeenten ais percentage van het totale
aa ntal inwoners van respectievelijk Nederland (links) o f het Vlaams Gewest (rechts). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek,
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

800
700 -

500 400 -

300 -

00
co
03
T—

O)
co
O)
T—

o
C7)
03
■*—

T—
03
03
t—

CM
03
03
T—

CO
03
03
T—

Nederlandse Scheldegemeenten

’’fr
03
03
T—

LO
03
O)
T—

CD
03
03
t—

» N e de rla nd

1"03
03
T—

00
03
03
t—

O)
03
03
t—

O
O
o
CM

T—
O
o
CM

CM
O
O
CM

CO
O
o
CM

■ 't
o
o
CM

« V laa m se Scheldegemeenten

LO
O
o
CM

CD
O
O
CM

r- o
o
CM

co
o
o
CM

« V la a m s Gewest

Figuur 3: Evolutie van het aa ntal inwoners van de Nederlandse o f Vlaamse Scheldegemeenten ais percentage van het totale
aa ntal inwoners van respectievelijk Nederland (links) o f het Vlaams Gewest (rechts). Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek,
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Bevolkingsdichtheid
(inwoners/km2)
Situatie 2008
87 - 250
250 - 500

V eere

5 0 0 - 1.000
1.000 - 1.500

Kapelle
Vlissingen

Reim erswaal

1.500 -2 .5 0 0

Hulst
Tem euzen

Zandhoven
Ranst
G robbendonk
Kruibeki
,em
.

Temse
L oke re n W a a sm u n ste r
Bornem
Ham me
Berlare

Puurs
Sint-Am ands Willi
D enderm onde

imst

Herenthout
Lier
_ zT.
Duffel

Berlaar
Hulshout

,W esterlo
Laakdal

>jnM Tatelijne-W aver^e st-op-dervBerg
Herselt
le c h e le n

B o n h e id e n

Keerbergen

M elleW etterenW ichelen

Zem stBoodm eerbeek
Haacht

Ibeke

F iguur 4: Bevolkingsdichtheid o f aantal inwoners per km 2in de Vlaamse en Nederlandse Scheldegemeenten. Situatie 2008. Bron:
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bebouwde oppervlakte en ander bodemgebruik in het Schelde-estuarium

Vlaanderen en Nederland hanteren in hun bodem gebruiksbestanden verschillende categorieën en
nom enclatuur voor de indeling van bodem gebruik (zie ook technische fiche van deze m eting, [7]). Hierdoor
moeten de gegevens over bodem gebruik in het Schelde-estuarium worden opgesplitst naar Vlaanderen en
Nederland. Wel werden een aantal vergelijkbare bodemgebruiksklassen gedefinieerd in het kader van deze
m eting zodat een grove vergelijking min o f meer m ogelijk w ordt. 11,5% en 7% van de totale oppervlakte van
respectievelijk de Vlaamse Scheldegemeenten en het Vlaams Gewest is in 2009 geklasseerd ais'onbekend'. Dit
kan een invloed hebben op de weergegeven trends.
Bebouwde oppervlakte in de Nederlandse en Vlaamse Scheldegemeenten
De bebouwde oppervlakte in de Vlaamse en Nederlandse Scheldegemeenten is toegenom en van 51.254 ha in
1996 - 1997 to t 58.184 ha in 2009 (zie fig uu r 5). Het grootste deel van die oppervlakte bevindt zich op Vlaams
grondgebied. In 2009 is 14% van de totale oppervlakte van de Scheldegemeenten bebouwd. In 1996 - 1997
was d it nog 12,4%.
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Figuur 5: Bebouwde oppervlakte in de Nederlandse en Vlaamse Scheldegemeenten (links) en percentage bebouwde oppervlakte
t.o.v. de totale oppervlakte van de Nederlandse en Vlaamse Scheldegemeenten samen (rechts). Voorde jaren m et een sterretje
zijn geen gegevens beschikbaar voor de Nederlandse Scheldegemeenten en werden de gegevens van het dichtstbijgelegen
voorafgaand ja a r genomen. Voor de periode 1996 - 1997 zijn de gegevens van de Nederlandse Scheldegemeenten die van
1996 en van de Vlaamse Scheldegemeenten die van 1997. Bron: Adm inistratie van het kadaster, Algemene Directie Statistiek en
Economische Inform atie en Centraal Bureau voorde Statistiek.

Bodemgebruik in de Nederlandse Scheldegemeenten
Naast h e tfe it dat de Nederlandse Scheldegemeenten een groot aandeel binnenwater hebben (35%) werd in 2006
49,1 % van het bodem gebruik ingevuld door landbouw (zie fig uu r 6). Die landbouw heeft in de periode 1996 2006 een oppervlakte van iets m inder dan 3.000 ha (-1,5%) verloren, terw ijl alle andere bodemgebruiksklassen
er (lichtjes) op vooruit zijn gegaan. De sterkste groeier was de categorie 'bos en open natuurlijk terrein' (+
0,5% o f +942 ha), op de voet gevolgd door 'bebouw de grond' (+0,4% o f 865 ha, zie ook hoger). In Nederland
was in dezelfde periode het verlies van landbouw grond ten koste van de andere bodem gebruiksfuncties nog
sterker (-1,8%). De Nederlandse Scheldegemeenten bevatten relatief gezien m inder grond voor landbouw,
recreatie, verkeer, bebouwing en vooral bos en open natuur, dan Nederland ais geheel om w ille van de grote
aanwezigheid van binnenwater.
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Bodemgebruik in de Vlaamse Scheldegemeenten
In de Vlaamse Scheldegemeenten ging 5.910 ha (2,7%) landbouw grond verloren in de periode 1997 - 2009.
Daarnaast verdween ongeveer 2.100 ha o f 1% (semi-)natuurgebied en 650 ha o f 0,3% recreatieterrein. Vooral
de bebouwde oppervlakte steeg in de Vlaamse Scheldegemeenten (+ 2,8% o f 6.065 ha, zie ook hoger) en ook
het verkeersterrein en de semi-bebouwde grond kende een groeiend aandeel (+ 1.457 ha o f 0,7%). De dalende
o f stijgende trend in de relatieve oppervlaktepercentages van de verschillende bodemgebruiksklassen in de
Vlaamse Scheldegemeenten komen vrij goed overeen m et die van het volledige Vlaams Gewest. In de Vlaamse
Scheldegemeenten is relatief gezien m inder gebied ingevuld door landbouw activiteiten (12,1% minder) maar
wel meer (sem i-)bebouwde oppervlakte en verkeersterrein (6,9% meer) (zie fig uu r 7).
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Welvaartsindex in de gemeenten langs het Schelde-estuarium

De welvaartsindex w ordt hier gedefinieerd ais de vergelijking van het gem iddelde inkomen per inwoner van de
Vlaamse o f Nederlandse Scheldegemeenten m et het gem iddelde inkomen per inwoner in respectievelijk het
Vlaams Gewest o f Nederland (= 100).
De Vlaamse inkomensgegevens zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen. De Nederlandse
inkomensgegevens zijn gebaseerd op schattingen uit het Regionaal Inkomensonderzoek. De definities van
'inkom en'verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Vlaanderen hanteert het netto belastbaar inkomen dat
bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Deze inkomensgegevens weerspiegelen niet het
werkelijke beschikbaar inkomen om dat niet alle personen belastingen betalen o f zijn werkelijke inkomens
w eergeeft in de belastingen. De Nederlandse inkomensgegevens zijn gebaseerd op een schatting van de
werkelijke, maar onbekende besteedbare inkomens. Voor meer inform atie w ordt verwezen naar de technische
fiche van deze m eting [8]. Gezien de welvaartsindex een relatieve waarde aangeeft, zijn de cijfers van Nederland
en Vlaanderen wel vergelijkbaar.

18

Bevolkingsdruk
De welvaartsindex in de Vlaamse gemeenten langs het Schelde-estuarium is sinds het begin van de beschikbare
gegevens in 1994 gedaald met iets meer dan 2%. Sinds 2004 ligt het gem iddelde inkomen van een inwoner in
de Vlaamse Scheldegemeenten lager dan het gem iddelde inkomen van een inwoner in het Vlaamse gewest.
Ook het gem iddelde inkomen per inwoner van de Nederlandse Scheldegemeenten ligt in de periode 2003 2007 0,5 to t 4% lager dan het nationale gem iddelde (zie figuur 8).
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Vlaams Gewest o f Nederland. D it laatste w ordt in de welvaartsindex gelijkgesteld aan honderd (de rode lijn in de grafiek). Bron:
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Centraal Bureau voorde Statistiek.

Waar komen de data vandaan?
De gegevens over het aantal inwoners, oppervlakte van de gem eenten en gem iddeld inkomen per inwoner
in Vlaanderen en Nederland zijn afkomstig van de Algemene Directie Statistieken Economische Inform atie
(ADSEI) in België en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland.
De gegevens over bodem gebruik zijn afkom stig van de Adm inistratie van het kadaster, de ADSEI en het
CBS.

Kansen en bedreigingen
De bevolkingsdruk en het bodem gebruik langs het Schelde-estuarium hangen nauw met elkaar samen. De
economische ontw ikkeling, de nood aan transportinfrastructuur en huisvesting zijn mee bepalend voor de
intensiteit en patronen van verstedelijking. Het aansnijden van nieuwe ruim te voor bebouwing en transport
gaat vooral ten koste van landbouw grond en in mindere mate van (semi)natuurlijke gebieden zoals bossen.
Een stijging van de bebouwde o f verharde oppervlakte in de Scheldegemeenten heeft een belangrijke invloed
op het Schelde-ecosysteem ais gevolg van het 'afdekken' van de bodem. Veranderingen in de bebouwde
oppervlakte kunnen naast bv. kanalisering en andere waterbeheer-infrastructuur, de zoetwaterafvoer in
het Schelde-estuarium beïnvloeden en zo een effect hebben op de saliniteit(svariatie) en de hoogte van de
waterstanden (zie indicator'behoud van m orfologie en dynamiek'). Daarnaast brengen intensieve vorm en van
ruim tegebruik ook bijkom ende m ilieudruk (geluid- en geurhinder, vervuiling) met zich mee (zie ook indicator
'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen').
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Het w egennetw erk en de transportinfrastructuur vorm en de verbinding tussen steden en de aders van
de economie. Ze dragen echter ook bij aan de versnippering van de open ruim te en fragm entatie van
natuurgebieden (zie ook indicator'bescherm ing en ontw ikkeling van natuurgebieden') m et gevolgen v o o rd e
kw aliteit van de aanwezige soorten en habitats (zie indicator'status van soorten en habitats').
Het 'Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen' [9] en de Nederlandse 'Nota Ruimte' [10] hebben aandacht voor
een ruim telijke bijdrage aan een sterke econom ie en de leefbaarheid van steden waarbij de w aarborging en
ontw ikkeling van natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden worden verzekerd.
Daarnaast kan ook het creëren van 'kansen voor natuur'd.m .v. maatregelen zoals een doorgedreven zuivering
van het afvalw ateren een m ilieuvriendelijke landbouw de kw alite iten h etg eb ruikvan natuurlijke hulpbronnen
ook in de toekom st verzekeren (zie bv. ind icato r'kw alite it van het oppervlaktewater').
Een duurzame ontw ikkeling vergt ook inspanningen om de tegenstellingen en achterstand in de sociale
ontw ikkeling binnen een gemeenschap en tussen gemeenschappen onderling weg te werken o f te
verm inderen. Het opvolgen van de welvaartsindex geeft inzicht in de relatieve socio-economische toestand
van de bevolking bij het Schelde-estuarium, t.o.v. die in Nederland en het Vlaams Gewest. Zoals de meeste
indicatoren van welzijn, geeft deze index slechts een beperkt beeld van de realiteit.
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven verder de beperkingen in definities, data en methoden.
De fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=1

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Aantallen en dichtheden van de bevolking zijn samen m et het bodem gebruik mee bepalend voor de
overstromingsrisico's langs het Schelde-estuarium. De bevolkingsomvang vo rm t een belangrijke factor in de
schatting van het aantal slachtoffers bij een overstrom ing. Voor de schatting van de economische schade is
g rondgebruik een belangrijk gegeven (zie indicator'veiligheid tegen overstromen).
De druk door de bevolking en andere gebruikers brengt ook een belasting van het m ilieu m et zich mee (zie ook
indicator'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen').
De welvaartsindex o f het gem iddelde inkomen van de inwoners in de Scheldegemeenten hangt af van
veel factoren: tewerkstellingspercentage en economische groei van belangrijke sectoren voor het Scheldeestuarium (zie ook indicatoren 'socio-economisch belang van de havens] socio-economisch belang van het
verblijfstoerisme), hoogte van de sociale uitkeringen, evolutie van de w o n in g m a rkte n ,...

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling
M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information
Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement to t vaststelling van een kader voor de bescherming van
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Socio-economisch belang van de havens

».

De Scheldehavens hebben een belangrijke p oortfunctie en sociaaleconomische invloed in de regio. De goederenoverslag in de
Scheldehavens steeg van 113 miljoen ton in 1980 to t 250 miljoen ton
in 2008, een absoluut record. Vooral de containerstroom in de haven
van Antwerpen kende een explosieve toename. De Scheldehavens
zijn de sterkste groeier in de'H am burg - Le Havre range'sinds 1980 en
nemen meer dan 20% van de totale goederenoverslag in d it gebied
voor hun rekening. In 2007 is de totale werkgelegenheid in de havens
m et minstens 5% (Terneuzen) en maximaal 22% (Antwerpen) gestegen
t.o.v. 2002. De totale toegevoegde waarde kende een sterke groei t.o.v.
2002: +57% voor Vlissingen en Terneuzen en respectievelijk +43% en
+31% voor Antwerpen en Gent.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] beoogt m et het streefbeeld 2030 in het kader van de prioritaire
fu n ctie 'to e g a n ke lijkh e id 'd a t de Scheldehavens (Vlissingen, Terneuzen, G enten Antwerpen) optim aal kunnen
inspelen op de ontw ikkelingen in de w ereldeconom ie en een toonaangevende logistieke en industriële
positie kunnen handhaven. Ook een optim alisatie van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in
de Scheldehavens in relatie to t de andere functies die het Schelde-estuarium m oet vervullen staat ais doei
omschreven in de Langetermijnvisie. De werkgelegenheid in de Scheldehavens d ru kt de sociaal-economische
betekenis van deze havens uit.
Een succesvol havenbeleid d ie nt gekaderd te worden in een internationale context. Daarom worden sommige
van deze cijfers in een ruimere context geplaatst, en w o rd t de vergelijking gem aakt m et de havens van de
zogenaam de'Ham burg - Le Havre range'in de regio Noordwest Europa (zie verder, fig uu r 2).
In de strategische (master)plannen leggen de Scheldehavens de beleidsopties vast voor het realiseren van een
duurzame havenontwikkeling. De socio-economische rol van de havens speelt hierin een belangrijke rol.
Het ontw erp Strategisch Masterplan van Zeeland Seaports (havens van Vlissingen en Terneuzen) [2] voor de
periode 2009 - 2020 beoogt een stijging van de goederenoverslag to t 50 miljoen ton in 2020. Daarnaast w il
men to t 2020 de havengerelateerde werkgelegenheid en toegevoegde waarde doen groeien m et 20%.
Het concept strategisch plan voor de Gentse kanaalzone [3] richt zich, rekening houdend m et de m ogelijkheden
voor nieuwe m aritiem e infrastructuur, op een stijging van de goederenoverslag to t 44 à 49 miljoen ton in 2020
en 58 m iljoen ton in 2030. Indien een nieuwe zeesluis in Terneuzen kan worden gerealiseerd tegen 2018, w ordt
de ontw ikkeling van de Gentse haven opgesplitst in twee fasen. In de periode to t 2018 w o rd t vooral gefocust
op een kwalitatieve ontw ikkeling van de m aritiem e handelsstromen, toegevoegde waarde o f werkgelegenheid
m eteen meer am bitieuzere kw antitatieve groei na 2018.
Het tussentijds strategisch plan van de haven van A n tw erp en [4] stelt in zijn ontwikkelingsvisie een groei
voorop van de goederenoverslag to t 188-228 miljoen ton in 2015 en 230-301 miljoen ton in 2030. Het plan legt
ook doelstellingen vast op basis van prognoses voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid: voor de totale
werkgelegenheid houdt men rekening m et 138.000-153.000 voltijdse equivalenten (VTE, voor meer inform atie
in verband m et de eenheden, zie technische fiche van de m eting'w erkgelegenheid in de Scheldehavens'[5]) in
2015en 138.000-160.000 VTE in 2030. Voor de totale toegevoegde waarde brengt men een om zet van 16- 19
miljard euro in rekening voor 2015 en 18-23 miljard euro voor 2030.
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Wat toont deze indicator?
Goederenoverslag in de Scheldehavens

De goederenoverslag in de Scheldehavens steeg van 113 m iljoen ton in 1980 to t 250 m iljoen ton in 2008, een
absoluut record (zie figuur 1). De haven van Antwerpen vertegenwoordigde hierin de hoofdm oot m et een
overslagcijfer van 189 m iljoen ton in 2008.Terwijl Antwerpen en Zeeland Seaports meer dan een verdubbeling
van de goederenoverslag noteerden in 2008 t.o.v. 1980, kende de m aritiem e handelsstroom in de haven van
Gent een schommelend verloop tussen 18 m iljoen ton in 1980 en 27 m iljoen ton in 2008.
Vooral containers werden steeds meer verhandeld (stijging m et een factor 16 in 2008 t.o.v. 1980) en zijn
een specialisatie van de Antwerpse haven. De m aritiem e overslag van de overige verschijningsvormen of
transporttypen, kende een m inder sterke stijging (vloeibare bulk, roll-on/roll-off), een status quo (droge bulk)
o f zelfs een lichte daling (overig stukgoed). De haven van Gent profileerde zich vooral in droge bulk terw ijl
Zeeland Seaports naast droge bulk ook vloeibare bulk ais belangrijkste goederensoort verhandelde.

300 n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

□ Droge bulk □ Vloeibare bulk □ Containers □Roll-on/Roll-off B Overig stukgoed

Figuur 1: Totale goederenoverslag (naar transporttype) in de Scheldehavens. * In 1980 en 1981 werd de verdeling van de
goederenoverslag over de transporttypen voor de haven van Vlissingen bepaald op basis van het gemiddelde van de periode
1982-1986 in die haven. Bron: Havenbesturen en Vlaamse Havencommissie.

Havens en havenbeleid kunnen niet losgekoppeld worden van de internationale context. Een vergelijking van
de goederenoverslag in de Scheldehavens m et de goederenoverslag van de andere havens in de 'Hamburg
- Le Havre range'(zie figuur 2) geeft een idee van de concurrentiepositie van de Scheldehavens in het breder
internationale kader en biedt een objectievere kijk op de ontw ikkelingen.
Het marktaandeel van de Scheldehavens in de'H am burg - Le Havre range'bedroeg sinds 1982 meer dan 20%
(zie figuur 3). De absolute stijging van de goederenoverslag in de Scheldehavens in 2008 t.o.v. 1980 vertaalde
zich in een stijging van het marktaandeel in de'H am burg - Le Havre ran ge 'm et 4%. De Scheldehavens zijn
hiermee de sterkste groeier in de'H am burg - Le Havre range'.
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Figuur 2: Kaart van de Scheldehavens en andere havens in de 'Hamburg - Le Havre range' m et de relatieve en absolute
(ingevoegde grafiek) verdeling van de goederenoverslag over de verschillende transporttypen in 2008. Bron: Havenbesturen en
Vlaamse Havencommissie.

100%

B H a m b u rg B B re m e n B A m sterd am B R o tte rd a m B S ch e ld e h a ve n s B Z e e b ru g g e B D u in ke rke n B Le Havre
Figuur 3: Totale goederenoverslag (%) in de Scheldehavens t.o.v. de Hamburg - Le Havre range. Bron: Havenbesturen en Vlaamse
Havencommissie.

Ondanks het feit dat het aantal scheepsbewegingen o f bezoekende zeeschepen in de Scheldehavens een lichte
daling kende t.o.v. 1990 is de goederenoverslag in diezelfde periode m et meer dan 70% gestegen (zie fig uu r 4).
Het aantal schepen m et een grotere bruto tonnenm aat (BT) o f de gem iddelde BT per schip is dan ook gestegen.
Vooral de haven van Antwerpen bepaalde deze trend.

25

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

o
* - C M c r) ’< t i D c o r - - o o o > o - * — CNcO’- s j - m c D r ^ c o a ^ O T — c\ i co- si - i r >cor ^co
C 0 C D 0 0 C 0 C D C 0 0 0 0 0 0 D 0 0 C T ) C D C D C T > C D C D C T ) C T > C D 0 ) O O O O O O O O O
C D C D C T ) C D C D C D C D C D œ C T ) Q ) C D ( D < D C D C T ) C T ) Œ ) C J ) Œ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

^ ■ G O Antw erpen
GO Vlissingen
- « —SB G ent

^ ■ G O Gent

^ ■ G O Terneuzen

^ ■ G O Zeeland Seaports —♦—SB Antw erpen
—* —SBTem euzen

- • —SB Vlissingen

Figuur 4: Totale goederenoverslag (GO, miljoen ton) en aantal scheepsbewegingen o f bezoekende zeeschepen (SB) in de
Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 1990). Bron: Havenbesturen en Vlaamse Havencommissie (GO); Nationale havenraad
en Jaaroverzicht Vlaamse Havens (SB).

Werkgelegenheid in de Scheldehavens

Havens creëren directe en indirecte werkgelegenheid en zijn daarom één van de belangrijkste drijfveren in de
lokale economie en de welvaart van de lokale bevolking. De directe werkgelegenheid w ordt gem eten aan de
hand van bedrijfstakken binnen o f in de onm iddellijke om geving van de havens. De indirecte werkgelegenheid
w o rd t gegenereerd bij respectievelijk in België o f Nederland gevestigde toeleveranciers en onderaannemers
van die bedrijfstakken.
Gezien de verschillen in de gevolgde m ethode, kunnen de absolute cijfers voor werkgelegenheid en
toegevoegde waarde in de Nederlandse en Vlaamse havens niet zomaar naast elkaar gelegd worden. De
weergegeven trends zijn daarom gebaseerd op relatieve percentages t.o.v. een basisjaar, de absolute cijfers per
haven werden toegevoegd ais tabel.
De totale werkgelegenheid zit in de lift voor alle Scheldehavens. Deze groei is voornam elijk te w ijten aan
een stijging in de indirecte werkgelegenheid en slechts in mindere mate aan een stijging in de directe
werkgelegenheid. De directe werkgelegenheid in de havens van Antw erpen en Gent fluctueerde in de periode
1995 - 2007 tussen de 97% en 104% ten opzichte van het referentiejaar 2002. De directe werkgelegenheid
in de haven van Terneuzen daalde sinds 2002 m et 4%. De haven van Vlissingen scoorde het beste op vlak
van groei in directe werkgelegenheid m et een stijging van 9% t.o.v. 2002 na een periode van dalende
directe werkgelegenheid. Voor grafieken m et betrekking to t directe werkgelegenheid w o rd t verwezen naar
de indicatorpagina (http://w w w .scheldem onitor.org/indicatorfiche.php?id=2) en het dataportaal van de
ScheldeMonitor.
De indirecte werkgelegenheid (zie fig uu r 5) kende in alle Scheldehavens een sterkere stijging t.o.v. 2002 dan de
directe werkgelegenheid. De sterkste groeiers waren Antw erpen (+35% t.o.v. 2002) en Vlissingen (+ 24% t.o.v.
2002). Gent en Terneuzen kwamen in 2007 op een toenam e van de indirecte werkgelegenheid m et 15% t.o.v.
2002 .
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Figuur 5: Ontwikkeling van de indirecte werkgelegenheidvan de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar2002). De absolute cijfers
in de tabel zijn niet vergelijkbaar tussen Vlaanderen en Nederland ais gevolg van verschillen in de methodieken, afbakeningen en
éénheden. Bron: RebelGroup Advisory & Buck Consultants International; Nationale Bank van België (NBB).

Ondanks de stijging van de goederenoverslag in de Scheldehavens, daalde de directe arbeidsinzet per 1000
ton goederen (zie fig uu r 6).
Antwerpen realiseerde gem iddeld over de periode 1995-2007 een inzet van directe werkgelegenheid van
0,47 voltijdse equivalenten (VTE, voor meer inform atie in verband m et de eenheden, zie technische fiche [5])
per 1.000 ton goederenoverslag. Ondanks de stijging van 69% in de goederenoverslag is er een daling van
de directe werkgelegenheid per 1000 ton goederen m et 38% t.o.v. 1995. De havens van Zeeland Seaports,
met een gem iddelde directe werkgelegenheid van 0,52 werkzame personen per 1000 ton goederenoverslag
in de periode 2002 - 2007, kennen eveneens een daling van 16,7% t.o.v. 2002. De haven van Gent was de
meest arbeidsintensieve haven m et een gem iddelde directe werkgelegenheid van 1,18 VTE per 1.000 ton
goederenoverslag. Ook hier is de relatieve directe arbeidsinzet per ton gedaald m et 13,7% t.o.v. 1995.
Deze m eting is voor een stuk een weergave van de goederensoorten en de karakteristieken van de haven.
In een industriehaven, zoals Gent, w o rd t meer werkgelegenheid gecreëerd binnen het havengebied (directe
werkgelegenheid).
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Figuur 6: Ontwikkeling van de directe werkgelegenheid (WG) t.o.v. de goederenoverslag (GO) in de Scheldehavens. De cijfers zijn
niet vergelijkbaar tussen Vlaanderen en Nederland ais gevolg van verschillen in de methodieken, afbakeningen en éénheden.
Voor de Vlaamse havens geldt de vergelijking voor de periode 2002-2007. De cijfers van de periode 1995-2001 geven enkel een
trend aan. Bron: Havenbesturen en Vlaamse Havencommissie (GO); RebelGroup Advisory & Buck Consultants International;
Nationale Bank van België (NBB) (WG).

Toegevoegde waarde van de Scheldehavens

De toegevoegde waarde van de havens is een maat voor de efficiëntie van de economische groei. De
toegevoegde waarde geeft aan welke waarde een bed rijf o f ondernem ing toevoegt aan de aangekochte
goederen en diensten van zijn productieproces. Deze toegevoegde waarde w o rd t berekend door zaken zoals
personeelskosten, afschrijvingen, w inst en belastingen samen te tellen. De directe effecten van de toegevoegde
waarde verwijzen naar bedrijfstakken binnen o f in de onm iddellijke om geving van de havens, te rw ijl de
indirecte effecten betrekking hebben op de toegevoegde waarde die w o rd t gegenereerd bij respectievelijk in
België o f Nederland gevestigde toeleveranciers en onderaannemers van die bedrijfstakken.
De totale toegevoegde waarde van de Scheldehavens steeg in de periode 2002 - 2007 sneller dan de totale
werkgelegenheid. Hierbij dient echter vermeld dat in de officiële rapportage geen rekening werd gehouden met
inflatie. Beschikbare cijfers voor de directe toegevoegde waarde (1995 - 2001 ) van de Vlaamse Scheldehavens
werden daarom niet gebruikt in de m eting. De m ethode voor de berekening van de toegevoegde waarde is wel
dezelfde voor alle jaren (voor Vlaanderen verschillend van Nederland).
De groei in de totale toegevoegde waarde in de Scheldehavens werd gerealiseerd door de stijging in zowel de
directe ais indirecte toegevoegde waarde. In 2007 verhoogden Vlissingen en Terneuzen hun totale toegevoegde
waarde m et 57% t.o.v. 2002. De haven van Antw erpen kende een groei in totale toegevoegde waarde van 43%
t.o.v. 2002. Gent kreeg een d uw in de rug met 31 % t.o.v. 2002 (zie fig uu r 7).
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Figuur 7: O ntwikkeling van de totale toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002). De absolute
cijfers in de tabel zijn niet vergelijkbaar tussen Vlaanderen en Nederland ais gevolg van verschillen in de methodieken en
afbakeningen. Bron: RebelGroup Advisory & Buck Consultants International; Nationale Bank van België (NBB).

De directe toegevoegde waarde in de Vlaamse Scheldehavens is sinds 2002 gestegen m et 41 % in Gent en m et
38% in Antwerpen (gebaseerd op lopende prijzen, zonder rekening te houden m et inflatie). De groei is hier
iets m inder uitgesproken dan die van Zeeland Seaports m et respectievelijk 50% en 59% voor Terneuzen en
Vlissingen (zie fig uu r 8).
De indirecte toegevoegde waarde kende in alle Scheldehavens een forse stijging t.o.v. 2002. De sterkste
groeiers waren Vlissingen en Terneuzen (respectievelijk +70% en +52%). Gent kende de kleinste toenam e (+
31 %), Antwerpen realiseerde een verhoging van de indirecte toegevoegde waarde van 47% t.o.v. basisjaar 2002.
Voor grafieken m et betrekking to t de indirecte toegevoegde waarde w o rd t verwezen naar de indicatorpagina
(http://w w w .scheldem onitor.org/indicatorfiche.php?id=2) en het dataportaal van de ScheldeMonitor.
De directe toegevoegde waarde per ton goederenoverslag is voor alle Scheldehavens gestegen in de afgelopen
jaren (zie fig uu r 9). De haven van Terneuzen, m et een gem iddelde van 198 euro per ton over de periode 20022007, realiseerde hierbij de sterkste stijging t.o.v. 2002: +44%. Vlissingen steeg m et 10% to t een waarde van 72
euro per ton in 2002. Gent verwezenlijkte een gem iddelde directe toegevoegde waarde van 138 euro per ton
goederenoverslag in dezelfde periode, te rw ijl A ntw erpen gem iddeld 55 euro per ton kon waarmaken (lopende
prijzen).
Het daadwerkelijk behalen van de vooropgestelde doelstellingen voor de Scheldehavens, kan ten vroegste
getoetst worden in 2015: voor de haven van Antwerpen in 2015 en 2030, voor Zeeland Seaports in 2020 en voor
de haven van Gent in 2020 en 2030.
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Figuur 8: Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002). De absolute
cijfers in de tabel zijn niet vergelijkbaar tussen Vlaanderen en Nederland ais gevolg van verschillen in de methodieken en
afbakeningen. Bron: RebelGroup Advisory & Buck Consultants International; Nationale Bank van België (NBB)
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Figuur 9: Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde (TW, euro, lopende prijzen) t.o.v. de goederenoverslag (GO, ton) in
de Scheldehavens. Let wel: Vlaanderen en Nederland hanteren verschillende methodes voor de berekening van de toegevoegde
waarde, zie technische fiche [6j. Bron: Havenbesturen en Vlaamse Havencommissie (GO); RebelGroup Advisory&Buck Consultants
International, Nationale Bank van België (NBB) (TW).

Socio-economisch belang van de havens

Waar komen de data vandaan?
De data van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid zijn afkomstig van de jaarlijkse rapportages
'H avenm onitor' door RebelGroup Advisory en Buck Consultants International (NL) [7] en 'Economisch
belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencomplex en haven van Brussel'door de
Nationale Bank van België (NBB; VL) [8].
De gegevens van de goederenoverslag in de Scheldehavens en de havens van de 'Hamburg - Le Havre'
range zijn beschikbaar op de website van de Vlaamse Havencommissie (Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen; SERV - VHC; http://www.vlaamsehavencomm issie.be)
De gegevens van scheepsbewegingen werden opgevraagd bij de Nationale havenraad (h ttp ://w w w .
havenraad.nl) en overgenomen u it het jaaroverzicht Vlaamse havens [9].

Kansen en bedreigingen
Voor havenbeleid en beleidsevaluatie steunen havenbesturen en overheden op goed uitgebouw de m onitoring
en rapportage. De strategische beleidsplannen schuiven duidelijk meetbare doelstellingen naar voren die het
specifieke karakter van elke haven en haar activiteiten in rekening brengen. Hoewel deze beleidsevaluaties pas
op zijn vroegst in 2015 verwacht worden, duiden de cijfers op een positieve ontw ikkeling, vooral w at betreft de
indirecte effecten in werkgelegenheid en toegevoegde waarde.
Verdere inspanningen in de standaardisering van methodes en definities zal de vergelijkbaarheid van deze
gegevens onderling, en daarmee ookdestrategische inpassing van de havens in de bredere regio, ondersteunen.
Het verhandelen van goederen en het creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde biedt enerzijds
nieuwe kansen in w elvaart en econom ie en stelt anderzijds eisen op gebied van (haven-)infrastructuur,
voorzieningen en hiermee verbonden diensten en hetgebruikvan open ruim teen grondstoffen. De scheepvaart
en de havens stoten; net zoals andere emissiebronnen zoals transport, huishoudens, industrie en landbouw;
broeikasgassen en andere vervuilende stoffen u it die negatieve effecten hebben op de volksgezondheid en
de ecosystemen. De achterlandverbindingen voor het goederentransport van en naar de havens hebben een
verschillende graad van invloed op het milieu (zie indicator 'milieueffecten van de havens en scheepvaart').
De steeds toenem ende schaalvergroting van de havens en scheepvaart heeft zijn gevolgen voor de nautische
veiligheid en vlotheid (zie indicator 'nautisch beheer'). De toegankelijkheid van de Scheldehavens vereist
voortdurend onderhoud van de vaargeulen. De effecten van bagger- en stortactiviteiten, die hieraan verbonden
zijn, worden in het oog gehouden door het toepassen van een 'flexibele stortstrategie'en wetenschappelijk
gevalideerde stortcriteria (zie indicator 'bodem beroerende activiteiten'). Via een m onitoringprogram m a
worden de arealen van de aanwezige ecotopen o f leefgebieden, in het bijzonder de ecologisch waardevolle
laagdynam ischeecotopen, opgevolgd om zo degevolgen van de bagger- en stortactiviteiten op het ecosysteem
vast te stellen (zie indicato r'b eh ou d van m orfologie en dynamiek'). De kostprijs die d it onderhoudsbaggeren
m et zich m eebrengt is m inimaal in verhouding to t de gerealiseerde toegevoegde economische waarde: een
140ste deel van de directe toegevoegde waarde gerealiseerd door de haven van Antwerpen alleen en een
280ste deel van de totale toegevoegde waarde in die haven (gem iddelde jaarcijfers op basis van de periode
2002-2007).
Naast de rol van de havens in de socio-economische ontw ikkeling van de regio, neemt ook hun bijdrage
in het behalen van lokale doelstellingen op vlak van m ilieukw aliteit (oppervlaktewater, lucht, geluid) en
natuurbehoud (diversiteit van habitat en soorten) toe. Zo is in de Scheldehavens de nodige inventarisatie
uitgevoerd (of in uitvoering) ais basis voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor speciale
beschermingszones voor de Habitat- en Vogelrichtlijn (SBZ-V en SBZ-H). Daarnaast worden de doelstellingen
inzake natuurbehoud ook getoetst in andere ontw ikkelingen, kadernota's, Haven Natuurplannen en o.a.
MER. Het ruim telijk structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de zeehavens legt verder een doelstelling vast om
maximum 5% van alle zeehavengebied vrij te houden voor Ecologische Infrastructuur (El). Er is groeiende
aandacht voor om w onenden van het havengebied, optim alisering van ruim tegebruik, duurzame oplossingen
in het achterlandvervoer door toepassing van m ilieuvriendelijke transportvorm en zoals spoor, binnenvaart
en kustvaart (zie indicator 'm ilieueffecten van de havens en scheepvaart'), aandacht voor een effectievere
benutting van grondstoffen en energie en een reductie van de uitstoot van afvalstoffen. De individuele
strategische beleidsplannen stippelen aandachtspunten en accenten v o o re lk v a n de havens uit [2,3,4]. Vanuit
het havenbeleid w o rd t ook nagedacht rond de ontw ikkeling van toekom stige indicatoren voor rationeel
ruim tegebruik en bv. ecologische voetafdruk (carbon footprint).

voor het Schelde-estuarium
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven de beperkingen in definities, data en m ethode. De
fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=2

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Het is belangrijk om deze en andere koppelingen te maken w il men een uitspraak doen over het al dan
niet duurzaam functioneren van de havens en scheepvaart in het Schelde-estuarium. Indicatoren die
hieraan tegem oet kunnen komen zijn 'm ilieueffecten van de havens en scheepvaart', 'nautisch beheer;
'bodem beroerende activiteiten' (inclusief de 'kosten van baggeren'), 'status van soorten en habitats', 'behoud
van m orfologie en dynam iek (inclusief'ecotopenstelsel'), 'bedreiging v o o rd e biodiversiteit'en bevolkingsdruk
(inclusief'welvaart').

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in
opdracht van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
VUZInformation Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 11 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Bodemberoerende activiteiten
De jaarvolum es gebaggerd en gestort materiaal bereikten tijdens
de eerste en tw eede verruim ing van het Schelde-estuarium
(Westerschelde en Beneden-Zeeschelde) maximale waarden to t 17
m iljoen m3. Na de tw eede verruim ing werd jaarlijks gem iddeld 9,2
m iljoen m3 gebaggerd. Over de gehele periode (1931 - 2008) is in
het estuarium 116 miljoen m3 meer gebaggerd dan teruggestort
werd. Tot 1970 werd veel baggerspecie gebruikt voor de aanleg van
nieuwe haven- en industrieterreinen. Sinds 1956 werd 154 miljoen
m3 zand gew onnen in het Schelde-estuarium. De zandwinning in de
Westerschelde is sinds 1993 geplafonneerd op 2,6 m iljoen m3en w ordt
verm oedelijk vanaf 2014 stopgezet. In de periode 1981 - 2008 werd
gem iddeld 1,1 miljoen m 3zand gew onnen in de Beneden-Zeeschelde.
De kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium
is minimaal t.o.v. de toegevoegde waarde gerealiseerd door de
Scheldehavens.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV, [1]) stelt dat een optim ale toegankelijkheid van fundam enteel
belang is voor de economische ontw ikkeling van de Scheldehavens. Het verruim en o f onderhouden van de
vaarweg is hier onlosm akelijk mee verbonden. Het verzorgen van een voldoende diepe en brede vaargeul
biedt immers garanties voor de (huidige) scheepvaart van en naar de Scheldehavens. Om de toegangswegen
to t de Vlaamse en Nederlandse havens in Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen vrij te houden worden
baggerwerken uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. Het departem ent M o b ilite it en Openbare
Werken - afdeling m aritiem e toegang is hierbij verantw oordelijk voor het onderhouden van de vaargeul.
Wekelijks w ordt een plan uitgew erkt waar er m oet gebaggerd worden en m et welke vaartuigen. Elk schip vaart
dan naar zijn aangeduide baggerlocatie en start de bagger- en stortcyclus op. De cyclus loo pt to t de gewenste
diepte is bereikt. Baggerspecie (die vrijko m t bij aanleg en onderhoud van de vaarwegen in het estuarium o f de
havens, respectievelijk aanleg- en onderhoudsbaggerspecie) bestaat u it een mengsel van zand en slib en d it
in verschillende verhoudingen. In de Westerschelde w o rd t hoofdzakelijk zand gebaggerd en in de Zeeschelde
zand én slib. Voor bagger- en stortactiviteiten zijn vergunningen vereist (zie ooktechnischefiche van de m eting).
Bagger- en stortactiviteiten en zandwinning kunnen, naast andere menselijke en ook natuurlijke factoren, een
invloed hebben op het meergeulenstelsel van het estuarium en de kenmerkende geleidelijke overgangen
tussen platen, slikken, schorren, geulen en ondiep water. Dit meergeulenstelsel heeft een belangrijke relatie
met de scheepvaart (scheiding van vervoersstromen), de diversiteit aan ecotopen o f leefgebieden, de
getijdoordringing, de sedim enthuishouding en tu rb idite it, en het ecologisch functioneren van het estuarium.
Het streefbeeld 2030 van de LTV vereist dan ook een instandhouding van het meergeulenstelsel en het op
een aanvaardbare en duurzame wijze bergen van baggerspecie, bij voorkeur binnen het estuarium. Het
opstellen en opvolgen van een bagger-stortstrategie en de hieraan gekoppelde volumes gebaggerd en gestort
bodemmateriaal naar locatie in het Schelde-estuarium, vorm en dus één van de uitgangspunten van beheer en
beleid van het Schelde-estuarium binnen een langetermijnvisie.
M et betrekking to t zandwinning ging in 1993 in de Westerschelde het beleid van kracht [2] dat een evenwicht
in de zandhuishouding van het systeem moest bewaren door het gewonnen zand te compenseren door de
'natuurlijke'aanvoer in het estuarium. Het huidige beleid voor zandwinning in de Westerschelde [3, 4] w ordt
op d it m om ent onderw orpen aan een kritische analyse. Naar het zich nu laat aanzien zal d it resulteren in een
afbouw van de zandwinning to t en m et 2013 (Al, J., pers. comm.), om de invloed ervan op de grootschalige
zandbalans van de Westerschelde te beperken. De toekom stige regelgeving voor zandwinning in de Zeeschelde
zal verlopen in het kader van overheidsopdrachten. Via de milieuvergunningsaanvraag w il men de o ntginning
koppelen aan de M ilieueffectenrapportage (MER, [5]).
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Wat toont deze indicator?
Al sinds ongeveer 1885 voert Vlaanderen bagger- en stortwerkzaamheden u it in het Schelde-estuarium.
In de rapportering van bagger- en stortactiviteiten w o rd t geen onderscheid gemaakt tussen aanleg- en
onderhoudsbaggerspecie. De hoeveelheden materiaal verbonden aan verruimingswerkzaamheden en het
onderhoud van de vaargeul zijn dus samengeteld in de statistieken.
Deel 1 geeft een overzicht van de totale hoeveelheden gebaggerd materiaal, gestort materiaal en gewonnen
zand in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde voornam elijk ten behoeve van de bereikbaarheid van
Scheldehavens. Daarnaast zijn er in het Schelde-estuarium nog andere bodem beroerende activiteiten voor
bijvoorbeeld de toegang to t de sluizen, de toegang to t het Zeekanaal, de scheepvaart naar Gent en de
aanlegplaatsen van de overzetboten. De gegevens hiervan zijn niet mee opgenom en in de indicator. Een kaart
van de huidige bagger- en startlocaties kan gevonden worden op de volgende webpagina: http://w w w .vliz.be/
imis/im aae.php?id=32074. Voor een kaart van de huidige zandwinlocaties w o rd t verwezen naar de technische
fiche van de m eting [6]. Al deze bagger-, stort- en zandwinlocaties in de Westerschelde (to te n m et de Drempel
van Vlissingen) en Beneden-Zeeschelde samen zijn goed voor een totale absolute oppervlakte van ruim 14.300
ha.
In deel 2 zijn de gegevens u it deel 1 opgesplitst naar locatie van baggeren, storten en zandwinning. Deze
ruim telijke opsplitsing is relevant voor meer gerichte vraagstelling bv. m et betrekking to t de invloed van
bodem beroerende activiteiten op de verschillende ecotopen o f leefgebieden in het Schelde-estuarium.
Deel 3 bevat inform atie over de kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium t.o.v. de
toegevoegde waarde van de Scheldehavens.
Deel 1: jaarlijkse bagger-, stort- en zandwinvolumes

In de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde ten behoeve van de toegankelijkheid van de Scheldehavens
Voor ingrepen op de vaargeul in de Westerschelde zijn gegevens over de hoeveelheden beschikbaar vanaf
1955. Voor de Beneden-Zeeschelde is dat vanaf 1931. Gegevens over de hoeveelheden zand gewonnen in het
Schelde-estuarium door de Vlaamse en Nederlandse overheden en handel, zijn beschikbaar vanaf 1956 voor
de Westerschelde en 1981 voor de Beneden-Zeeschelde. Desondanks werd ervoor geopteerd de gegevens
over het jaarlijks volum e gestort materiaal, gebaggerd materiaal en gewonnen zand in de Westerschelde en
Beneden-Zeeschelde samen voor te stellen (zie fig uu r 1).
In de periode van verruim ingswerken in de Westerschelde, weergegeven m et een rood kader in de figuur,
werden piekhoeveelheden materiaal gebaggerd in het Schelde-estuarium: 16,0 m iljoen m3 (waarvan 13,4 in de
Westerschelde) in 1975 tijdens de eerste verruim ing en 17,0 miljoen m3 in 1998 tijdens de tw eede verruim ing
(waarvan 14,2 in de Westerschelde). Tussen de eerste en tw eede verdieping werd gem iddeld 12,3 miljoen m3
materiaal gebaggerd per jaar en na de tw eede verruim ing was dat gem iddeld 9,7 m iljoen m3.
De verhoogde baggeractiviteit in de Beneden-Zeeschelde in 1970 en 1971 was gekoppeld aan de aanleg
van de Zandvlietsluis en de bijhorende toegangsgeul. In deze 2 jaren werd respectievelijk een volum e van
5,8 en 7,9 m iljoen m3 gebaggerd. In de recentste jaren (2004 - 2008) is in de Beneden-Zeeschelde ook een
verhoogde baggeractiviteit waar te nemen, verm oedelijk gekoppeld aan de aanleg van het Deurganckdok en
de verruim ing van de drem pel van Frederik (Plancke, Y., pers. med.).
De storthoeveelheden in de Westerschelde volgen het patroon van de baggeractiviteiten, hoewel meestal
m inder materiaal werd teruggestort dan er gebaggerd werd. Ook in de Beneden-Zeeschelde werd to t 1970
een belangrijk deel van het baggermateriaal (her)gebruikt, in d it geval voor het opspuiten van haven- en
industrieterreinen. Vanaf de jaren '70 nemen de volumes gestort materiaal in de Beneden-Zeeschelde dan ook
toe.
De za nd w in nin g in de Westerschelde schommelde in de periode 1956 - 2008 tussen de 200.000 en 5,4 miljoen
m3 en is sinds 1993 geplafonneerd op 2,6 miljoen m 3 (zie verder). Over de volledige periode van beschikbare
gegevens (1981 - 2008) werd gem iddeld 1,1 miljoen m3zand gewonnen in de Beneden-Zeeschelde.
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Figuur 1: Jaarlijks volume gestort m ateriaal (blauw), gebaggerd m ateriaal (groen) en gewonnen zand (geel-oranje) in de
Westerschelde (WS, lichte kleuren) en Beneden-Zeeschelde (ZS, donkere kleuren). Uitgedrukt in beunkuubs, d it betekent dat geen
rekening w ordt gehouden m et de densiteit van het m ateriaal: voor meer inform atie w ordt verwezen naar de technische fiches
[6, 7], De periode van verruimingswerken in de Westerschelde zijn weergegeven in een rood kader. Beschikbare tijdsreeksen voor
zandw inning in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde starten respectievelijk van af 1956 en 1981. De tijdsreeks voor baggeren
en storten in de Westerschelde start vanaf 1955. Bron: Afdeling Maritieme Toegang, Rijkswaterstaat Zeeland en Haecon, 2006 [8],

Deel 2: jaarlijkse bagger-, stort- en zandwinvolumes per locatie

In de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde ten behoeve van de toegankelijkheid van de Scheldehavens
Strategie fle xib el storten
In het kader van de LTV werd, specifiek voor de evaluatie en rapportage van bagger- en stortactiviteiten in de
Westerschelde, het cellenconcept ontw ikkeld. Het systeem van geulen en platen in de Westerschelde w ordt
hierbij voorgesteld door m iddel van m orfologische eenheden of'm acrocellen'(zie figuur 2, links o f voor meer
inform atie zie technische fiche [7]). M et het cellenconcept en de waargenomen m orfologische ontw ikkelingen
w o rd t vastgesteld hoeveel jaarlijks gestort kan worden, de zogenaamde stortcapaciteiten, in de hoofd- en
nevengeulen van een bepaald gebied of'm acrocel', zonder dat het meergeulenstelsel in het gedrang komt.
Het cellenconcept is niet toepasbaar op de plaatrandstortingen in het kader van de huidige strategie'Flexibel
Storten' (2009, [9]) en de stortcapaciteiten op de plaatranden in een macrocel zijn bepaald aan de hand van
expert jud ge m en t (Plancke, Y., pers. med.). Voor de stortcapaciteiten w ordt verwezen naar de technische fiche
van de m eting [6]. In de Flexibele Stortstrategie kan het storten van baggerspecie worden bijgestuurd zonder
dat hiervoor een nieuwe vergunning nodig is. Enerzijds w ordt in deze strategie rekening gehouden m et de
vooraf bepaalde maximale stortcapaciteiten per macrocel en anderzijds m et een aantal kwaliteitsparameters
die w orden gem onitord om ongewenste effecten op de natuurwaarden van de Westerschelde tegen te gaan.
In de Zeeschelde is geen sprake van een meergeulenstelsel w aardoor de m ethode van het cellenconcept en
bijhorende stortcapaciteiten hiervoor niet relevant is. Het beheer steunt hier onder meer op de specifieke
bagger- en stortlocaties die periodiek worden vastgelegd in provinciale m ilieuvergunningen. De vergunningen
leggen ook de voorwaarden vast waaraan terug te storten materiaal m oet voldoen [10,11 ].
Voor de Westerschelde zijn bagger-, stort- en zandwinvolumes beschikbaar per macrocel. In de BenedenZeeschelde werden bagger- en storthoeveelheden gerapporteerd op basis van 'rekenvakken' (zie fig uu r 2,
rechts). Vanaf 2004 voor de Beneden-Zeeschelde en 2005 voor de Westerschelde, is de opsplitsing van de
gegevens naar macrocel o f rekenvak m om enteel nog niet beschikbaar.
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M a c ro ce l 1

M a c ro c e l 6
lacrocel 5
M a c ro c e l 3

R e k e n v a k k e n Z e e s c h e ld e

M a c ro ce lle n W e s te rs c h e ld e

Figuur 2: Links: Westerschelde en onderverdeling in 6 macrocellen, mesocel 2 en cel 310 - 311. Rechts: Beneden-Zeeschelde en
onderverdeling in 9 rekenvakken. Naar: Haecon, 2006 [8].
Baggeren en storten: Westerschelde
In de beginperiode van beschikbare baggergegevens voor de Westerschelde (1955 - 1968) werd enkel
gebaggerd in de macrocellen 5, 6 en 7, in het oostelijke deel tussen Hansweert en de Belgisch-Nederlandse
grens (zie fig uu r 3). Vanaf de eerste verruim ing van de vaargeul, eind jaren '60 - begin jaren '70, kwamen daar
ook andere macrocellen bij in het centrale en westelijke deel van de Westerschelde. Gemiddeld kwam jaarlijks
84% van de gebaggerde specie u it de macrocellen 5 ,6 en 7.
Vóór de tweede verruim ing werd vooral gestort in het centrale en oostelijke deel: macrocellen 4, 5, 6 en 7.
Vanaf 1997, bij het begin van de tweede verruim ing, verschoven de stortactiviteiten richting het westen van
de Westerschelde en werd naast macrocel 4 ook veel gestort in macrocellen 3 en 1. In macrocellen 1, 3 ,4 en 5
werd over de volledige periode 1955 - 2004 meer teruggestort dan werd gebaggerd, te rw ijl het omgekeerde
geldt voor macrocellen 6 en 7.
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Figuur 3: Jaarlijks volume gebaggerd (onder) en gestort materiaal (boven) in de Westerschelde per macrocel. Uitgedrukt in
beunkuubs, dit betekent dat geen rekening wordt gehouden met de densiteit van het materiaal: voor meer informatie wordt
verwezen naar de technische fiches [7]. De verruimingsjaren zijn weergegeven in een rood kader. Bron: Afdeling Maritieme
Toegang en Haecon, 2006 [8].
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Baggeren en storten: Beneden-Zeeschelde
Uit figuur 4 b lijkt dat in de Beneden-Zeeschelde tijdens de periode 1931 - 2003 voornam elijk werd gebaggerd
in de rekenvakken 6 t.e.m. 9, stroomafwaarts van de haven van Antwerpen to t aan de grens tussen België
en Nederland. De stortactiviteiten vonden vooral plaats in het meest stroomafwaartse deel van de BenedenZeeschelde: vak 9 . Over de volledige periode werd in alle rekenvakken meer gebaggerd dan werd teruggestort.
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Figuur 4: Jaarlijks volume gebaggerd (onder) en gestort (boven) materiaal in de Beneden-Zeeschelde per rekenvak. Uitgedrukt
in beunkuubs, dit betekent dat geen rekening wordt gehouden met de densiteit van het materiaal: voor meer informatie wordt
verwezen naar de technische fiches [7], Bron: Afdeling Maritieme Toegang en Haecon, 2006 [8],
Zandwinning: Westerschelde en Beneden-Zeeschelde
Zandw inning in de Westerschelde gebeurde vroeger vooral in het westelijke deel: mesocel 2, macrocellen 1 en
3 (zie figuur 5). Vanaf halfweg de jaren '90 to t 2004, het laatste jaar m et gedetailleerde gegevens per macrocel,
lag het zw aartepunt van de zandwinningen bij macrocellen 4 en 5 (midden en oosten van de Westerschelde).
De maximale hoeveelheid te w innen zand (2,6 miljoen m3, weergegeven door de rode lijn in de figuur) werd
overschreden in 1999 en 2000. Deze overschrijding ligt w aarschijnlijk in het feit dat soms een hoeveelheid zand
voor de overheden overgeheveld w ordt naar een volgend jaar, ais bijvoorbeeld een groot infrastructureel werk
in korte periode veel zand nodig heeft (Liek, G.-J., pers. med.). Naar het zich nu laat aanzien zal de zandwinning
in de Westerschelde volledig afgebouwd w orden to t en met 2013. Vanaf 2014 zou dan geen zand meer worden
gewonnen in de Westerschelde.
Zandw inning in de Beneden-Zeeschelde vond in de periode 1981 - 2003 bijna altijd plaats in het meest
stroomafwaartse gebied: vak 9. De gegevens werden hier daarom niet meer apart voorgesteld. In 1989,1990
en 1991 werd uitzonderlijk ook zand gewonnen in vak 8.
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Figuur 5: Jaarlijks volume gewonnen zand in de Westerschelde per macrocel. Uitgedrukt in beunkuubs, d it betekent dat geen
rekening w ordt gehouden m et de densiteit van het m ateriaal: voor meer inform atie w ordt verwezen naarde technische fiches [6].
De rode lijn geeft de m aximale hoeveelheden zand weer die jaarlijks mogen worden gewonnen sinds 7993. Bron: Rijkswaterstaat
Zeeland en Haecon, 2006 [8].

Deel 3: Kostprijs van de baggerwerken

Baggerwerken brengen een kostenplaatje m et zich mee. Figuur 6 geeft een idee van de relatieve kostprijs van
onderhoudsbaggerwerken ais percentage van de directe en indirecte toegevoegde waarde die gezamenlijk
w o rd t gerealiseerd door de Scheldehavens (zie ook indicator'socio-econom isch belang van de havens' [12]).
Dit percentage is in de periode 2002 - 2007 gedaald van respectievelijk 0,52% en 0,55% to t 0,28% en 0,30%.
De economische kosten van onderhoudsbaggerwerken zijn dus minimaal t.o.v. de gerealiseerde toegevoegde
waarde. Het verzekeren van een optim ale toegankelijkheid to t de Scheldehavens brengt natuurlijk ook andere
kosten m et zich mee zoals de eenmalige kostprijs van aanlegbaggerwerken en niet-monetaire kosten die
gepaard gaan met bv. de verstoring van het leefmilieu.
0.6
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2004

■ Kostprijs vs. directe toegevoegde waarde

2005

2006

2007

■ Kostprijs vs. indirecte toegevoegde waarde

Figuur 6: De jaarlijkse kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium ais percentage van de directe en indirecte
toegevoegde waarde gerealiseerd door de Scheldehavens*. Bron: Afdeling M aritieme Toegang. *De methoden voor de bepaling
van de toegevoegde waarde verschillen in Vlaanderen en Nederland (zie indicator 'socio-economisch belang van de havens'[12j).
Het samentellen van de gegevens is hier enkel gebeurd om een idee te krijgen van de grootteorde van de verhouding tussen de
kostprijs van onderhoudsbaggerwerken en de toegevoegde waarde.
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Waar komen de data vandaan?
De gegevens van bagger- en storthoeveelheden en de kosten van onderhoudsbaggerwerken werden
aangeleverd door het D epartem ent M o b ilite it en Openbare Werken, Afdeling M aritiem e Toegang.
De gegevens van zandwinning in de Westerschelde to t en m et 2004 en zandwinning in de BenedenZeeschelde werden eveneens aangeleverd door het D epartem ent M o b ilite it en Openbare Werken, Afdeling
M aritiem e Toegang.
De recente zandwingegevens in de Westerschelde (2004-2008) werden aangeleverd door Rijkswaterstaat
Zeeland.
De data van de toegevoegde waarde zijn afkomstig van de jaarlijkse rapportages 'H avenm onitor' door
RebelGroup Advisory en Buck Consultants International (NL) en 'Economisch belang van de Belgische
havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencom plexen haven van Brussel'door de Nationale Bank van België
(NBB; VL).

Kansen en bedreigingen
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium beoogt het op een aanvaardbare en duurzame wijze bergen van
baggerspecie, bij voorkeur binnen het estuarium. In 2009 werden nieuwe vergunningen afgeleverd voor
het baggeren en storten van bodemmateriaal in de Westerschelde ten behoeve van de 3e verruim ing en het
onderhoud van de vaarweg [9,13]. Hierin zijn enerzijds maximale storthoeveelheden o f stortcapaciteiten
vastgelegd, die ais doei hebben het m eergeulenkarakter van de Westerschelde in stand te houden. Anderzijds is
ruim te gecreëerd voor een'flexibele stortstrategie'w aarbij het storten van baggerspecie kan worden bijgestuurd
op basis van het nauwgezet opvolgen van kwaliteitsparameters om zo ongewenste effecten tegen te gaan. De
projectgroep Flexibel Storten van de werkgroep Onderzoek en M onitoring staat in voor de opvolging van het
m onitoringprogram m a in het kader van de flexibele stortstrategie en verifieert de m onitoringsgegevens met
de kwaliteitsparameters. Door het storten van baggerspecie op de plaatranden (naast neven- en hoofdgeulen)
w o rd t verder beoogd om ecologisch waardevol ecotoop te creëren. De eerste proefstortingen bij de plaat van
Walsoorden waren m orfologisch een succes en brachten geen negatieve effecten m et zich mee voor de ecologie
[14]. Voor de Zeeschelde bepalen provinciale m ilieuvergunningen [10, 11] de locaties waar baggerspecie mag
worden teruggestort en de voorwaarden waaraan d it materiaal m oet voldoen.
In het kader van de LTV werd een slibmodel ontw ikkeld dat m oet toelaten om enerzijds de natuurlijke
ontw ikkeling van de slibdynamiek en slibbalans in het estuarium na te gaan en anderzijds de effecten van
ingrepen, zoals een verruim ing van de vaargeul, op deze autonom e ontw ikkelingen te onderzoeken. Ook de
koppeling tussen deslibdynam ieken ecologie (primaire productie) kom t aan bod. Een eerste conclusie u it deze
studies is dat baggerwerken in de havens een relatief klein effect hebben op de slibgehaltes in het systeem.
Voor de haven van Antwerpen is de menselijke invloed wel merkbaar ten opzichte van de natuurlijke variaties
[15,16,17].
Het op p un t stellen van gevalideerde data over de hoeveelheden gewonnen zand, gebaggerd en gestort
materiaal in het Schelde-estuarium en hieraan gekoppelde metadata maakt deel uit van een goede beheers
en beleidsondersteuning. De gegevens in deze indicator betreft de totale hoeveelheden gebaggerd materiaal,
gestort materiaal en gew onnen zand in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde voornam elijk ten behoeve
van de bereikbaarheid van de Scheldehavens. Naar de toekom st toe is het relevant om ook van de andere
bodem beroerende activiteiten in het Schelde-estuarium een kw an tita tief o verzich tte bekomen.
Verschillende databronnen m et bagger-, stort- en zandwingegevens uit voorbije jaren komen niet steeds
overeen. De Afdeling M aritiem e Toegang en Rijkswaterstaat Zeeland maken d it jaar nog werk van de opbouw
van een consistente datareeks om zo de betrouwbaarheid van de oudere data in de tijdsreeks te vergroten.
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven de beperkingen in definities, data en m ethoden. De
fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=4.

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Bagger- en stortwerkzaamheden in het Schelde-estuarium hebben ais doei de toegankelijkheid to t de
Scheldehavens te verzekeren door een voldoende diepe en brede vaargeul te creëren. Die toegankelijkheid
m oet zich, volgens de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, vertalen in een veilig en v lo t scheepvaart verkeer
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van en naar de Scheldehavens (zie indicator'nautisch beheer'). Daarnaast m oet deze toegankelijkheid ook
resulteren in een optim alisatie van de socio-economische ontw ikkeling van de Scheldehavens zodat deze een
toonaangevende positie in de Hamburg - Le Havre range handhaven en ook in 2030 to t de w ereldtop behoren
(zie indicator'socio-econom isch belang van de havens').
Bodemberoerende activiteiten kunnen het meergeulenstelsel van de Westerschelde beïnvloeden. De
kantelindex registreert de diepteverhoudingen tussen de eb- en vloedgeulen in de Westerschelde en is hiermee
een maat voor het behoud van het meergeulensysteem. Baggeren, storten en zandwinning kan ook een effect
hebben op de diversiteit aan ecotopen o f leefgebieden. Het m onitoringsysteem voor het opvolgen van het
ecotopenstelsel en in het bijzonder het behoud van het ecologisch waardevolle laagdynamisch areaal bewaakt
de gevolgen van de bagger- en stortactiviteiten op het ecosysteem (zie indicato r'b eh ou d van m orfologie en
dynamiek').
Grote delen van het Schelde-estuarium zijn aangeduid ais speciale beschermingszone in het kader van de
Habitat- en Vogelrichtlijn. De m ogelijke effecten van bodem beroerende activiteiten op de beschermde habitats
en soorten binnen deze Natura 2000 gebieden zijn o.a. onderzocht in de MER verruim ing vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde [18]. Toch is steeds waakzaamheid geboden en mogen eventuele relaties tussen
bodem beroerende activiteiten en de staat van in standhouding van deze habitats en soorten (zie indicator
'status van soorten en habitats') niet u it het oog verloren worden.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Bodemberoerende activiteiten. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VUZInform ation Sheets, 205.
Opgemaakt in opdracht van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse
Scheldecommissie. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 11 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=4
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Socio-economisch belang van verblijfstoerisme
Het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers in de
toeristische regio's Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren is sinds 2005,
to t 17% gedaald. In de Bevelanden &Tholen gaat het verblijfstoerism e
eerder in stijgende lijn. Specifiek voor de Westerschelde zijn echter
geen gegevens beschikbaar voor verblijfstoerisme. De toeristische
regio'Scheldeland'inVlaanderen kende tussen 2002 en 2008 een groei
van 50% in het aantal vakanties en 40% in het aantal overnachtingen.
De gem iddelde verblijfsduur daalde licht van 2,6 naar 2,3 nachten.
Tijdens een verblijfsvakantie besteedt een vakantieganger in de
regio Scheldeland gem iddeld €68 per dag tegenover €23 in de
Zeeuwse regio's. De bestedingen worden deels bepaald door het type
logiesaanbod. Een trendbepaling in de bestedingen is voorlopig niet
m ogelijk. Er is een groeiende aandacht voor m ilieukeurmerken in
toeristische infrastructuur, hoewel het aandeel in het totale aanbod
nog sterk beperkt blijft.

Waarom deze indicator?
Het toeristisch-recreatief aanbod van het Schelde-estuarium springt niet meteen in het oog. Toch w ordt
toerisme en recreatie zowel in het Nederlands ais in het Vlaams Scheldegebied ais een belangrijke economische
as beschouwd en w ordt werk gemaakt van de verdere versterking van het aanbod en haar eigenheid. De open
en zoute wateren van de Westerschelde geven een ander gevoel van beleving dan de zilte o f zoete, soms
kronkelende, strom ing van de Zeeschelde en haar bijrivieren. Zo maakt elk gebied een eigenheid en een uniek
cultureel landschap uit waar strandtoerisme, pleziervaart, wandelen en fietsen een verschillend accent krijgen.
Het Streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium verw oordt d it doei ais volgt: 'behoud en
versterking van een leefomgeving waarin eigen bevolking en toeristen op actieve en passieve wijze kunnen
genieten van de Schelde'.
In het Beleidsplan voor de Westerschelde (1991, [1]) is de lijn neergelegd voor het behoud van de bestaande
recreatie en een beperkte uitbreiding van de recreatie'waar dat na afweging van andere belangen m ogelijk is'.
Voor de provincie Zeeland is de doelstelling d a t'd e Zeeuwse vrijetijdsindustrie in de periode 2009-2012 een
om zetverhoging realiseert van 10% ten opzichte van 2008 door te investeren in nieuwe duurzame p roduct/
marktcombinaties'. In het Socio-economisch Beleidsplan - programma Recreatie en Toerisme - 2009-2012 [2] w il
men deze evolutie opvolgen aan de hand van o. a. de bestedingen van buitenlandse en Nederlandse toeristen
en recreanten in Zeeland. Daarnaast streeft men m et d it plan concreet naar de toenam e van het belang van
m ilieukeurmerken zoals de Blauwe Vlag, de Groene Sleutel en de ECO XXI Award.
'Scheldeland'iséénvandetoeristische regio'sin Vlaanderen en iseenbovengem eentelijksam enwerkingsverband
van 29, voornam elijk landelijke, gem eenten die gebonden zijn aan het landschappelijk, cultureel e n /o f
natuurlijk erfgoed van de Schelde en haar bijrivieren. Grotere steden zoals Gent en Antwerpen horen bij de
toeristische regio 'kunststeden', terw ijl enkele m inder bevolkte deelgem eenten van Mechelen en Gent wél de
regio'Scheldeland'aanvullen. Één van de krachtlijnen van het'Strategisch beleidsplan Scheldeland 2007-2011'
[3] heeft het concreet over het verruim en van het logiesaanbod in Scheldeland 'm et specifieke aandacht voor
kleinschaligheid en creativiteit'. Het behalen van de streefdoelen w ordt gem eten aan de hand van indicatoren
zoals recreatie op de waterwegen en in open ruimte, omvang en bestedingen van het dag- en verblijfstoerisme.
H etaantaltoeristischeovernachtingeniseen maatstaf van het economisch belang van h ettoerism ein een gebied
en een sturende factor voor de behoeften aan infrastructuur (waterzuivering, afvalophaling en verwerking,
parkingruim te) en diensten (drinkwatervoorziening, energie, gezondheidssector, transport). Het (verblijfs)
toerisme in onze streken b lijft sterk gebonden aan de zomerperiode. Dit vergt extra eisen aan de om geving en
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de infrastructuur om de toeristische voorzieningen tijdens
het piekseizoen te kunnen verzorgen. De toeristische
bestedingen zwengelen echter ook nieuwe economische
investeringen aan, onder andere ook in m ilieuvriendelijke
infrastructuur en diensten.
De concrete invulling van duurzaam heid in toerisme
gebeurt vooral door afstemm ing tussen de bestaande
internationale, Europese en lokale (milieu)wetgeving
enerzijds en anderzijds door uitvoering van mechanismen
die op vrijw illig e deelname en ondernemerschap
gestoeld zijn. Vlaanderen en Nederland hebben hierbij
een groeiende aandacht voor internationaal erkende
m ilieukeurmerken zoals de 'Blauwe Vlag' (stranden en
jachthavens) en de 'Groene Sleutel'. Het Blauwe Vlag
Programma zet zich actief in voor het behalen van een
optim ale w aterkw aliteit (o.a. kaderrichtlijn w ater en de
richtlijn betreffende de kw aliteit van het zwemwater) en
het aanbieden en prom oten van milieubeheer, inform atie
en educatie in jachthavens en badstranden.

Wat toont deze indicator?
Omvang van het verblijfstoerisme

Zowel in Vlaanderen ais in Nederland streven de toeristische diensten ernaar om de ontw ikkelingen in
het verblijfstoerism e nauwkeurig in kaart te brengen. In Zeeland w o rd t d it op de voet gevolgd door het
Kenniscentrum (Kust)toerisme Zeeland en de Provincie Zeeland, m et ondersteuning van onderzoeksbureaus.
In Vlaanderen zijn er verschillende spelers op gem eentelijk en provinciaal niveau die onder de koepel van de
toeristische re g io 'Scheldeland'samenwerken m et de overheidsdienst Toerisme Vlaanderen.
Voor Zeeland is er geen inzicht in het aantal buitenlandse verblijfstoeristen per regio o f gemeente. Die gegevens
zijn enkel beschikbaarop provinciaal niveau, bij hetCentraal Bureau voorde Statistiek (CBS). Voor het binnenlands
toerisme in Zeeland zijn data beschikbaar op bovengem eentelijk niveau voor de periode 2005-2008, dankzij
steekproefm atigebevragingen van hetContinuVakantieOnderzoek(CVO).Voorhetgebied van de Westerschelde
zijn de 3 toeristische gebieden Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Bevelanden & Tholen relevant. De data
geven dus slechts bij benadering aan w at de trend is in het verblijfstoerism e aan de Westerschelde. Het aantal
overnachtingen w o rd t berekend op basis van alle bestaande categorieën logiesvormen 'Hotels/pensions/
jeugdaccom modaties) en 'Verblijfsrecreatieve accommodaties' ('Groepsaccommodaties) 'Huisjescomplexen'
en 'Kampeerterreinen'). Ook de huurw oningen en de 'tweede verblijven'w orden in rekening gebracht. Meer
inform atie over definities, afbakeningen en methodes is beschikbaar in de technische fiche [5].
Het aantal vakanties van Nederlandse vakantiegangers in Zeeuws-Vlaanderen is in 4 jaar tijd, sinds 2005, m et
2 5 % g e d a a ld to t 175.000 (zie fig uu r 1). Hiervan is ongeveer een kw art vakanties van'vaste gasten'. Vaste gasten
hebben, in tegenstelling tot'toeristen', een eigen accom m odatie op een vaste locatie, zoals een stacaravan,
een seizoensplaats op een camping, een tw eede w oning [4]. Het aantal overnachtingen daalde m inder sterk
m et 17% to t 1,2 miljoen, waarvan 76% door toeristen en 24% door vaste gasten. De gem iddelde verblijfsduur
van de vaste gasten is licht gestegen van 6,2 naar 6,9 dagen, inclusief de dag van aankomst en van vertrek. De
vakanties van toeristen duren gem iddeld iets langer dan die van de vaste gasten (7,0 versus 6,7 dagen).
In Walcheren is het aantal vakanties licht gestegen van 368.000 in 2005 naar 372.000 in 2008, maar bleven de
gasten gem iddeld iets m inder lang: 5,5 in 2008 versus 6,5 in 2005. Het totaal aantal overnachtingen daalde dus
m et 14% van 2,4 naar 2,1 miljoen. Er waren 345.000 m inder overnachtingen, vooral het aantal overnachtingen
van vaste gasten viel m et bijna 40% terug.
In de Bevelanden & Tholen gaat het verblijfstoerism e eerder in stijgende lijn w at betreft het aantal vakanties
en het aantal overnachtingen. Daarentegen bleven de vakantiegangers iets m inder lang: een gem iddelde
vakantie duurde 5,4 dagen in 2008 versus 5,9 dagen in 2005.
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Figuur 1:Aantal vakanties (aankomsten) en overnachtingen van Nederlandse toeristen en vaste gasten in verblijfsacccommodaties
in de toeristische regio's Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden & Tholen 2005-2008. Bron: CVO van NBTC-NIPO
Research en Kenniscentrum (Kust)toerisme Zeeland.
Relatief gezien (ais procentueel aandeel in het totaal van de 3 regio's) is het aantal overnachtingen van vaste
gasten in Zeeuws-Vlaanderen (31%) belangrijker dan dat van toeristen (23%) (zie fig uu r 2). Dat geldt ook voor
het aantal vakanties. Het omgekeerde is waar voor Walcheren waar het aandeel overnachtingen van toeristen
(44%) relatief belangrijker is dan dat van vaste gasten (36%). De beschikbare gegevens zijn echter van toepassing
op een ruim er gebied en laten niet toe specifieke uitspraken te doen over het belang van verblijfstoerism e voor
de Westerschelde.
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Figuur 2: Relatief aandeel van Nederlandse toeristen (links) en vaste gasten (rechts) in het aantal overnachtingen in
verblijfsaccommodaties in de toeristische regio's Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden & Tholen (Situatie 2008). Bron:
CVO van NBTC-NIPO Research en Kenniscentrum (Kust)toerisme Zeeland.
In Vlaanderen worden gegevens op gem eentelijk niveau in principe beschikbaar gemaakt door de Algemene
Dienst Statistiek en Economische Inform atie (ADSEI). Deze data worden aan de bron verzameld voor de
logiesvormen 'hotels', 'campings', 'vakantieparken', en 'logies voor doelgroepen'. De resultaten zijn niet op
steekproeven gebaseerd en kunnen dus to t op gemeenteniveau gebracht worden. In gemeenten waar m inder
dan 4 toeristische logies actief zijn, w ordt een statistisch geheim gehanteerd ter bescherming van de privacy.
In een bijkom end aantal gemeenten zijn geen (actieve) verblijfsaccommodaties gevestigd. In de praktijk
betekent d it dat voor sommige jaren voor meer dan 50% van de gemeenten geen gegevens beschikbaar zijn
o f vrijgegeven mogen worden.
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Anderzijds berekenen ADSEI en Toerisme Vlaanderen de gegevens voor Belgische en buitenlandse gasten op
niveau van de regio'Scheldeland', inclusief de gem eenten waarvoor een privacybeleid geldig is. De data voor
de onderliggende gem eenten worden hierbij niet vrijgegeven.
Het aantal overnachtingen in de regio Scheldeland is m et 40% gestegen van 157.000 in 2002 naar 220.000 in
2008 (zie fig uu r 3). Het aantal vakanties is m et ruim de helft gestegen van 61.000 naar 95.000. De gem iddelde
verblijfsduur van een vakantie in de regio is dan weer licht gedaald van 2,6 naar 2,3 nachten. U itgedrukt in
dagen (3,3 dagen) lijkt d it b ehoorlijk korter dan de vakanties van Nederlandse gasten in de Zeeuwse toeristische
regio's.
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Figuur 3: Aantal overnachtingen en gemiddelde verblijfsduur (nachten) in verblijfsacccommodaties in de toeristische regio
Scheldeland2004-2008. Bron: gegevens ADSEI, bewerking Toerisme Vlaanderen. Scheldeland vzw.

De gegevens van verblijfstoerism e liggen over het algemeen een stuk lager in 'Scheldeland' dan in de
Zeeuwse toeristische regio's. Dit kan slechts voor een stuk verklaard w orden door de geografische afbakening
van het gebied en de aanwezigheid o f nabijheid van grotere agglomeraties. Zo zijn de overnachtingen in
eigen 'vakantiewoningen' niet in rekening gebracht voor de regio Scheldeland, te rw ijl deze in de Provincie
Zeeland goed zijn voor 40% van de geschatte overnachtingen. Cijfers over'2e verblijfstoerism e'op campings
in Vlaanderen zijn niet gekend, te rw ijl deze vakantievorm in Nederland wel geteld w ordt. Een rechtstreeks
vergelijking van absolute cijfers tussen beide regio's gaat dus niet op.
In Scheldeland is 44% van de overnachtingen toe te schrijven aan het logiesaanbod hotels (zie fig uu r 4).Typerend
voor het logiesaanbod lijkt vooral de verblijfsaccom m odatie voor doelgroepen (jeugdverblijven en andere)
die 54% van de overnachtingen voor haar rekening neemt. Vakantieparken zijn zo goed ais onbestaande en
de campings zijn goed voor 2% van de overnachtingen. Zeeland kent dan weer een om vangrijk aanbod aan
toeristische campings, een logiesvorm die lagere bestedingen genereert.
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Figuur 4: Aandeel van de overnachtingen in verblijfsaccommodaties in de toeristische regio 'Scheldeland', naar logiesvorm:
hotels, campings, vakantieparken en 'doelgroepen', 2008. Bron: gegevens ADSEI, bewerking Toerisme Vlaanderen.
Het aanbod voor doelgroepen is vooral gericht op de Belgische toerist. De overnachtingen in hotels zijn voor
30% aan Belgen, 20% aan Duitsers en 13% aan de Nederlanders toe te schrijven. Daarnaast is 57% van de
overnachtingen in campings voor rekening van Nederlandse gasten.
Uitgedrukt in jaarlijks aantal overnachtingen per inw oner [5], worden de cijfers voor verblijfstoerism e enigszins
in een andere context geplaatst: in Walcheren zijn er in 2008 zo goed ais 18 toeristische overnachtingen
per vaste inwoner. In de Bevelanden & Tholen zijn dat er 13 en in Zeeuws-Vlaanderen is de verhouding 11
overnachtingen per inwoner. Vergeleken m et Nederland landelijk (5 overnachtingen per inwoner) is d it eerder
hoog. Ter vergelijking: in de Nederlandse 'Noordzee-badplaatsen'overnachten 23 vakantiegangers voor elke
vaste inwoner. De Waddeneilanden spannen de kroon m et ruim 220 toeristische overnachtingen per vaste
inw oner (cijfers 2004)[6].
In de gem eenten die grenzen aan het Schelde-estuarium verhoudt het aantal toeristische overnachtingen per
vaste inw oner zich m eteen ratio van 0,8 (mediaan). De gem eenten Westerlo en Zandhoven zijn buitenbeentjes,
met om en bij 3,5 overnachtingen per inw oner (zie technische fiche voor een overzicht van de gem eenten
'aanpalend'aan het Schelde-estuarium, en waarvoor wél gegevens op gem eentelijk niveau kunnen worden
vrijgegeven). Ter vergelijking: in Vlaanderen overnachten jaarlijks 1,5 vakantiegangers per elke vaste inwoner.
Deze cijfers weerspiegelen deels het cultureel, recreatief en typerend logies aanbod in de regio. Samen m et de
afbakening van het gebied, de definities en methode, verklaren ze vooreen stuk de relatief lagere omvang van
het verblijfstoerism e in de regio Scheldeland.
Bestedingen

De bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector, worden in Nederland berekend via de m ethodologie
(online steekproef) van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) [4]. Voor Vlaanderen gebeurt deze inschatting
door 5-Jaarlijks onderzoek (bevraging van aanwezige toerist) van 'Toerisme Vlaanderen'[7]. Beide onderzoeken
leveren een beeld op van de omvang van de bestedingen van de binnenlandse markt in eigen land. Er zijn
overeenkomsten in de afbakening van de sectoren en type bestedingen die in rekening gebracht worden.
Om een trend te bepalen is het belangrijk om dezelfde m ethodologie te gebruiken t.o.v. een referentiejaar in
hetzelfde gebied. Het is hierbij nuttig om over cijfers te beschikken die rekening houden m et de inflatie.
Nederlandse gasten besteden per vakantie in Walcheren gem iddeld €167. Dit bedrag is inclusief de kosten
van de accommodatie, boodschappen, daguitstappen en andere activiteiten tijdens de vakantie. Omgerekend
kom t d it neer op een besteding van €25 per persoon per vakantiedag (cijfers 2008). De gem iddelde besteding
per persoon per vakantiedag in Zeeuws-Vlaanderen bedraagt €24, in de Bevelanden & Tholen rekent men op
een dagbesteding van €21 per persoon.

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
Gemiddeld gaf een verblijfstoerist in de regio Scheldeland per persoon en per nacht €68 u it tegenover €58 in de
Vlaamse regio's (cijfers 2005). Uit de vergelijking b lijkt dat de vakantieganger voor m aaltijden, dranken voeding
to t bijna 50% meer uitgeeft in de Schelde-regio dan in de andere Vlaamse regio's. De hogere bestedingen in
deze regio compenseren dus voor een g ro ot stuk de beperktere omvang van het verblijfstoerisme.
Milieukeurm erk

De'Groene Sleutel'(www.areen-kev.org) en de'B lauw eV laa'(w w w .blueflaa.ora) zijn m ilieukeurmerken die deel
uitmaken van het programma van de FEE (Foundation for Environmental Education)[8]. De Groene Sleutel is
een internationaal keurmerk voor m ilieuvriendelijke toeristische accommodaties, en is sinds 2007 operationeel.
D it m ilieukeurm erk richt zich zowel op campings, jeugdlogies en attracties, ais op hotels en gastenkamers.
Deze verblijfsaccom m odaties en attracties m oeten een actieplan opstellen voor een m ilieubeleid en worden
hierin begeleid. In Vlaanderen worden de 'Groene Sleutel' en de 'Blauwe Vlag' beheerd door de Bond Beter
Leefmilieu, m et de steun van Toerisme Vlaanderen. In Nederland worden beide keurmerken beheerd door de
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. De 'Groene Sleutel' vervangt hier het vroegere keurmerk
'M ilieubarometer'.
Hoewel het absolute aantal laureaten o f Groene Sleutel-accommodaties in de Scheldegemeenten in stijgende
lijn lijkt te zijn sinds het keurmerk van start ging - in 2009 zijn er 16 - b lijft het aandeel in het totale logies
aanbod nog zeer beperkt. In Nederland worden geen cijfers o f gegevens van voorgaande jaren bewaard ö fte r
beschikking gesteld en is voorlopig geen trendbepaling m ogelijk.
Het aantal'Blauwe Vlag'uitreikingen is zowel in Nederland ais in de provincie Zeeland verdrievoudigd sinds 1999:
in 201 Oer zijn er 122 landelijk en 28 in Zeeland. Het grootste deel van de 13 erkenningen in Scheldegemeenten
betreft de kustbadstranden in Sluis en Veere, maar ook Vlissingen (2) en Breskens (1) hijsen de Blauwe Vlag. In
Vlaanderen is de opmars van de Blauwe Vlag niet zo duidelijk. Van de 15 erkenningen in Vlaanderen in 2010,
bevindt zich 1 Blauwe Vlag aan het Schelde-estuarium (Jachthaven W illem dok Antwerpen).
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Figuur 5: Aantal Groene Sleutel laureaten In Vlaamse (2007-2009) en Nederlandse Scheldegemeenten (2009). Bron: Bond Beter
Leefmilieu (VL) en Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (NL).

Waar komen de data vandaan?
Data over de omvang van het verblijfstoerism e in Zeeland zijn aangeleverd door het Kenniscentrum
(Kust)toerisme Zeeland, op basis van gegevens van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIBO
Research.
De bestedingen in de toeristische regio's van Zeeland worden verzameld door het CVO Nederland en
gerapporteerd door het Kenniscentrum (kust)toerisme Zeeland.
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Toerisme Vlaanderen rapporteert over aankomsten en overnachtingen op basis van de brongegevens van
de ADSEI), en d oet m arktonderzoek van de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen (bestedingen, profiel,
gedrag,... van de toerist, m et specifieke rapporten voor bv. Scheldeland).
Het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie, Spoor Toerisme en Recreatie STeR(K-U.Leuven),
rapporteert over logiesaanbod.
De Bond Beter Leefmilieu (VL) en Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (NL), leveren samen
met de Foundation for Environmental Education gegevens voor de Europese milieukeurmerken.

Kansen en bedreigingen
De (provinciale) beleidsplannen voorzien in een uitbreiding en kw aliteitsverbetering van het toeristisch-recreatief aanbod in de gem eenten nabij de (Wester)schelde. Hiermee w o rd t geprobeerd het aanbod te verbreden
en nieuwe aanvullende inkom ensm ogelijkheden voor o. a. landbouwers te genereren. Specifieke hefboom projecten om de lokale econom ie en werkgelegenheid te stimuleren zijn in ontw erp o f in uitvoering. Hoew
el streefdoelen en acties duidelijk omschreven zijn, hinkt de dataverzameling op gem eentelijk niveau soms
achterop. Voor het Schelde-estuarium en de samenwerking over de grenzen heen, is het relevant om over
gegevens en trends te beschikken op d it ruim telijk niveau, m et name voor de m etingen 'omvang van het ver
blijfstoerism e'en 'bestedingen in het dag- en verblijfstoerisme'. Gelet op de beschikbaarheid van data kunnen
géén uitspraken gedaan worden over verblijfstoerism e aan de Westerschelde. Gegevens over verblijfsrecreatie
van de buitenlandse toeristen is enkel beschikbaar op niveau van de provincie, te rw ijl binnenlands toerisme
enkel per deelgebied w o rd t gerapporteerd.
Naast de lokale uitbreiding en aanvulling van toeristische infrastructuur, is grensoverschrijdende samenwerk
ing tussen gem eenten en provincies ook aan de orde, inclusief over de water-land grens. Zo w ordt de plezi
ervaart gekoppeld aan recreatie langs de oever, en krijgen passanten de gelegenheid om vanuit de (jacht)
havens cultureel erfgoed te bezoeken en aan evenementen en recreatieve uitstappen deel te nemen.
De dijken langs de Schelde bieden een belangrijke trekpleister voor wandelaars, fietsers en andere w ielvoer
tuigen. Dit recreatief gebruik w o rd t verder versterkt en verbeterd. Nieuwe infrastructuur gekoppeld aan besch
erm ing tegen overstromen en behoud en bescherming van de biodiversiteit gaan niet onopgem erkt aan de
toeristisch-recreatieve sector voorbij. Prioritaire functies natuurbescherming, toerisme en veiligheid (sigmaplan, natuurpakket) gaan hier hand in hand.
De Groene Sleutel en de Blauwe Vlag, zijn keurmerken die erkenning geven aan de inspanningen op vlak van
m ilieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Milieu- en duurzaam heidscertificering bieden een kans om een
evenwichtige relatie uit te bouwen tussen de sociaal-economische belangen enerzijds en de natuurbescherm 
ing en m ilieuzorg anderzijds. Ze bem oedigen o.a. het gebruik van regionale producten, waardoor de lokale
econom ie gesteund w ordt en helpen om de aandacht van de lokale bevolking, overheid en de toeristen te
vestigen op de bescherming van de natuur. De potentiële voordelen zijn aanzienlijk. Het aandeel van toeris
tische infrastructuur, en vooral van de logiesaccommodaties, m et een m ilieukeurm erk is nog beperkt. Zowel in
Vlaanderen ais in Zeeland werken overheden en bedrijven nauw samen om de m ogelijkheden voor duurzaam
ondernem en optim aal te benutten.

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
In gebieden m et een hoge natuurwaarde, staat de kw aliteit van het toeristisch aanbod in nauw verband m et
de kw aliteit van de om geving en het milieu. De'status van soorten en habitats) de 'ontw ikkelingsgebieden in
het kader van veiligheid en natuurlijkh eid 'e n de 'kw aliteit van het oppervlaktewater) zijn enkele elementen
die de kw aliteit van de beleving van de recreant bepalen. Kwaliteit die de recreant-toerist ook m onetair naar
waarde w eet te schatten. Daarnaast zijn nieuwe 'kansen voor recreatie'aan land en op het w ater te meten in
de toenam e in de pleziervaart, in het fiets- en w andelnetw erk en het aanbod toegankelijk cultureel erfgoed
nabij de Schelde. M et een oog voor m ilieuvriendelijk en duurzaam ondernem en dragen ook de bedrijven en
gem eenten hun steentje bij om het streefbeeld dat men voor de Schelde uitgestippeld heeft, waar te maken.
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Socio-economisch belang van toerisme. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in o p 
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Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Behoud van morfologie en dynamiek
De verschillende leefgebieden (ecotopen) in het Schelde-estuarium
hebben de laatste 50jaar grote veranderingen ondergaan. In 2004 is de
slik-(en plaat)oppervlakteindeW esterscheldeen Beneden-Zeeschelde
m et 20% gedaald t.o.v. dejare n '50, een verlies van ruim 1.000 ha. De
schoroppervlakte is in 2004 tw eederde van de oppervlakte in dejaren
'50, een daling van om en bij de 1.500 ha. De subtidale o f onderwater
leefgebieden zijn in dezelfde periode toegenom en in oppervlakte m et
325 ha. De geulen van de Westerschelde zijn gem iddeld ve rd ie p te n /o f
verbreed in de periode 1951 - 2002. De gem iddelde hoogwaterstanden
vertonen in het Schelde-estuarium een stijgende trend sinds 1888.
De locatie van de maximale gem iddelde hoogwaterstand en de
m inim ale gem iddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroom opwaarts
verschoven. De ontw ikkelingen in de saliniteit- o f zoutgradiënt zijn
lastig te interpreteren en verdienen nog nader onderzoek.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV, [1]) beoogt in het streefbeeld voor 2030 een gezond en
dynamisch estuarien ecosysteem: 'Ais één van de belangrijkste estuaria m et een volledig eb- en vloedregim e
en com plete zoet-zoutgradiënt in Europa is het estuariene ecosysteem, m et al zijn typische habitats en
levensgemeenschappen langs de zoet-zoutgradiënt, behouden en waar m ogelijk versterkt.' De effecten van
menselijke ingrepen, ten behoeve van de toegankelijkheid en de veiligheid, op het estuariene ecosysteem in het
Schelde-estuarium maken de belangrijkste beheers- en beleidskwestie u it m et betrekking to t natuurlijkheid.
Verschillende aspecten komen aan bod om deze doelstellingen van de LTV op te volgen: de ontw ikkeling in
de oppervlakte van ecotopen o f leefgebieden, de evolutie van de kantelindex die de diepteverhoudingen
tussen de geulen van het meergeulenstelsel weergeeft, de veranderingen m et betrekking to t waterstanden,
getijasym m etrie en de saliniteitsgradiënt. M ogelijke verbanden tussen m enselijk ingrijpen in het estuarium
en de gevolgen op de eigenschappen en het behoud van de functies van het estuarium (voedselweb,
nutriëntencycli en hydro- en m orfodynam iek) worden verder in d it docum ent alsook in andere indicatoren
besproken.
Ais één van de kenmerken van een leefgebied verandert, dan kan het meer o f m inder geschikt worden voor de
soorten die era l gevestigd waren en eventueel nieuwe soorten aantrekken. Ecologisch waardevolle leefgebieden
in het Schelde-estuarium zijn de laagdynamische (met lage stroomsnelheid) ondiepwatergebieden,
intergetijdengebieden (slikken, platen) en schorren. De slikken en platen zijn doorgaans rijk aan bodem dieren
en bieden een belangrijke voedselbron voor vogels, bv. steltlopers. Vooral de gebieden m et een m iddelm atig
droogvalpercentage, d.i. het percentage van de tijd dat het slik o f de plaat boven w ater ligt, zijn vanuit
ecologisch standpunt het meest aantrekkelijk [2, 3]. Laagdynamische ondiepwatergebieden zijn essentieel
voor de voortplanting en groei (kinderkam erfunctie) van vissen en schaal- en weekdieren. Schorren bieden
dan weer nestgelegenheid voor vele vogelsoorten. Bovendien fungeren ze ais vluchtplaats bij hoog water.
M eteen'ecotopenstelsekeen (hiërarchisch) classificatiesysteem van ecotopen, w il men naast het weergeven van
de veranderingen in de verschillende leefgebieden doorheen de tijd, kunnen voorspellen hoe die leefgebieden
zullen evolueren bij bepaalde ingrepen in het systeem en inschatten welke effecten dat kan hebben op de
leefgemeenschappen.
Het meergeulenstelsel van het estuarium, m et de kenmerkende geleidelijke overgangen tussen platen,
slikken, schorren, geulen en ondiep water, is van belang voor een veilige en vlotte scheepvaart (scheiding van
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vervoersstromen), de veiligheid tegen overstromen (komberging), de diversiteit aan ecotopen o f leefgebieden,
deg etijdo o rd ringing, de sedim enthuishoudingen tu rb idite it, en het ecologisch functioneren van het estuarium.
Het streefbeeld 2030 van de LTV beoogt dan ook een instandhouding van d it meergeulenstelsel.
De getijdenw erking is bij uitstek één van de bepalende kenmerken van het Schelde-estuarium. Dit getij d rin g t
vanaf de Noordzee het estuarium binnen to t ver in het binnenland. De Westerschelde, de Zeeschelde to t aan
het sluizencomplex te Merelbeke 160 km stroom opwaarts van de m onding, en (delen van de) zijrivieren staan
onder invloed van d it getij. Het g etij m et hoogwater- en laagwaterstanden heeft een belangrijke invloed
op onder meer de ontw ikkeling van ecotopen, de verspreiding van soorten en habitats, de havens en de
scheepvaart (bv. w achttijden, stromingen,..), recreatie, natuurbeleving en de veiligheid tegen overstromen. De
getijasym m etrie (met hier ais maat de verhouding tussen de duur van vloed en eb), het sedim enttransport en
de grootschalige m orfologie van het Schelde-estuarium zijn verondersteld elkaar onderling te beïnvloeden.
De zout- o f saliniteitsgradiënt in het estuarium van de Schelde w ordt, net ais de slibdynamiek, hoofdzakelijk
bepaald door de getijdenw erking, de bovenafvoer van de rivier en de m orfologie o f de vo rm /o pb ou w van de
bodem. Deze factoren zorgen ervoor dat de hoeveelheid zouten opgelost in het w ater (de zoutconcentratie)
variaties ve rto on t in tijd en ruimte. Daarnaast beïnvloeden de verstening van het binnendijks gebied en de
aanleg van gemalen de zoutvariaties door de snellere afvoer naar de rivier. Waar vroeger in de w inte r lage
delen langere tijd onder w ater stonden, w o rd t dat w ater nu meteen afgevoerd. Voor de ecotopenstelsels in
de Schelde is saliniteit een belangrijk indelingskenm erk, om dat het samen m et het getij, deels verklarend is
voor het voorkom en van soorten. Naast de gem iddelde zoutconcentratie zijn vooral de lokale zoutvariaties,
inclusief de extreme waarden, van belang voor het voorkom en van soorten. Het zoutgehalte beïnvloedt ook
andere factoren zoals de zuurstofconcentraties, en de manier waarop waterplanten en -dieren zware metalen
en andere chemische stoffen opnemen.
Het Schelde-estuarium is van nature een zeer dynamisch systeem dat sterk onder invloed staat van de
getijbew eging en variaties in zoutgehalten. Slikken, schorren, platen en geulen zijn constant onderhevig
aan veranderingen. Een kaartenoverzicht van de veranderingen die zich de afgelopen 2 eeuwen hebben
voorgedaan op vlak van m orfologie kan gevonden worden op de volgende webpagina: http://w w w .vliz.be/
imis/im aae.php?id=18314. Ais gevolg van die dynam iek is het m oeilijk om systematische veranderingen in de
kenmerken van het estuarium, die m ogelijk het gevolg zijn van een menselijke ingreep te onderscheiden van
de natuurlijke variatie van het systeem.

Wat toont deze indicator?
Zowel Vlaanderen ais Nederland maken werk van een ecotopenstelsel. Van het Nederlandse Zoute Wateren
Ecotopenstelsel (ZES.1) zijn op d it m om ent ecotopenkaarten en areaal- o f oppervlaktegegevens beschikbaar
voor 1996, 2001 en 2004 [4] . De ZES.1 ecotopenkaart w ordt tweejaarlijks geproduceerd in het kader van
de m onitoring van de derde verruim ing. Voor het weergeven van historische trends in oppervlakten van
ecotopen w o rd t in deze fiche beroep gedaan op de langere term ijn gegevens die verzameld zijn in het
kader van het M ilieueffectrapport (MER) verruim ing Vaargeul [2]. Deze ecotopenarealen zijn gebaseerd
op globale o f vereenvoudigde ectopenkaarten (op hun beurt gebaseerd op het ZES.1). De verschillende
typen ecotopenkaarten zijn niet bedoeld om onderling te vergelijken maar de globale ontw ikkelingen in
de ecotopenarealen van beide stelsels zijn wel dezelfde. Voor Vlaanderen zijn ecotoopgegevens eveneens
beschikbaar in verschillende rapporten [5, 6]. Het Vlaamse ecotopenstelsel is volop in ontw ikkeling en meer
gedetailleerde ecotopenoppervlaktes (op lager niveau) worden verwacht in 2010. In het kader van het
geïntegreerde m onitoringprogram m a voor het Schelde-estuarium w ordt voorgesteld om de ecotopenkaart
om de 3 jaar te maken voor de Beneden-Zeeschelde en om de 6 jaar voor de Boven-Zeeschelde, Rupel, Durme
en bovenlopen. De Nederlandse en Vlaamse ecotopenstelsels zijn voorw erp van verder onderzoek, onder meer
m et betrekking to t de parameters die de classificatiesystemen ondersteunen en de ecologische relevantie en
validatie van de opgestelde ecotopengrenzen (zie ook technische fiche van de m eting [8]).
Op d it m om ent bestaat er geen algemeen o f grensoverschrijdend ecotopenstelsel voor het gehele Scheldeestuarium. Voor het schor is hier wel een aanzet toe gedaan [7]. Vlaanderen en Nederland hebben echter
in een gezamenlijk overleg (november 2009) besloten dat het Vlaamse ecotopenstelsel, m et bijhorende
indelingskenm erken [6], voortaan zal reiken van Gent to t Doei en het Nederlandse ZES.1 stelsel [4] zal reiken
van Doei to t Vlissingen. Deze grens w o rd t gefundeerd vanuit de overgang van het zout gedom ineerde deel
van het estuarium m et slikken en platen naar het zoet gedom ineerde deel van het estuarium m et enkel slikken.
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Om een globaal beeld te kunnen schetsen van de ontw ikkelingen in het volledige Schelde-estuarium worden in
w at volgt, een aantal ecotopen o f ecotoopgroepen (kaartlegenda) uit de typologie van de verschillende stelsels
samengenomen. De m ethodiek w ordt verder besproken in de technische fiche van de m eting 'ontw ikkeling
van de ecotopen in het Schelde-estuarium' [8]. De deelbesprekingen voor de Westerschelde en Zeeschelde
gaan verder in op de details van deze algemene ontw ikkelingen en de eventuele oorzaken hiervan.
Ontwikkeling in de oppervlakte van de voornaamste ecotopen in het Schelde-estuarium

In 2004 is de slik (en plaat-)oppervlakte in het Schelde-estuarium (Westerschelde en Beneden-Zeeschelde) met
21 % gedaald t.o.v. de jaren '50, een verlies van iets meer dan 1.000 ha. De schoroppervlakte was eind de jaren
'80 nog slechts 64% van de oppervlakte in dejaren '50, een daling van om en bij de 1.500 ha. In 2004 werd terug
lichte stijging van de schoroppervlakte waargenomen m et 72 ha. De subtidale o f sublitorale ecotopen zijn in
dezelfde periode toegenom en in oppervlakte m et 324 ha (zie fig uu r 1).
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Figuur 1: Ontwikkeling in de oppervlakte van de voornaamste ecotopen (ecotoopgroepen) in het Schelde-estuarium
(Westerschelde en Beneden-Zeeschelde). Bron: Alkyon, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Rijkswaterstaat.
Ontwikkeling in de ecotopenarealen van de Westerschelde

Voor het weergeven van trends in arealen o f oppervlakten van ecotopen w ordt een beroep gedaan op de
vereenvoudigde ecotopenkaarten (zie figuren 2 en 3). De meest recente situatie in de Westerschelde w ordt
weergegeven aan de hand van de - meest gedetailleerde - ZES.1 ecotopenkaart 2004 (zie figuur 4).
Het totale areaal van de ecotopen in de Westerschelde is in de periode 1959 - 2004 afgenomen van ruim
32.000 ha to t ongeveer 30.000 ha (zie figuur 2). Vooral de schorren (schor en prim air schor) hebben een grote
oppervlakte verloren (bijna 1.300 ha). Historisch (in de periode 1856 - 1960) is de schoroppervlakte in de
Westerschelde toegenom en m et ruim 850 ha dankzij de introductie van slijkgras (Spartina sp.) [van der Pluijm
& de Jong, 1998]. De gebieden waar schorvorm ing m ogelijk is, zijn voor een groot deel verdwenen sinds 1950
ais gevolg van inpolderingen (zie verder). Ook het areaal ondiep w ater is gedaald m et meer dan 1.200 ha en
de laag- en hoogdynamische slikken en platen zijn afgenomen m et 776 ha. Het areaal geul is daarentegen
toegenom en m et meer dan 1.100 ha.
Inpolderingen aan de landzijde van de Westerschelde en erosie door de m igratie van de geulen bepalen de
afnemende trend (1959 - 1996) in de oppervlakte van de slik- en schorecotopen. Ondermeer de bouw van de
Sloehaven (macrocel 1, vo orde ligging van de macrocellen w ordt verwezen naarde indicator'bodem beroerende
activiteiten' [9]) en de inpoldering ter hoogte van Appelzak (macrocel 7) veroorzaakten een verlies in de slik- en
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schoroppervlakte van respectievelijk 500 en 940 ha. Het stoppen van de inpolderingen en het vastleggen van
de geulen m et bestortingen heeft deze trend to t stilstand gebracht en op bepaalde plaatsen is na 1996 een
toenam e van het areaal slikken en schorren waargenomen.
In 1959 bedroeg het areaal laagdynamische slikken 87% van het totale areaal aan slikken. Dit percentage is in
2001 gedaald to t 80% waarna het terug is gestegen to t 83% in 2004. Voor de slikken kan geen uitspraak worden
gedaan over de veranderingen in de droogvalpercentages om dat hier te veel gegevens ontbreken.
De afname van het areaal ondiep w ater heeft zich vooral voorgedaan binnen de plaatcomplexen, ais gevolg
van het verdwijnen van kortsluitgeulen en scharen in de meeste plaatcomplexen. De platen zijn hierdoor over
het algemeen hoger en droger geworden: een verschuiving van lage naar hoge droogvalpercentages.
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Figuur 2: Ontwikkeling in de arealen van de vereenvoudigde of globale ecotopen in de Westerschelde. *Het areaal geul en ondiep
water dat hier gebruikt is, betreft de gegevens voor 2000 (cfr. databeschikbaarheid). Bron: Alkyon en Rijkswaterstaat, [2].
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Ook het aantal platen per plaatcom plex en de grilligheid van de plaatranden (zie figuur 3) is afgenomen
de afname van het aantal kortsluitgeulen en scharen. Het totaal aantal platen van de plaatcomplexen in de
Westerschelde is in de periode 1959 - 2000 gedaald van 52 naar 19, waarna het aantal in 2004 weer licht is
toegenom en to t 25. De oppervlakte/om trek verhouding van alle plaatcomplexen in de Westerschelde samen is
gestegen van 217 m to t 354 m in de onderzochte periode. Ais gevolg van deze ontw ikkelingen zijn er m inder
foerageerm ogelijkheden voor vogels (steltlopers) langs de waterlijn.
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Grootschalige veranderingen in de waterbew eging en de ligging en ontw ikkeling van de geulen in de
Westerschelde vorm en waarschijnlijk de oorzaak voor de afname van de kortsluitgeulen en de scharen die de
plaatcomplexen insteken. In de afgelopen eeuwen werd de waterbew eging steeds meer geconcentreerd in
de hoofdgeul. Verschillende factoren liggen aan de basis van deze veranderingen: de natuurlijke dynamiek,
inpolderingen en afdamm ingen, het aanbrengen van bestortingen, het baggeren van geulen en drempels
en veranderingen buiten de Westerschelde. Het is echter niet m ogelijk om oorzaak- en gevolg relaties te
onderscheiden om dat w aterbew eging en de ontw ikkeling van de geulen sterk gekoppeld zijn [2].
Het areaal hoogdynamische platen is groter geworden, terw ijl het laagdynamische plaat in oppervlakte is
afgenomen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de stroomsnelheden ter plaatse toegenom en [2]. Deze ontw ikkeling
w ordt ais ecologisch ongunstig gezien om dat de hoogdynamische platen een m inder aantrekkelijke vestigingsen standplaats voor bodemfauna vormen. Voor de Westerschelde ais geheel, inclusief slikken langs de randen
van de Westerschelde, kan hier geen uitspraak over gedaan worden gezien het ontbreken van gegevens (zie
hoger).
Voor de platen werd in de studie van de MER verruim ing vaargeul [2] een conceptueel model uitgew erkt dat
de veranderingen in de m orfologische o ntw ikkelingen (die op hun beurt bepalend zijn voor de veranderingen
in de natuur) probeert te verklaren. Het ecologisch meest aantrekkelijke ecotoop is volgens deze studie de
laagdynamische plaat (30 - 70% droogvallen) om dat deze relatief goede leefomstandigheden biedt voor
bodem dieren, die op hun beurt voedsel zijn voor de vogels. Bovendien hebben vogels in d it ecotoop ook
voldoende tijd om te foerageren. Dit ecotoop is afgenomen van 1.420 ha in 1959 to t 1.075 ha in 2004.
Bagger-, stort- en zandwinactiviteiten kunnen, naast andere menselijke en natuurlijke factoren, van invloed
zijn op de diversiteit aan ecotopen in het Schelde-estuarium. Welk aandeel deze activiteiten hebben in het
totale pakket van invloedsfactoren, is niet bekend. Wel is in enkele gevallen een m ogelijk verband gevonden
tussen de m orfologische ontw ikkelingen (die van belang zijn voor de ecologische ontw ikkelingen) en specifiek
de bodem beroerende activiteiten. Hieronder vo lg t een bespreking per macrocel. Voor de afbakening van de
macrocellen w ordt verwezen naar de indicator'bodem beroerende activiteiten' [9].
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De gevolgen van baggeren, storten en zandwinning kunnen in
oorzakelijk verband gebracht worden m et w ijzigingen in oppervlakte
van ecotopen. Volgens de MER kan die invloed in het westelijk deel
(macrocellen 1,2 en 3) ais beperkt beschouwd worden. In macrocel 4
werd in de periode 1955 - 2004 m eersedim ent gestort dan onttrokken
en is het w aarschijnlijk dat de m orfologische ontw ikkelingen mede
w orden bepaald door het baggeren en storten. In macrocel 5 werd
to t de jaren '90 netto gestort (groen kader, zie fig uu r 4). Het areaal
geul nam af m et ongeveer 250 ha en het areaal plaat nam toe m et
290 ha. De stortingen in het stortvak in de Schaar van Waarde hebben
w aarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen to t het toenem en van
het sedim entvolum e van de Platen van Valkenisse. Vanaf de jaren
'90 werd netto gebaggerd (rood kader, zie fig uu r 4) in macrocel 5.
Het areaal plaat is vanaf dan licht gedaald, het areaal geul is terug
gestegen.
M acro cel 5 (rondom de platen van V alken isse)
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Figuur 4: Oppervlakte plaat, ondiep water en geul in macrocel 5. Het groene kader geeft de jaren weer waarin netto werd gestort,
het rode kader geeft de jaren weer waarin netto werd gebaggerd. Bron: Alkyon en Rijkswaterstaat, [2],

Menselijke ingrepen bepalen ook in macrocellen 6 en 7 voor een belangrijk deel de m orfologische
ontw ikkelingen. De hoofdgeul w o rd t door baggeren op de vereiste nautische breedte en diepte gehouden.Ter
hoogte van de Appelzak is het areaal schor meer dan gehalveerd door inpoldering.
In fig uu r 5 w o rd t de ligging van de verschillende ecotopen u it het ZES.1 ecotopenstelsel ruim telijk
voorgesteld. Het ZES.1 ecotopenstelsel is gedetailleerder en gebaseerd op meer achtergrondgegevens dan
het vereenvoudigde ecotopenstelsel van de MER verruim ing vaargeul. De ZES.1 ecotopenkaart voor de
Westerschelde 2008 is in opmaak en w o rd t nog in 2010 verwacht.

56

Behoud van morfologie en dynamiek

A

)

*

ra

b
co
■O

ra

co

ra

X

ra
ra

ro
ra
o> 'rr
ra o
ra CT
n
ZD
o> S
<0
_ 'to —
c -*
« O ra
ra ra :p
-O
0
ö
ra
=
co f■o 1
o
CO
JZ
.e
■C .C
0
o
o
8 co co 1 1 co
'E 'E 'e
I E E
ra
c ra ra ra ra ra
><
-O 1 5«
T3
o> O) 5 ? O ) O)
?
ra ra S ra ra
o
ra ra o ra ra

ra
ra

ra
ra

ra

ra
ra

II

X

X

S
ra

TO

;g

E
05
C
ra
E.
ic
.e
=5

o
co

'E

ra

£I

"O
O)

_i

ra
ra

I
I
II
I
*

I
io

io
csi
IO
CM

Figuur 5: Ecotopenkaart Westerschelde (2004). Bron: Rijkswaterstaat
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Ontwikkeling in de ecotopenarealen van de Zeeschelde
In 2004 is de schoroppervlakte in de Zeeschelde ongeveer gehalveerd t.o.v. 1850 en is de slikoppervlakte nog
ongeveer een derde van de oppervlakte in 1850 (zie figuur 6). Daarnaast is in 2004, ongeveer 185 ha subtidaal
(sublitoraal) gebied bijgekomen. Bijna 60% van d it subtidale gebied is bovendien diep, te rw ijl slechts 20% uit
ondiep gebied bestaat.
Het grootste aandeel intergetijdengebied ging verloren tussen 1850 en 1950 ais gevolg van inpolderingen o f
'rivierwinning'. Het verlies aan intergetijdengebied tussen 1950 en 1990 is vooral te w ijten aan infrastructuuren dijkwerken. De laatste decennia is vooral erosie verantw oordelijk voor habitatverlies [5].
Een hoge sedim enttoevoer zorgt ervoor dat het schor de steeds toenem ende hoogwaterstanden (zie verder)
kan volgen maar om dat geen zijdelingse schoruitbreiding m ogelijk is door de dijken, w o rd t de overgang van
geul naar schor steeds steiler. Deze toenem ende helling zorgt voor onstabiliteit van schor, slik en ondiepe
sublitorale zones. Bijkomende ruim te voor de rivier (zie kansen en bedreigingen) kan hieraan verhelpen [5].
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Figuur 6: Ontwikkeling in de oppervlakte van de ecotopen in de Zeeschelde (exclusief Tijarm en zijrivieren). Bron: Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, [5]

In figuur 7 is de ecotopenkaart van de Zeeschelde weergegeven (situatie 2004). De berekende oppervlaktes
van deze gedetailleerde ecotopenklassen (op lager niveau) worden verm oedelijk beschikbaar gesteld in 2010.
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Antropogeen
Diep sublitoraal
Vrij diep sublitoraal
Ondiep sublitoraal
Laag slik
Middelhoog slik
Hoog slik
Pionierzone
Schorzone

Figuur 7: Ecotopenkaart Zeeschelde (gebied Haven van Antwerpen, 2004). De volledige kaart is te consulteren via de
indicatorpaaina:http://www.scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=8. De detaildata die deze kaart onderbouwen, zijn medio

2010 nog niet publiek beschikbaar m aar worden vermoedelijk toegankelijk in 2010. Bron: in stitu ut voor Natuur- en Bosonderzoek.
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Ontwikkeling van het geulenstelsel
Er bestaan verschillende manieren om de ontw ikkeling van het geulenstelsel in de Westerschelde op te
volgen (het kenmerkende m eergeulenkarakter van de Westerschelde is afwezig in de Zeeschelde waardoor
deze vraag zich daar niet stelt). Op d it m om ent is de meest uitgewerkte m eting, w aarvoor een lange tijdsreeks
beschikbaar is, de verhouding tussen de diepte van de eb- en vloedgeul in een macrocel. Meestal betreft d it
hier respectievelijk hoofd- en nevengeul (behalve in macrocel 4). Deze verhouding kent men ais de kantelindex
K(t). De ontw ikkeling in de kantelindex geeft veranderingen in de stabiliteit van het geulsysteem aan: in welke
richting het systeem kantelt en hoeveel het kantelt. Ais deze verhouding systematisch groter o f kleiner w ordt,
is sprake van een degeneratie van het geulenstelsel. Een positieve waarde van K(t) geeft aan dat de diepte van
de ebgeul groter is dan die van de vloedgeul.
In het kader van de flexibele stortstrategie (zie ook indicator 'bodem beroerende activiteiten' [9]) zijn
kwaliteitsparameters uitgew erkt die onder meer ook de instandhouding van het meergeulenstelsel moeten
m onitoren en garanderen. De uitw erking van de evaluatiem ethodiek in het kader van het geïntegreerde
Vlaams-Nederlandse m onitoringprogram m a voor het Schelde-estuarium zal verder aanleiding geven to t het
op punt stellen van een gedragen graadmeter voor de instandhouding van het geulensysteem.
Over het algemeen w o rd t gesteld dat de geulen van de Westerschelde gem iddeld verdiept e n /o f verbreed zijn
in de periode 1951 - 2002. Door verdiepingen van de hoofdgeulen tijdens en na de eerste en tweede verruim ing
(zie paarse kaders in fig uu r 8) zijn de hoofdgeulen (hier ebgeulen) in het oostelijk deel van de Westerschelde
in de periode 1951 - 2002 gem iddeld dieper geworden en s tijg t de kantelindex voor d it gebied (macrocellen
5, 6 en 7). Ook in het centrale deel van de Westerschelde (macrocel 4) w o rd t de hoofdgeul (hier uitzonderlijk
vloedgeul) dieper en de nevengeul (hier ebgeul) ondieper, en krijgt de kantelindex hier ais gevolg van de
definitie, een dalende waarde. Dit proces werd m ogelijk versterkt door de tweede verdieping en duidt, volgens
de definitie van de kantelindex, op een degeneratie van het geulenstelsel. In het w estelijk deel (macrocel 1 en
3) is de diepte van de hoofdgeulen (ebgeulen) en van de vloedgeulen (nevengeulen) dan weer stabiel gebleven
(zie fig uu r 8) [10,11].

Macrocel
Macrocel
— Macrocel
Macrocel
Macrocel
— Macrocel

1
3
4
5
6
7

Figuur 8: Verandering van de kantelindex (verhouding tussen de diepte van de eb-en vloedgeul) per macrocel van de Westerschelde.
De verruimingsjaren zijn weergegeven in een paars kader. Bron: Deltares, [10, 11].
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Waterstanden en getijasymmetrie in het Schelde-estuarium

Hoog-en laagwaterstanden
In de inhoudelijke samenvatting van de in d icato r've iligh e id tegen overstromen' [12] worden de gegevens
van de 10-jaarlijkse gem iddelde hoog- en laagwaterstanden in detail besproken. De conclusies worden hier
samengevat.
De 10-jaarlijkse gem iddelde hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium vertonen sinds 1888 een uitgesproken
stijgende trend. In de periode 1991 - 2000 was de gem iddelde hoogwaterstand per m eetstation 37 to t 127 cm
hoger dan in de periode 1888 -1 8 9 5 . De evolutie van de gem iddelde laagwaterstanden is m inder eenduidig. In
het oostelijke deel van de Westerschelde en in de Zeeschelde zijn deze (beperkt) g ed aa ld . In het westelijke deel
van de Westerschelde zijn de gem iddelde laagwaterstanden dan weer toegenom en. In het gehele Scheldeestuarium is het verschil tussen de gem iddelde hoog-en laagwaterstanden (of degetijam p litu d e) toegenom en
sinds 1888. Voor de Zeeschelde is deze trend meer uitgesproken dan voor de Westerschelde. De maximale
gem iddelde hoogwaterstand en de m inim ale gem iddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroom opwaarts
verschoven.
Getijasymmetrie
Een globale maat voor de asymmetrie van het verticale getij (het stijgen en dalen van de waterspiegel in het
Schelde-estuarium) is de verhouding tussen de duur van vloed en eb. In het hele Schelde-estuarium duu rt
de vloed korter dan de eb (vloeddom inantie), wat zich algemeen vertaalt in grotere vloedsnelheden. Deze
asymmetrie varieerde enigszins doorheen de voorbije decennia en het verschil in de verhouding was het grootst
in de Zeeschelde (zie figuur 9). Historisch heeft zich in enkele eeuwen tijd een verlenging van de vloedduur en
verkorting van de ebduur voorgedaan. Het getij is met andere woorden m inder vloeddom inant geworden [13].
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Figuur 9: 10-jaarlijkse gemiddelde getijasymmetrie voor de periode 1880-2000 (Westerschelde-Zeeschelde). Bron:
Waterbouwkundig Laboratorium
Saliniteitsgradiënt

Het Schelde-estuarium is één van de laatste estuaria in Europa waar nog een volledige gradiënt van het zoute
naar het zoete getijdengebied aanwezig is. Een van de doelstellingen i.v.m. natuurlijkheid is het behouden van
deze estuariene gradiënt.
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Er bestaan verschillende m ogelijkheden om de ontw ikkelingen m et betrekking to t de saliniteitsgradiënt in
het Schelde-estuarium in beeld te brengen. Het beoordelingskader Schelde-estuarium [14] stelde voor om
verschuivingen in de locatie (ais afstand in km vanaf de lijn Vlissingen - Breskens) van deovergangen tussen de
verschillende saliniteitszones (sterk brakofpolyhalien, matig brakofm esohalien, licht brakofoligohalien en zoet,
bepaald aan de hand van gem iddelde saliniteitswaarden voor de w inter-en zomerperiode) op te volgen om deze
gradiënt te evalueren op veranderingen. In het project M onitoring van de effecten van de tw eede verruim ing
[15] werd gekeken naar veranderingen in de jaargem iddelde zoutgehalten op verschillende m eetpunten in de
Westerschelde. In het strategisch m ilieueffectenrapport (S-MER) voordeontw ikkelingsschets 2010 [16] werd de
huidige lengte van de gradiënt (afstand tussen de zoet/brak overgang en de brak/sterk brakovergang, bepaald
aan de hand van hydrodynamische 2D modelberekeningen aangevuld m et deskundigeninschattingen) samen
m et de locatie van het m idden van de gradiënt (km vanaf de m onding) vergeleken m et een referentiesituatie
(1900). Hier werd ais m ogelijke extra graadmeter verwezen naar de jaarlijkse variatie van het zoutgehalte op
bepaalde locaties. Daarnaast werd ookaanbevolen om saliniteit in drie dimensies te bekijken om dat in sommige
gevallen een zekere gelaagdheid o f verticale variatie in het zoutgehalte kan ontstaan. In het basisrapport
Zoutdynam iek van de MER verruim ing vaargeul [17] werd op basis van een 3-dimensionaal hydrodynamisch
model de situatie in 2005 in kaart gebracht waarbij onder meer w o rd t gekeken naar horizontale en verticale
verschillen tussen het maximale en m inim ale zoutgehalte. In het ZES.1 ecotopenstelsel w o rd t de zoutvariatie
ais indelingskenm erk berekend op basis van gem iddelde saliniteit en standaarddeviatie [4]. M et betrekking to t
de doelstelling voor natuurlijkheid en de im pact op ecologie, w o rd t ook aangeraden een frequentieanalyse van
het optreden van extrem e zoutgehaltes en de tijdsperiode waarover deze extremen optreden, uit te voeren.
Verschillende instellingen verzamelen data m et betrekking to t saliniteit in het Schelde-estuarium
(Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie; Rijkswaterstaat; Vlaamse
M ilieumaatschappij, W aterbouwkundig Laboratorium ...). In het kader van de werkgroep Onderzoek &
M onitoring van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie en het geïntegreerde m onitoringprogram m a [18]
w orden m onitoring- en analysetechnieken grensoverschrijdend op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Verder
w orden deze data samengebracht en, in de mate van het m ogelijke, aangeboden in geïntegreerde tijdsreeksen
in het dataportaal van de ScheldeMonitor. Een gebiedsdekkende analyse van de zoutgradiënt over een
langere tijdsperiode (en voldoende kleine tijdsintervallen) is vooralsnog niet beschikbaar. Het analyseren en
interpreteren van deze gegevens staat echter buiten deze opdracht.

Waar komen de data vandaan?
De gegevens over de ecotopen in de Westerschelde zijn eigendom van Rijkswaterstaat (RWS), Dienst
Zeeland en aangeleverd door RWS Dienst Zeeland en Alkyon. De gegevens over ecotopen in de Zeeschelde
zijn eigendom van en aangeleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
De gegevens van de kantelindex werden aangeleverd door Deltares.
De gegevens over waterstanden en getijasym m etrie, w aarin deze tekst naar w o rd t verwezen, zijn afkomstig
van het W aterbouwkundig laboratorium in Borgerhout.
Gegevens m et betrekking to t het zoutgehalte kunnen opgevraagd worden bij verschillende instituten
(Rijkswaterstaat - Waterdienst: M onitoring W aterstaatkundige Toestand des Lands, M eetnet Zeeuwse
Getijdewateren; Vlaamse M ilieumaatschappij: m eetnet oppervlaktewater; Nederlands Instituut voor
Ecologie - Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie,...) o f geraadpleegd worden via het dataportaal
van de ScheldeM onitor (http://w w w .scheldem onitor.orq/dataportal.php).

Kansen en bedreigingen
De inspanningen die worden geleverd om de m orfologie en dynam iek van het Schelde-estuarium in kaart
te brengen, hebben in de afgelopen decennia een grote rijkdom aan data en kennis opgeleverd. Deze schat
aan inform atie zal ook de komende jaren blijven toenem en en belangrijke beheers- en beleidsvragen verder
ondersteunen.
De ecotopenstelsels van de Westerschelde en Zeeschelde zijn een belangrijk instrum ent voor het beleid en
beheer van hetSchelde-estuarium .Zekunnen gebruiktw orden bij het voorbereiden van m ilieueffectrapportages
(MER) en het opvolgen van de doelstellingen van de Langetermijnvisie. Ook voor de Kaderrichtlijn Water
leveren de ecotopenstelsels cruciale inform atie aan bij de beschrijving van de referentiesituatie van de
biologische kwaliteitselem enten (zie ind icato r'kw alite it van het oppervlaktewater') o f voor het afbakenen van
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instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de Habitat- en V ogelrichtlijn (zie indicator'status van soorten
en habitats'). Ecotopen krijgen echter pas echt betekenis ais ze ook daadwerkelijk de leefgemeenschappen
weergeven die daarbij horen. De ecologische relevantie en validatie van de opgestelde ecotopen en
klassengrenzen (zowel voor Zeeschelde ais voor Westerschelde) worden daarom verder onderzocht [19, 20].
De afbakening van ecotopenklassen (en grenzen), zoals deze nu voorligt, kan dus nog veranderen naarmate de
kennis vordert.
M et het Sigmaplan worden in het Schelde-estuarium, naast de gecontroleerde overstrom ingsgebieden die
vooral zijn gericht op de veiligheid tegen overstromen, ontpolderingen, aantakkingen en gecontroleerd
gereduceerd getijgebieden verw ezenlijkt die nieuwe estuariene natuur (slik en schor) creëren. Ook het
natuurpakket Westerschelde w il nieuwe estuariene natuur realiseren (zie indicator 'bescherming en
ontw ikkeling van natuurgebieden'). Door het verlies van laagdynamisch habitat tijdens de voorbije eeuw, is
het areaal van geschikt foerageer- en opgroeigebied voor vogels en vissen afgenomen. De nieuw gecreëerde
estuariene natuur schept dan ook nieuwe kansen voor deze soorten.
Bagger-, stort- en zandwinwerkzaamheden (zie indicator 'bodem beroerende activiteiten') hebben in
het verleden, samen m et natuurlijke ontw ikkelingen en andere menselijke ingrepen (inpolderingen,
infrastructuurwerken, ...), het meergeulenstelsel van de Westerschelde en ook de Zeeschelde beïnvloed,
met gevolgen voor de aanwezige leefgebieden in het Schelde-estuarium. In het kader van de huidige
vergunningen voor de verruim ing en het onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde zijn enerzijds
maximale storthoeveelheden o f stortcapaciteiten vastgelegd, die ais doei hebben het meergeulenkarakter
in stand te houden. Anderzijds is er ruim te gecreëerd voor een 'flexibele stortstrategie' waarbij het storten
van baggerspecie w o rd t bijgestuurd op basis van het nauwgezet opvolgen van kwaliteitsparameters om zo
ongewenste effecten tegen te gaan. Door het storten van baggerspecie op de plaatranden (naast neven- en
hoofdgeulen) w o rd t verder beoogd om ecologisch waardevol ecotoop te creëren. De eerste proefstortingen
bij de plaat van Walsoorden waren m orfologisch een succes en brachten geen negatieve effecten m et zich
mee voor de ecologie [21]. Bodemberoerende activiteiten kunnen ook onrechtstreeks de saliniteitsverdeling
in het estuarium beïnvloeden door de geom etrie van het estuarium en zo de mengingsprocessen te verstoren.
Voor het nagaan van de effecten van bodem beroerende activiteiten en andere menselijke ingrepen op de
slibdynam ieken slibbalans in het estuarium werd een 3-dimensionaal slibtransportm odel ontw ikkeld [22]. Een
eerste conclusie u it de studies m.b.t. het slibm odel, is dat baggerwerken in de havens een relatief klein effect
hebben o pd eslibg eh alte s in het systeem. Voor de haven van Antwerpen is de menselijke invloed wel merkbaar
ten opzichte van de natuurlijke variaties [23].
De huidige zeespiegelstijging kan resulteren in een verdere doordringing van het g etij in het binnenland
waardoor het zoute water verder stroom opwaarts kan komen. Ook het meergeulensysteem is van invloed op
de getijkarakteristieken zodat ingrepen op d it systeem (bv. het verlagen van drempels) zowel het getij ais de
saliniteit kunnen veranderen. Historisch hebben inpolderingen een verdere doordringing van de vloedgolf
in de hand gewerkt. Ingrepen in het bovenbekken o f een veranderd sluisbeheer hebben een invloed op de
zoetwateraanvoer en zo ook op de zoutgradiënt. Verschillende maatregelen zijn voorgesteld o f in uitvoer, o.a.
in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan, om voldoende zoetwateraanvoer te behouden gedurende het
hele jaar: het vergroten van de retentietijd door de aanleg van bufferzones, het terugdringen van kanalisering
en geen verdere verdeling van het zoete water naar andere systemen [24].
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven de beperkingen in definities, data en m ethode. De
fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=2

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
De koppelingen tussen indicatoren komen in 'kansen en bedreigingen' reeds aan bod. Het behoud van het
meergeulenstelsel van de Westerschelde is ook van belang voor de scheiding van vervoersstromen en draagt
bij to te e n veilige en vlotte scheepvaart (zie indicator'nautisch beheer') en bevordert daardoor het'socio-econ
omisch belang van de havens'. De getijdenw erking is niet alleen één van de determ inerende kenmerken van
het estuariene Schelde-ecosysteem, ze is ook van invloed op de overstromingsrisico's langs het estuarium (zie
indicato r've iligh e id tegen overstromen'). Zoals in de inleiding (waarom deze indicator?) reeds gesteld werd,
is het zoutgehalte in het Schelde-estuarium van invloed op een aantal chemische processen. De oplosbaar
heid van zuurstof verhoogt bv. bij lagere saliniteitsgehaltes. Het zoutgehalte is dus één van de rechtstreekse
invloeden op de zuurstofconcentratie in het w ater (zie ook in d ica to r'kw a lite it van het oppervlaktewater'). De
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beschikbaarheid van zware metalen voor organismen (zie indicator 'belasting door m ilieuverontreinigende
stoffen') hangt ook samen m et de saliniteit. Een sterke verandering in de saliniteitsgradiënt o f in de dagelijkse
e n /o f seizoensgebonden schommelingen van de zoutconcentratie kan een effect hebben op de typische leef
gemeenschappen langs het Schelde-estuarium (zie indicator'status van soorten en habitats').
Veranderingen in het bodem gebruik (bv. de verharde o f bebouwde oppervlakte, kanalisering en andere waterbeheer-infrastructuur) kunnen de zoetwaterafvoer en zo de saliniteit(svariatie) in het estuarium beïnvloeden
(zie indicator'bevolkingsdruk').

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Behoud van m orfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht
van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ
Inform ation Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Veiligheid tegen overstromen
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De gem iddelde hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium
vertonen sinds 1888 een stijgende trend. De evolutie van de
gem iddelde laagwaterstanden is m inder eenduidig. De locatie van de
maximale gem iddelde hoogwaterstand en de m inim ale gem iddelde
laagwaterstandzijn sinds 1888 stroom opwaarts verschoven. Het aantal
storm vloeden te Vlissingen en Antwerpen is in de periode 1950 - 2000
toegenom en. De overstromingsrisico's in de dijkringgebieden langs
de Westerschelde zijn, zowel in aantal slachtoffers ais economische
waarde, gedaald in 2005t.o.v. 1975. In hetZeescheldebekken bedraagt
het overstromingsrisico (schade) ongeveer 1 miljard euro per jaar
(situatie 2006).

Waarom deze indicator?
Kenmerkend voor het Schelde-estuarium is de getijdenw erking. Dit getij d rin g t vanaf de Noordzee het
estuarium binnen to t ver in het binnenland. De Westerschelde, Zeeschelde to t aan het sluizencomplex te
Merelbeke 160 km stroom opwaarts van de m onding en (delen van de) zijrivieren Durme, Rupel, Kleine Nete,
Grote Nete, Dijle en Zenne staan onder invloed van d it getij. Het g etij heeft een belangrijke invloed op heel w at
factoren, onder meer de ontw ikkeling van ecotopen o f leefgebieden, de verspreiding van soorten en habitats,
de havens en de scheepvaart, recreatie, natuurbeleving en de veiligheid tegen overstromen. Ook stormvloeden,
d it zijn hoogwatergolven die een bepaalde hoogwaterstand overschrijden, dringen ver d oor in het estuarium
en kunnen ernstige gevolgen hebben voor het om ringende land en de bevolking. De overstrom ingen van 1953
en 1976 zijn nog niet vergeten.
Het streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] hecht dan ook een hoge p riorite it aan de
veiligheid tegen overstromen voor bevolking en economische waarden. Het maximaliseren van deze veiligheid
is een belangrijke bestaansvoorwaarde voor zowel Nederland ais Vlaanderen. Dit veiligheidsniveau m oet
maximaal gehandhaafd blijven, binnen de maatschappelijk aanvaarde grenzen van risico's en de financieel
technische haalbaarheid.
In het kader van de Europese Hoogwater- o f O verstrom ingsrichtlijn [2] m oeten de lidstaten overstromingsrisico's
in stroom gebieden en kustgebieden in kaart te brengen tegen 2013. Daarna vo lg t de rapportage een
zesjaarlijkse cyclus. Het overstromingsrisico w o rd t hierbij gedefinieerd ais de kans dat zich een overstrom ing
voordoet in com binatie m et de m ogelijke negatieve gevolgen van een overstrom ing voor de gezondheid
van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. Vóór eind 2015 m oeten de
lidstaten ook overstrom ingsrisicobeheerplannen op stroom gebiedniveau opmaken waarin speciale aandacht
uitgaat naar preventie van en bescherming tegen overstrom ingen.
Vlaanderen om schrijft in het geactualiseerde Sigmaplan [3] de veiligheidsdoelstellingen voor het
Zeescheldebekken, geïntegreerd m et andere aspecten zoals natuurlijkheid. Concrete maatregelen zijn
dijkversterkingen en -verhogingen, ontpolderingen en de aanleg van gecontroleerde overstrom ingsgebieden
(GOG's) o f gecontroleerd gereduceerd getijgebieden (GGG's) m et natuurinvulling. In een GOG w o rd t bij
storm vloed een bepaald volum e w ater u it de rivier tijd e lijk opgeslagen, om zo de hoogte van de waterstanden
tijd e lijk te verlagen. Het is een gebied om ringd door dijken, dat dus sporadisch door de rivier onder water
w o rd t gezet. In een GGG d rin g t het getij dagelijks gedem pt door en kan zich een ecosysteem ontw ikkelen
aangepast aan overstrom ingen.
Het Nationaal Waterplan [4] legt de hoofdlijnen van het Nederlandse beleid inzake duurzaam waterbeheer
vast voor de periode 2009 - 2015. Dit plan richt zich onder meer op de bescherming tegen overstrom ingen
naast watergebruik, -kw antiteit en -kw a lite it. Hierbij vorm en preventie, duurzame ruim telijke planning en
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rampenbeheersing de drie pijlers van het veiligheidsbeleid. Nederland gaat, conform de Wet op de waterkering
[5], elke vijfja a r na o f de prim aire waterkeringen, zoals zee- en rivierdijken die beschermen tegen 'buitenw ater;
nog voldoen aan de w ettelijke normen. Voor de 4 dijkringgebieden langs de Westerschelde (zie fig uu r 7) w ordt
een huidige veiligheidsnorm gehanteerd van een gem iddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. De
dijken m oeten m.a.w. hoogwaterstanden kunnen weerstaan die verw acht worden bij stormen die minimaal
eens in de 4.000 jaar optreden. Uit de landelijke toetsing van 2006 bleek dat niet alle waterkeringen op dat
m om ent voldeden aan de w ettelijke normen. Voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde voldeed 67 km
van de in totaal 297 km waterkeringen aan de normen. 48 km voldeed niet aan de norm en voor 182 km was
geen oordeel beschikbaar [6]. Het Hoogwaterbescherm ingsprogramm a om vat verbeteringsm aatregelen voor
die waterkeringen die niet aan de w ettelijke normen voldoen.
Zoals hierboven gedefinieerd, bestaat het overstromingsrisico u it twee com ponenten: de overstromingskans
en de gevolgen. De overstromingskansen hangen af van de sterkte en de belasting van de waterkeringen (zie
fig uu r 1). Enkele van de factoren die bepalend zijn v o o rd e belasting van de waterkering (zie deel 1 onder'W at
to o n t deze indicator?'), zijn de hoogwaterstanden en het optreden van stormvloeden. De laagwaterstanden
beïnvloeden dan weer de gevolgen van een overstrom ing: na een bres in de d ijk bepaalt de hierop volgende
laagwaterstand o f - en hoe ver - de overstroom de gebieden leeg kunnen stromen vóór de volgende vloed [7].
De gevolgen van een overstrom ing kunnen worden opgesplitst naar de hoeveelheid schade en het aantal
slachtoffers, die op hun beurt afhangen van de waarde en mensen achter de dijk.

Risico

G evolg

SSterkte
terkte

Belasting
B elasting

Schade

S lachtoffers

W aarde
ach ter
de d ijk

M ensen
ach ter
de dijk

Figuur 1: Het overstromingrisico wordt bepaald door de sterkte en belasting van de waterkeringen, de waarde en mensen achter
de dijk. Bron: Van Deen et al., 2008 [8],

Wat toont deze indicator?
Deel 1: Waterstanden en stormvloeden in het Schelde-estuarium

H oogw aterstanden
De 10-jaarlijkse gem iddelde hoogwaterstanden vertonen in alle 25 m eetstations in het Schelde-estuarium een
uitgesproken stijgende trend. In de periode 1991 - 2000 was de gem iddelde hoogwaterstand per m eetstation
37 to t 127 cm hoger dan in de periode 1888 - 1895. Uit een historische reconstructie b lijkt dat deze trend zich
reeds heel lang voordoet (gemodelleerde gegevens, zie fig uu r 2 [9]).
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Uit fig uu r 3 blijkt ook dat voor de 16 m eetstations in de Zee- en Westerschelde de locatie van de maximale
10-jaarlijkse gem iddelde hoogwaterstand sinds het begin van de betrouwbaardere m etingen stroom opwaarts
verschoven is langsheen de Schelde-as (de w aarde'0 k m 'o p de x-as stemt overeen m et de Scheldemonding).
Tot 1930 bevond deze locatie zich ter hoogte van Antwerpen, 78 km vanaf de Scheldemonding, waarna een
geleidelijke verschuiving richting Temse, 98 km vanaf de Scheldemonding, optrad.

W aterstanden (m)
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H o o g w a te r
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Figuur 2: Historische ontwikkeling van de hoog- en laagwaterstanden in het Schelde-estuarium (uitgedrukt in meter NKD of Nui
Krijgsdepot dit is m TAW, Tweede Algemene Waterpassing - 8 cm. Voor meer informatie over eenheden wordt verwezen naar de
technische fiche [10]). Bron: Gemodelleerde gegevens; Coen, /., 2008 [9].
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Laagwaterstanden
Uit fig uu r 4 blijkt dat de ontw ikkeling van de gem iddelde laagwaterstanden m inder eenduidig is. In het
oostelijke deel van de Westerschelde en in de Zeeschelde (zie bv. ijkpu nt 100 km op de x-as) zijn deze (beperkt)
gedaald. In het westelijke deel van de Westerschelde (zie bv. ijkpu nt 20 km op de x-as) zijn de gem iddelde
laagwaterstanden dan weer toegenom en. De curve van de gem iddelde laagwaterstanden vanaf de
Scheldemonding (km 0) langsheen de Scheldegradiënt ve rto on t eerst een lichte daling, waarna deze sterk stijgt
om ten slotte weer w at af te vlakken. Het beginpunt van de stijging o f de locatie van de m inim ale 10-jaarlijkse
gem iddelde laagwaterstand is sinds de aanvang van de m etingen stroom opwaarts verschoven. Aan het einde
van de 19e eeuw lag deze ter hoogte van Lillo-Liefkenshoek (63 km vanaf de Scheldemonding) aan het einde
van de 20e eeuw bevond deze zich ter hoogte van Antw erpen (78 km vanaf de Scheldemonding).
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Figuur 4: 10-jaarlijkse gemiddelde laagwaterstanden voor de periode 1888-2000 (Westerschelde-Zeeschelde). Bron: metingen
Waterbouwkundig Laboratorium
Stormvloeden
Vlaanderen en Nederland hanteren elk een verschillende classificatie voor storm vloeden.
In Vlaanderen w o rd t de term storm vloed gebruikt voor een hoogw atergolf die in het Schelde-estuarium
binnendringt en zich voortplant, m et een hoogwaterstand op het m eetpunt Antw erpen - Loodsgebouw hoger
dan 6,60 m TAW, Tweede Algemene Waterpassing o f 4,27 m NAP, Normaal Amsterdams Peil (stormtij). Men
spreekt van een buitengew one storm vloed respectievelijk bij een hoogwaterstand hoger dan 7,00 m TAW o f
4,67 m NAP (gevaarlijk storm tij). De technische fiche van de m eting [10] gaat verder in op de eenheden.
Figuur 5 geeft per decennium het aantal (storm)vloeden (vloeden hoger dan 6,50 m TAW, samengeteld m et
storm vloeden hoger dan 6,60 m TAW, cfr. databeschikbaarheid) en buitengew one storm vloeden (hoger dan
7,00 m TAW) weer dat sinds 1901 is opgetreden te Antw erpen - Loodsgebouw. Vanaf 1961 ve rto on t d it aantal
een stijgende trend. In het huidige decennium, op basis van gegevens to t 2008, zijn reeds 23 storm vloeden
opgetreden.
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In Nederland spreekt men van een storm vloed ais het water w o rd t opgestuwd to t een niveau dat gem iddeld
één maal per twee jaar o f 0,5 maal per jaar w ordt overschreden. In tegenstelling to t Vlaanderen is deze
definitie dus niet gebaseerd op waterstanden maar op overschrijdingsfrequenties en kunnen de maatgevende
waterstanden stijgen ais gevolg van de zeespiegelstijging. De huidige classificatie voor het m eetpunt Vlissingen
is weergegeven in tabel 1.Ter hoogte van Vlissingen spreekt men in de huidige norm geving van een stormvloed
ais de waterstand 3,50 m NAP o f 5,83 m TAW bereikt o f overschrijdt.

B enam ing vloed

Overschrijdingsfrequentie in ge

W aterstand te Vlissingen (m

m id d e ld a a n ta l m alen p e r ja a r

NAP)

Hoge vloeden

5 à 0,5

3 ,0 5 -3 ,5 0

Lage stormvloeden

0,5 à 0,1

3 ,5 0 -3 ,8 5

Middelbare stormvloeden

1 0 1à 102

3,85 - 4,40

Hoge stormvloeden

102à 1 0 3

4 ,4 0 -4 ,9 5

Buitengewoon hoge storm 
vloeden
Extreme stormvloeden

1 0 3 à 10 4

4,95 - 5,50

< 104

>5,50

Tabel 1: Classificatie van hoge vloeden en stormvloeden op basis van overschrijdingsfrequenties en bijhorende waterstanden te

Vlissingen. In deze informatie is de zeespiegelstijging t/m 2011 al verwerkt. Bron: Getijtafels voor Nederland 2010 [11]

Figuur 6 to o n t per decennium het aantal hoge vloeden en storm vloeden dat sinds 1881 is opgetreden te
Vlissingen. Vanaf 1951 ve rto on t d it aantal ook hier een stijgende trend. In het huidige decennium , op basis van
gegevens to t 2008, is nog maar één (lage) storm vloed voorgekom en.
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Figuur 6: Aantal hoge vloeden en stormvloeden per decennium te Vlissingen volgens de huidige classificatie voor de periode
i 888-2008. Bron: metingen Helpdesk Water, Rijkswaterstaat
Deel 2: Overstromingsrisico's

Nederland en Vlaanderen gebruiken verschillende m odelleringen en brongegevens voor het bepalen van
overstromingsrisico's, op basis van de karakteristieken van een overstrom ing en de gevolgen hiervan. De huidig
berekende overstromingsrisico's in Vlaanderen en Nederland kunnen dus niet samen voorgesteld worden. Voor
meer inform atie w o rd t verwezen naar de fiche van de m eting 'Overstromingsrisico's in het Schelde-estuarium'
[12].

Deze m eting om vat voor Nederland de geschatte overstromingrisico's, uitgedrukt in economische schade
en aantal slachtoffers per jaar, voor de vier dijkringgebieden langs de Westerschelde (zie figuur 7). Voor de
schatting van de overstromingskansen en -gevolgen, die samen deel uitmaken van de schatting van de
overstromingsrisico's, werd uitgegaan van de situatie in 2005. De kansen en gevolgen in 1950 en 1975
werden op basis hiervan teruggerekend in de tijd. Met de resultaten van het project'V eiligheid Nederland
in Kaart 2' (VNK2, [13]) verwacht men in Nederland uitgebreid berekende en (meer) betrouwbare data in
2012. De 'risicokaarten' die op d it m om ent beschikbaar zijn op de website http://w w w .risicokaart.nl betreffen
overstrom ingsdieptekaarten. Deze stellen nog geen inform atie beschikbaar over de overstromingsrisico's in de
betekenis van de definitie (risico = kans x gevolg) uitgedrukt in het aantal slachtoffers per jaar en economische
schade per jaar. De resultaten van VNK2 zullen worden gebruikt om de risicokaarten te verbeteren, het huidige
normenstelsel te actualiseren en prioriteiten te stellen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
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Figuur 7: Kaart van de vier dijkringgebieden (29,30,31 en 32) langs de Westerschelde. Bron: Rijkswaterstaat, 2009
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Ondanks het fe it dat het geschatte aantal potentiële slachtoffers bij een overstrom ing is toegenom en (om wille
van de stijging van de bevolking en bevolkingsdichtheid) zijn de geschatte slachtofferrisico's (in aantal/jaar)
sinds 1950 gedaald voor de 4 dijkringgebieden langs de Westerschelde (zie fig uu r 8): de overstromingskansen
zijn in 2005 immers tien keer zo klein geworden.
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■ 29 - Walcheren « 3 0 - Zuid Beveland west D31 - Zuid Beveland oost D 32 - Zeeuwsch Vlaanderen
Figuur 8: Geschatte slachtofferrisico's (aantal perjaar) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 7975 en 2005. Bron:
van der Klis et al., 2005 [14]

De geschatte overstromingsrisico's voor economische waarden (miljoen euro per jaar, constante prijzen 2004)
zijn in 2005 gestegen t.o.v. 1950 (ziefiguur9). Degeschatteeconomische schade per dijkring bij een overstrom ing
was in 1975 gem iddeld zes keer zo groot ais in 1950, te rw ijl in diezelfde periode de overstromingskans slechts
met een factor vier gedaald was. In de periode 1975 - 2005 steeg de economische schade m inder snel (x 2) dan
de overstromingskansen gedaald zijn (x 1/3), waardoor de overstromingsrisico's terug kleiner geworden zijn.
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Figuur 9: Geschatte economische overstromingsrisico's (miljoen euro per jaar, constante prijzen 2004) voor de dijkringgebieden
langs de Westerschelde 1950, 1975,2005. Bron: van der Klis et al., 2005 [14]

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
In Vlaanderen zullen overstromingsrisicokaarten beschikbaar gesteld worden wanneer de visualisatiewijze van
de overstromingsrisico's in het kader van de rapportage voor de Europese overstrom ingsrichtlijn (eerste maal
in 2013) is uitgeklaard. Er is een voorlopige overstromingsrisicokaart, economisch schaderisico in euro per jaar,
opgesteld op basis van 1x i km grids (zie fig uu r 10) in een studieopdracht [15]. Om wille van de grofschaligheid
van deze kaarten kan de lokale situatie sterk afwijken van d it beeld. Het globale overstromingsrisico
(schaderisico) voor het Scheldebekken o f Sigmaplangebied bedraagt volgens deze studie ongeveer 1 miljard
euro per jaar (situatie 2006).
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Figuur 10: Risicokaart van Vlaanderen. De kaart omvat enkel economische schaderisico's en geen slachtofferrisico's. Bron:
Vanneuville et al., 2006 [15]

Waar komen de data vandaan?
De gegevens over storm vloeden te Antwerpen, overstromingsrisico's van de bevaarbare waterlopen
in Vlaanderen en waterstanden waar in deze tekst naar w o rd t verwezen, zijn afkomstig van het
W aterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De gegevens over storm vloeden te Vlissingen zijn
gebaseerd op de getijdata van Rijkswaterstaat, Helpdesk Water.
De geschatte overstromingsrisico's van de dijkringgebieden in Nederland zijn overgenomen u it een studie
van Deltares [14]. In de toekom st zullen berekende overstromingsrisico's beschikbaar w orden binnen het
project Veiligheid Nederland in Kaart 2 [13].

Kansen en bedreigingen
De veiligheid tegen overstromen w o rd t niet meer ais losstaande functie en doelstelling beschouwd. Het
gaat hand in hand m et andere aspecten in het Schelde-estuarium en w ordt waar m ogelijk geïntegreerd met
natuurontw ikkeling en toegankelijkheid. De Vlaamse en Nederlandse beleidsplannen gaan h ie rd u id e lijk o p in.
Zowel het Vlaamse ais Nederlandse veiligheidsconcept is geëvolueerd naar een overstromingsrisicobenadering. Het w aterveiligheidsbeleid richt zich dus niet alleen op het verder verhogen e n /o f versterken
van de waterkeringen (verlagen van de overstromingskans) maar ook op aspecten zoals ruim telijke planning
en het afstemmen van de nodige veiligheidsniveaus (verlagen van de gevolgen in economische waarde en
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slachtoffers) in geval van een overstroming. Op basis van deze, meer geïntegreerde, benadering kan het
waterveiligheidsbeleid worden opgevolgd en bijgestuurd. Deze benadering zal verder worden uitgewerkt,
onder meer in het kader van de Europese Hoogw aterrichtlijn.
De m ethoden om overstromingsrisico's te berekenen, verschillen in Vlaanderen en Nederland en vragen
een verdere afstemm ing w il men de effecten van het beleid naar de toekom st toe op een eenduidige en
vergelijkbare manier evalueren voor het gehele Schelde-estuarium. Ook d uidelijk afgebakende streefdoelen
voor overstromingsrisico's m et betrekking to t de evaluatie en rapportage in het kader van de langetermijnvisie,
kunnen hierbij helpen. In Nederland zijn de overschrijdingskansen van de waterkeringen bovendien vastgelegd
in een w ettelijk kader (Wow, [5]).
De voortdurende verandering in fysische omstandigheden (klimaatverandering en zeespiegelstijging,
frequentie van storm vloeden, hogere waterstanden, neerslagpatroon ...) zorgt ervoor dat beleidsmakers en
waterbeheerders niet stil kunnen en mogen zitten op vlak van waterveiligheid.
M et het eerste Sigmaplan in 1977 [16] werden, naast een verhoging en verzwaring van de waterkeringen,
13 gecontroleerde overstrom ingsgebieden o f GOG's vastgelegd in het Zeescheldebekken, goed voor 1.133
ha. Hiervan is al 533 ha gerealiseerd (zie fig uu r 10). Het belangrijkste GOG 'de polders van Kruibeke - Bazel
- Rupelmonde' (KBR) w o rd t op d it m om ent aangelegd en m oet in 2011 in w erking treden. Het bereiken
van voldoende veiligheid tegen overstrom ingen ais gevolg van storm vloeden u it de Noordzee was in het
eerste Sigmaplan de enige doelstelling. Sindsdien hebben nieuwe inzichten op vlak van m ultifu nctio na liteit
van het estuarium, waterbeheersing en integraal waterbeheer ervoor gezorgd dat de aanpak van het
veiligheidsvraagstuk is geëvolueerd naar een meer duurzame benadering. M et het geactualiseerde Sigmaplan
(2005, [3]) worden, naast de aanleg van GOG's, gecontroleerd gereduceerd getijgebieden (GGG's) op zo'n
manier ingericht dat er zich nieuwe estuariene natuur kan ontw ikkelen (zie hoger). Verder worden ook
getijgebonden (ontpolderingen) en niet getijgebonden (wetlands) natuurgebieden aangelegd die niet prim air
een waterbergende functie hebben (zie ook indicator'bescherm ing en ontw ikkeling van natuurgebieden').
Figuur 11 geeft een overzicht van de geplande oppervlakte te realiseren gebieden voor waterberging volgens
de fasering van het Meest Wenselijk Alternatief.
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Figuur 11: Overzicht van de geplande oppervlakte te realiseren gebieden voor waterberging in het kader van het eerste Sigmaplan
(1977) en volgens de fasering van het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan. Bepaalde reeds bestaande
GOG's uit het eerste Sigmaplan, worden in het geactualiseerde Sigmaplan ingericht, waardoor de oppervlaktes niet samengeteld
kunnen worden. Bron: Waterwegen en Zeekanaal, [16].
De effecten van de maatregelen uit het (eerste en geactualiseerde) Sigmaplan op de overstromingskansen
en de overstromingsrisico's zouden in principe zichtbaar moeten worden door het weergeven van de trend
in de overstromingsrisico's langs het (Zee)scheldebekken doorheen de tijd. De trend in de gem iddelde
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hoogwaterstanden was to t in de laatste 10-jaarlijkse periode - waarvoor de volledige dataset beschikbaar
was (1991-2000) - nog duidelijk stijgend. Voor de beschikbare jaren van het laatste decennium to t 2008, te
Antwerpen - Loodsgebouw, zette die trend zich voort. De deltawerken in Nederland (Deltaplan 1954-1988,
volledig project opgeleverd in 1997) hebben de geschatte overstromingskansen van de dijkringgebieden
langs de Westerschelde sinds 1950 doen dalen, doch de economische risico's zijn licht gestegen door de sterke
stijging van de economische waarden die zich binnen deze dijkringgebieden bevinden.
Défichés van de m etingen die deel uitmaken van deze indicator beschrijven de beperkingen in definities, data
en m ethoden. De fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=9

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
De getijdenw erking in het Schelde-estuarium heeft een belangrijke invloed op mens en natuur. De relatieve
bijdrage van factoren zoals de klimaatverandering, zeespiegelstijging, inpolderingen en verruim ing van de
vaargeul (zie indicator'bodem beroerende activiteiten') op het optreden van verhoogde hoogwaterstanden, de
verdere g etijdoordringing en de toenam e van storm vloeden d ie nt nader onderzocht [9,17].
De overstrom ingsrisicobenadering houdt in dat naast overstromingskansen voortvloeiend u it waterstanden,
sterkte van de waterkeringen e.a. aspecten, ook bodem gebruik en ruim telijke planning (incl. spreiding
en ontw ikkeling van w oonkerngebieden) van belang zijn voor het waterveiligheidsbeleid (zie indicator
'bevolkingsdruk').
Bij de uitw erking van maatregelen voor de veiligheid tegen overstromen in het geactualiseerde Sigmaplan en
het Natuurpakket Westerschelde w ordt nieuwe (estuariene) natuur verwezenlijkt, die nieuwe kansen schept
voor de typische soorten en habitats in het Schelde-estuarium (zie indicatoren 'bescherming en ontw ikkeling
van natuurgebieden)'status van soorten en habitats)'.
'Kansen voor de toeristisch-recreatieve sector'w orden dan weer in rekening gebracht door o.a. de integratie
van wandel- en fietsroutes en infrastructuur voor actieve natuurbeleving. Op die manier worden de
maatschappelijke kosten van de handhaving van veiligheidsnorm en terugverdiend en w ordt meer draagvlak
gecreëerd onder de vorm van een verbreding van de maatschappelijke baten.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht
van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. i/LIZ
Inform ation Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php

Referenties
[1] D irectie Zeeland; A d m in istra tie W aterw egen en Zeewezen (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
M inisterie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland/M inisterie van de
Vlaamse Gemeenschap. Departem ent Leefmilieu en Infrastructuur. Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen:
M iddelburg, The Netherlands. 86 pp. + toelichting 98 pp.
[2] Hoogwater- o f O verstrom ingsrichtlijn (Richtlijn 2007/60/EG)
http://ec.europa.eu/environm ent/w ater/flood risk/index.htm
[3] Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gaudens, J. (2005).
Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde: synthesenota.
Waterwegen & Zeekanaal NV: Antwerpen, Belgium. II, 74 pp.
http://w w w .siam aplan.be
[4] Nationaal Waterplan (NL) (opvolger van de 4de Nota W aterhuishouding):
http://w w w .nationaalw aterplan.nl

76

Veiligheid tegen overstromen
[5] Wet op de waterkering (nu deel van de waterwet):
http://w w w .riiksw aterstaat.nl/w ater/w etten en reaelaevina/w aterw et/
[6] Inspectie Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat Dienst Weg- en W aterbouwkunde; Tekstbureau M et Andere
Woorden (2006). Primaire waterkeringen getoetst: landelijke rapportage toetsing 2006. Inspectie Verkeer en
Waterstaat. Waterbeheer: Lelystad, The Netherlands. 16 + CD-ROM pp.
[7] Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Peeters, P.; Vatvani, D.; Verhoeven, G. (2009). LTV-O&M them a veiligheid
deelproject 2: vergelijking Nederlandseen Vlaamse (maatgevende) waterstandsverlopenen m odelleringswijzen
voor de bepaling van overstrom ingskarakterteristieken bij een doorbraak langs het Schelde-estuarium.
Deltares: [S.IJ. ii, 87 pp.
[8] Van Deen, J.; Karstens, S.; Löffler, M.; Taal, M.; W olters, H. (2009). Onze Delta, onze toekomst: Staat en
Toekomst van de Delta 2009. Deltares. ISBN 90-814067-3-4. 92 pp.
[9] Coen, I. (2008). De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontw ikkeling van de Schelde. W aterbouwkundig
Laboratorium 1933 - 2008. W aterbouw kundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 112 pp.
[10] http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren/pdf/S IF w aterstanden.pdf
[11] Getijtafels voor Nederland 2010. h ttp ://w w w .g e tii.n l/
[12] http://w w w .scheldem onitor.org/indicatoren/pdf/S IF overstrominasrisico's.pdf
[13] Project'Veiligheid Nederland in Kaart 2': http://w w w .proiectvnk.nl
[14] van der Klis, H.; Baan, P.; Asselman, N.E.M. (2005). Historische analyse van de gevolgen van overstrom ingen
in Nederland: Een globale schatting van de situatie rond 1950,1975 en 2005.44 pp.
[15] Vanneuville, W.; Maddens, R.; Collard, C.; Bogaert, P.; De Maeyer, Ph.; A ntrop, M. (2006). Im pact op mens en
econom ie t.g.v. overstrom ingen bekeken in het licht van w ijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren
en klimatologische om standigheden. MIRA-onderzoeksrapporten, 02.120 pp.
[16] (1977). SIGMAPLAN: voor de beveiliging van het Zeescheldebekken tegen storm vloeden op de Noordzee.
M inisterie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel, Belgium. 49 pp.
[17] Jeuken, C.; H ordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). K oploperproject
LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontw ikkeling van de hoogwaterstanden
in het Schelde-estuarium. W L/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 92 pp.

77

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Kwaliteit van het oppervlaktewater
De kw aliteit van het oppervlaktew ater in het Schelde-estuarium
scoort globaal onvoldoende volgens de beoordeling van de
Europese Kaderrichtlijn Water. In 2009 behaalt geen enkel
oppervlaktewaterlichaam in het Schelde-estuarium een goede
chemische o f goede ecologische toestand. Wat betreft de chemische
toestand voldoen de concentraties van metalen, industriële
verontreinigende stoffen en bestrijdingsm iddelen in meer dan
60% van de waterlicham en aan de normen. Het probleem lig t vaak
bij andere verontreinigende stoffen. De meeste waterlicham en
scoren ook m inder dan goed bij de beoordeling van de ecologische
kwaliteitselem enten van de richtlijn (algen, overige waterflora,
ongewervelde bodem dieren, vis, fysico-chemische parameters en
specifiek verontreinigende stoffen). Het visbestand van het estuarium
verkeert in een m atige to t slechte toestand. D ezuurstofhuishouding is
de afgelopen decennia echter wel veel verbeterd.

Waarom deze indicator?
De kw aliteit van het oppervlaktew ater in het Schelde-estuarium is een cruciale randvoorwaarde voor een
gezond estuarien ecosysteem en de hierin voorkom ende leefgemeenschappen. Een goede w aterkw aliteit is
ook van g ro ot belang voor de verschillende gebruikersfuncties zoals industrie, landbouw, visserij, toerisme,...
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] streeft dan ook naar een w aterkw aliteit die in 2030 niet meer
lim iterend is voor het ecosysteem.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, [2]) bepaalt het toetsingskader en de doelstellingen voor waterkwaliteit.
In Nederland en Vlaanderen is de KRW verder juridisch geplaatst in respectievelijk de W aterwet [3] en het
Decreet Integraal Waterbeleid [4].
De KRW bepaalt dat alle Europese'natuurlijke'oppervlaktewateren in 2015 minimaal in een goede ecologische
toestand (GET) verkeren. Voor 'sterk veranderde' o f 'kunstm atige' oppervlaktewateren zijn de ecologische
doelstellingen aangepast,en spreekt men van een goed ecologisch potentieel (GEP). Kunstmatige waterlicham en
zijn door de mens to t stand gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk water aanwezig was. Een
sterk veranderd waterlichaam is een natuurlijk waterlichaam dat door menselijke activiteiten erg van aard
is veranderd. In het Schelde-estuarium worden 9 van de 11 waterlicham en (zie ook fig uu r 2) door de KRW
beschouwd ais 'sterk veranderd'. Enkel het Vlaamse waterlichaam 'Zw in' en het Nederlandse waterlichaam
'Zeeuwse kust (kustwater)'behoren to t de natuurlijke wateren.
Daarnaast moeten alle oppervlaktewateren in 2015 ook m inimaal een goede chemische toestand (GCT)
hebben. Om deze en andere doelstellingen zoals bv. de g rondw aterkw aliteit op te volgen, dienen de lidstaten
zesjaarlijks stroom gebiedbeheerplannen op te stellen. Dit gebeurde voor de Scheldeen andere stroom gebieden
een eerste maal in 2009 [5].
Deze indicator geeft, voor w at betreft de 11 getijgebonden waterlicham en van het Schelde-estuarium,
de ontw ikkeling aan in het al dan niet behalen van de Europese doelstellingen: nam elijk een GET o f GEP
en GCT in 2015. Het kw aliteitselem ent 'vissen) dat deel uitm aakt van het toetsingskader van de GET, en de
zuurstofhuishouding in het Schelde-estuarium nader bekeken. Vissen worden immers beschouwd ais indicator
voor de toestand van de lagere niveaus in de voedselketen. Bovendien hebben ze een belangrijke functie
voor de professionele en recreatieve visserij. Een goede zuurstofhuishouding is cruciaal voor het ecologisch
functioneren van het Schelde-estuarium en kom t ais doelstelling expliciet aan bod in het streefbeeld van de
Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] en het N atuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium [6].
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Wat toont deze indicator?
De beoordelingskaders voor w aterkw aliteit in Vlaanderen en Nederland worden bepaald door de Europese
richtlijn en zijn daarom vergelijkbaar. Waar een verschillende benadering w o rd t aangehouden in Nederland en
Vlaanderen is d it aangegeven in de tekst.
Chemische toestand van de oppervlaktewateren

Voor het bereiken van een goede chemische toestand, dienen Europese normen voor welbepaalde (prioritaire)
stoffen en stofgroepen in oppervlaktewateren te worden gehaald. Deze beoordeling steunt echter op een 'one
out all out'principe. Met andere w oorden om globaal een goede toestand te behalen moeten de waterlicham en
ook goed scoren op alle onderliggende chemische toetsingen. Daarom is een verbetering in de toestand voor
bepaalde chemische stoffen niet noodzakelijk zichtbaar in de eindbeoordeling.
In 2009 is de chemische toestand van 2 waterlicham en in het Schelde-estuarium 'onbekend' m et name het
Vlaamse Zwin en de Getijdedurme. Van de overige 9 behaalt geen enkele de goede chemische toestand (zie
figuur 1 en 2).
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■ N ie t g o e d
□ O nbekend

Figuur 1: Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de chemische toestand. Meest
recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009. Bron: Rijkswaterstaat (RWS), Waterdienst; Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM).
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Figuur 2: Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium. Meest recente inschatting, waarvan
de resultaten gepubliceerd zijn in 2009. Bron: Rijkswaterstaat (RWS), Waterdienst; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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Zo halen 7 o f 8 van de 11 (meer dan 60%) waterlicham en wel de goede kwaliteitsklasse voor de onderliggende
stofgroepen zware metalen, bestrijdingsm iddelen o f pesticiden en industriële verontreinigende stoffen (zie
figuur 3). De oorzaak van het niet behalen van de goede chemische toestand lig t dus voornam elijk bij de andere
verontreinigende stoffen. Een voorbeeld hiervan is trib u ty ltin (TBT), een stof die vroeger werd gebruikt in verven
om de aangroei van algen, zeepokken en andere organismen op scheepsrompen tegen te gaan en waarvan het
gebruik nu w ereldw ijd verboden is. Een overzicht van de stoffen die behoren to t elk van de stofgroepen v in d t
men in de fiche van de m eting 'Chemische toestand van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuarium' [7].
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Figuur 3: Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de stofgroepen die deel uitmaken
van de beoordeling van de chemische toestand. Meest recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009. De
getallen in de staafjes geven het aantal oppervlaktewaterlichamen weer dat voldoet aan de respectievelijke kwaliteitsklasse.
Bron: Rijkswaterstaat (RWS), Waterdienst; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ecologische toestand van de oppervlaktewateren

Ais gevolg van een grote variatie aan types waterlicham en, stellen de Europese lidstaten zelf de
beoordelingsm ethoden voor de ecologische toestand vast.Tot op heden is de afstemming van deze methoden
nog niet gebeurd voor alle onderliggende kwaliteitselem enten. Een tweede Europese afstemm ingsronde loopt
van 2008 to t 2011. Hierna hoopt men een éénduidige vergelijking m ogelijk te maken, zo ook voor Nederland
en Vlaanderen. Voor meer inform atie w o rd t verwezen naar de technische fiche van de m eting 'Ecologische
toestand van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuarium '[8].
Om een goede ecologische toestand te bereiken worden de waterlicham en enerzijds beoordeeld op fysicochemische parameters zoals zuurstof, temperatuur, stikstof en fosfaat, en op specifiek verontreinigende stoffen
die geen onderdeel uitmaken van de Europees bepaalde chemische toestandsbeoordeling. Anderzijds steunt
de GET ook op vier biologische kwaliteitselem enten: fytoplankton o f algen, overige waterflora (waterplanten,
vastgroeiende algen, zeesla en zeewieren), macro-invertebraten o f ongewervelde bodem dieren en vissen. Bij
de beoordeling van de GET geldt, net ais bij de GCT, het'one o ut ali o ut'princip e: een goede toestand kan pas
worden toegekend ais alle onderliggende kwaliteitselem enten goed scoren.
In 2009 haalt geen van de waterlicham en in het Schelde-estuarium een goede ecologische toestand (zie figuur
4). Hoe verder stroom opwaarts in het Schelde-estuarium, hoe slechter de situatie (zie fig uu r 5). De ecologische
toestand van het Vlaamse Zwin is in 2009 nog onbekend.
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Figuur 4: Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de (het) ecologisch(e) toestand
(potentieel). De meeste waterlichamen in het Schelde-estuarium zijn sterk veranderd, waardoor de best mogelijke klasse 'goed en
hoger' is i.p.v. zeer goed. Meest recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009. Bron: Rijkswaterstaat (RWS),
Waterdienst; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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Figuur 5: Ecologisch(e) toestand (potentieel) van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium. De meeste
waterlichamen in het Schelde-estuarium zijn sterk veranderd, waardoor de best mogelijke klasse 'goed en hoger'is ipv. zeer goed.
Meest recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009. Bron: Rijkswaterstaat (RWS), Waterdienst; Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM).
De oorzaak van het niet behalen van de goede ecologische toestand is te w ijten aan meerdere factoren. Zowel
de vissen, overige waterflora en de fysisch-chemische parameters behalen in geen enkel waterlichaam van het
Schelde-estuarium de goede kwaliteitsklasse. Slechts 2 o f 3 waterlicham en behalen de goede kwaliteitsklasse
vo orfyto pla nkto n (3), macro-invertebraten (2) (zie figuur 6) en de specifiek verontreinigende stoffen (zie figuur
7).
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Figuur 7: Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de specifiek verontreinigende
stoffen die deel uitmaken van de beoordeling van de ecologische toestand. Meest recente inschatting, waarvan de resultaten
gepubliceerd zijn in 2009. Voor de specifiek verontreinigende stoffen bestaat geen Europese norm waardoor ze juridisch gezien
niet onder de chemische toestandsbeoordeling vallen. De toestand van deze stoffen wordt wel op dezelfde manier beoordeeld ais
goed of niet goed. Bron: Rijkswaterstaat (RWS), Waterdienst; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Toestand van het visbestand

Vlaanderen en Nederland evalueren de toestand van het visbestand in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.
Deze gegevens maken ais biologisch kw aliteitselem ent deel u it van de beoordeling van de goede ecologische
toestand (zie hierboven). Vlaanderen gebruikt voor d it toetsingskader de term 'visindex', te rw ijl Nederland
spreekt van een'm aatlat vissen'. Net ais voor andere biologische kwaliteitselem enten moeten de toetsingskaders
Europees worden afgestemd en is d it voor'vissen' nog niet gebeurd.
Meer inform atie over de gebruikte m ethoden is te vinden in de fiche van de m eting 'Toestand van het visbestand
in het Schelde-estuarium' [9]. Voor het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium zijn gegevens beschikbaar
over de toestand van het visbestand voor 2009 (nulm eting). Voor het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium
zijn jaarlijkse gegevens beschikbaar vanaf 1997.
Het kw aliteitselem ent'vis'is in het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium enkel van toepassing voor het
waterlichaam Westerschelde. In 2009 is de toestand van het visbestand hier'matig'.
De toestand van het visbestand in de Zeeschelde is in 2009 ontoereikend voor de mesohaliene en oligohaliene
zone en zelfs slecht voor de zoetwaterzone (zie figuur 8). De afbakening van de verschillende saliniteitszones
is te vinden in de fiche van de m eting 'Toestand van het visbestand'in het Schelde-estuarium'[9]. Sinds 1995
ve rto on t de visindex een w at grillig verloop en heeft deze het goed ecologisch potentieel (GEP) nog niet bereikt.
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Figuur 8: Visindex voor de verschillende saliniteitszones in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Bron: Breine, J., Stevens,
M., Van Thuyne, G., Belpaire, C. (2010). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2008-2009. Rapporten
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Zuurstofhuishouding in h et Schelde-estuarium

Verschillende Nederlandse en Vlaamse instellingen m onitoren de zuurstofhuishouding in het Scheldeestuarium. Een vergelijking van de methodes voor dataverzameling gebeurt in het kader van het geïntegreerde
m onitoringprogram m a van het Schelde-estuarium. Voor meer inform atie w ordt verwezen naar de fiche van de
m eting'Zuurstofhuishouding in het Schelde-estuarium '[10]
De zuurstofhuishouding, met hier ais m aatstaf de concentratie aan opgeloste zuurstof, is de voorbije 40 jaar
veel verbeterd in het Schelde-estuarium. In 2009 kwam de zuurstofconcentratie in 50% van de m eetpunten
in de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren nooit onder de 5 mg/L, een streefdoel dat w ordt gesteld in
verschillende w etenschappelijk onderbouw de (beleids)documenten [11 - 13]. Een ondergrens van 5 m g/L
w o rd t immers beschouwd ais m inim ale waarde voor het bereiken van een goede biodiversiteit. Eind dejaren
'60, de jaren '70 en begin de jaren '80 was d it nog 0% (zie figuur 9).
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Figuur 9: Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Zeeschelde en zijrivieren waarvan de zuurstofconcentratie no oit onder
de 5 mg/L komt. Bron: Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME); Vlaamse
M ilieum aatschappij (VMM); OMES onderzoeksprogramma.
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In de Westerschelde voldeed 100% van de m eetpunten in 2008 aan d it streefdoel, tegenover 70% in 1967 (zie
figuur 10). Een ruim telijke weergave van het aantal m eetpunten dat in 2008 nooit o f minstens 1 maal onder de
5 m g/L komt, to o n t dat de m eetpunten die het goed doen, naast de Westerschelde, vooral aan de 'uiteinden'
van de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren gelegen zijn: bv. Durme, Kleine en Grote Nete (zie fig uu r 11).
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Figuur 10: Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Westerschelde waarvan de zuurstofconcentratie no oit onder de 5 mg/L
komt. * Degegevensvan 1964- 1966 zijn gebaseerd op slechts zes meetpunten. Bron: Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum
voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME); Rijkswaterstaat (RWS).
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Figuur 11: Meetpunten in het Schelde-estuarium waarvan de zuurstofconcentratie no oit (groen) o f minstens 1 m aal (rood) onder
de 5 m g/L kom t (situatie 2008). Bron: Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOOCEME); Rijkswaterstaat (RWS); Vlaamse M ilieum aatschappij (VMM); OMES onderzoeksprogramma.
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Waar komen de data vandaan?
De data voor het evalueren van de ecologische en chemische toestand van de oppervlakte-wateren worden
verzameld voor het opmaken van zesjaarlijkse stroom gebiedbeheerplannen (met ingang van 2009) in
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Voor Nederland gebeurt d it door de KRW w erkgroep M onitoring
Inform atievoorziening en Rapportage van Rijkswaterstaat (RWS). Voor Vlaanderen gebeurt d it door de
Afdeling Rapportering Water van de Vlaamse Milieum aatschappij (VMM).
De data van de visindex in de Zeeschelde zijn aangeleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO).
De Nederlandse gegevens van zuurstofconcentratieszijn afkomstig van het chemische m onitoring netwerk
van het MWTL-programma (M onitoring van deW aterstaatkundigeToestanddes Lands) van Rijkswaterstaat
(RWS) en van de fysico-chemische onderzoeksdata van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum
voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME). De Vlaamse gegevens van zuurstofconcentraties zijn
afkomstig van het m onitoring M eetnet O ppervlaktewater van de Vlaamse M ilieum aatschappij (VMM), van
het OMES onderzoeksprogramma en van het NIOO-CEME

Kansen en bedreigingen
In de voorbije eeuw was de w aterkw aliteit van de rivieren in het stroom gebied van de Schelde er sterk op
achteruit gegaan. De lozing van ongezuiverd industrieel en huishoudelijk afvalwater zorgde ervoor dat het
zuurstofgehalte sterk daalde. Eind de jaren '70 was er op bepaalde plaatsen en in sommige perioden zelfs
sprake van zuurstofloosheid waardoor het aquatische leven het zwaar te verduren kreeg. De w aterkw aliteit
in het Schelde-estuarium is de laatste jaren langzaamaan verbeterd, bv. op vlak van de zuurstofhuishouding,
dankzij het inrichten van zuiveringsinstallaties en het behandelen van afvalwater [14, 15]. Op nationaal en
Europees niveau werden afspraken gem aakt om de w aterkw aliteit te verbeteren. Desondanks is een goede
w aterkw aliteit op veel plaatsen nog geen realiteit (zie hierboven). De nationale stroom gebiedbeheerplannen
voor de Schelde en het internationaal beheerplan Schelde, opgem aakt in het kader van de KRW, m oeten daar
verandering in brengen m et behulp van een uitgestippeld maatregelenprogramma.
Maatregelen voor een goede w aterkw aliteit hebben een prijskaartje. De KRW vraagt dan ook om meer gebruik
te maken van economische analyses bij het streven naar die goede w aterkwaliteit. Door de baten van een
goede w aterkw aliteit in monetaire waarden u it te drukken, krijg t het beleid ook een idee over de gevolgen van
de maatregelen die worden genom en [16].
Het m onitoren van de w aterkw aliteit in uitvoering van de KRW, m oet door alle lidstaten op een vergelijkbare
manier gebeuren, en de doelstelling is duidelijk: een goede ecologische en chemische toestand voor
alle oppervlaktewateren tegen 2015. De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven verder de
beperkingen in definities, data en m ethode. De fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.org/
indicatorfiche.php?id=10

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
De kw aliteit van het oppervlaktew ater beïnvloedt een verscheidenheid aan functies die het Scheldeestuarium d ie nt te vervullen. Zonder een goede w aterkw aliteit kunnen de aquatische levensgemeenschappen
(bodemdieren, vissen,...) niet goed functioneren, waardoor de kans op een goede staat van instandhouding
van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten e n /o f lokale aandachtssoorten eveneens verkleint (zie
indicator 'status van soorten en habitats'). Veel m ilieuvervuilende stoffen zijn vetoplosbaar en kunnen in
hoge concentraties opstapelen in biota en zo negatieve effecten teweegbrengen (zie indicator 'belasting
door m ilieuverontreinigende stoffen'). Ook de mens heeft baat bij een goede w aterkwaliteit. Er w o rd t een
aangenamere om geving gecreëerd om in te vertoeven, te wandelen, te fietsen o f om in te wonen. Vissen
kunnen worden geconsumeerd zonder dat hieraan gezondheidsrisico's zijn verbonden. Gezond zwem water
creëert bovendien een positief imago van het Schelde-estuarium bij toeristen en vaste gasten (zie indicator
'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen'en 'socio-economisch belang van het verblijfstoerisme').
Het verbeteren van de kw aliteit van de w aterbodem en het verm inderen van de belasting door nutriënten
(zie indicator 'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen'), beiden bronnen van verontreiniging voor het
oppervlaktewater, bevorderen de w aterkw aliteit en het ecologische herstel van de waterloop. De verdere
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uitbo uw van waterzuiveringsinstallaties, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van
vism igratieknelpunten (zie indicator 'kansen voor natuur') zijn slechts enkele van de vele maatregelen die
werden opgenom en in de stroom gebiedbeheerplannen om de doelstellingen, die door de KRW worden
opgelegd aan de Europese lidstaten, te kunnen realiseren.
Het Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium [6] stelt ook dat maatregelen, die ruim te geven aan de
rivier, noodzakelijk zijn voor het behalen van de natuurlijkheidsdoelstellingen (inclusief een niet-lim iterende
w aterkwaliteit) in de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Dergelijke maatregelen maken deel u it van het
Vlaamse Sigmaplan en Nederlandse natuurpakket Westerschelde (zie indicator'bescherm ing en ontw ikkeling
van natuurgebieden').

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht
van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ
Inform ation Sheets, 204. Vlaams Instituut v o o rd e Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Milieueffecten van de havens & scheepvaart
De inspanningen vanuit de m aritiem e sector, om de m ilieudruk
te ontkoppelen van de groei in deze sector, zijn merkbaar. In de
Scheldehavens zijn de emissies van zwaveloxides, fijn stof en
stikstofoxides relatief gedaald ten opzichte van de (stijgende)
goederenoverslag, en in somm ige gevallen zelfs gedaald in
absolute term en. De strengere emissienormen, het gebruik van
laagzwavelige brandstof en de vernieuwing van de scheepsmotoren
spelen hier o ngetw ijfeld een rol. Er b lijkt ook een trendbreuk op te
treden in de C02-emissies, die m inder snel stijgen in verhouding
to t de goederenoverslag. De Scheldehavens streven naar meer
m ilieuvriendelijke transportw ijzen voor het goederenvervoer van
en naar het achterland. In de loop van 2010 kom t cijfermateriaal
beschikbaar dat trends in de algemene m odale verdeling van het
goederentransport kan weergeven.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie [1] streeft naar een optim alisatie van de economische en sociale waarde van de havens
in het Schelde-estuarium, in evenwicht m et de andere prioritaire functies van het estuarium (veiligheid,
natuurlijkheid). Het verhandelen van goederen en het creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde
in de havens biedt nieuwe kansen in welvaart en econom ie (zie indicator'Socio-econom isch belang van de
havens').
Daarnaast neemt de bijdrage van de havengebieden in het behalen van lokale doelstellingen op vlak van
m ilieukw aliteit en natuurbehoud toe. Deze doelstellingen w orden bepaald in en getoetst via o.a. internationale
richtlijnen, ruim telijke structuurplannen, kadernota's, haven natuurplannen en MER. Er is ook een groeiende
aandacht voor de optim alisering van ruimte, het gebruik van grondstoffen en energie, duurzame oplossingen
voor het achterlandvervoer en een daling in de uitstoot van m ilieuverontreinigende stoffen. De m aritiem e
cluster (scheepvaart, havens en m aritiem e industrie) is een groeiende economische sector en alles w ijst
erop dat deze trend zich in de toekom st doorzet. Bij het verm inderen van de m ilieudruk gaat het erom een
'ontkoppeling' te bewerkstelligen. De term 'ontkoppeling' verw ijst naar het doorbreken van het stramien
tussen de economische groei en de daaraan gekoppelde gevolgen voor het milieu. O ntkoppeling w ordt dus
gerealiseerd ais de m ilieudruk niet evenredig stijgt m et de verstorende activiteiten van een bepaalde sector.
De EU'Common Transport Policy'[2] bevordert de m odale verdeling ais prioritaire actie om 'on tkop p eling 'n a te
streven. Een strategische inzet van alle transportm odi kan verder bijdragen aan de concurrentiepositie van de
haven en de vastlegging en planning van haar toekom stige infrastructuurbehoeften.
Zowel de Nederlandsealsde Vlaamse Scheldehavens beschouwen een verschuiving naar meer m ilieuvriendelijke
vervoerswijzen (binnenvaart, spoor) voor de transportverbinding m et het achterland ais één van de strategische
acties. In het Actieprogram m a Goederenvervoer Zeeland 2007-2011 is de doelstelling ‘....Bijnieuwvestiging in
de havengebieden is de am bitie om - via Zeeland Seaports (ZSP, havens van Vlissingen en Terneuzen) - m inim aal
50 procent van de aan- en afvoer over het water a f te wikkelen' [3]. Het Gemeentelijk H ave nb ed rijf A ntw erpen
(GHA) legt in het strategisch plan [4, 5] de doelstellingen naar 2030 voor m odale verdeling vast m et een
verhouding van 42% weg, 43% binnenvaart en 15% spoor (zie verder). In het strategisch plan 2010-2020 stelt
het H ave nb ed rijf Gent de ambities voor 2020 in op 35% weg, 50% binnenvaart en 15% spoor (Haven van Gent,
pers. comm., [6]).
Naast een toenam e in het aandeel goederentransport via binnenvaart en spoor, en het verm inderen van de
d ru k o p de weginfrastructuur, streeft de m aritiem e sector naar een daling van vervuilende stoffen in de emissies
van de scheepvaart. De (m ilieu)wetgeving voor de scheepvaart is wegens het transnationale karakter vooral
internationaal en Europees van oorsprong. In het MARPOL 73/78 Verdrag (Bijlage VI) van de Internationale
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M aritiem e Organisatie (IMO), werden w ereldw ijde afspraken gemaakt ter voorkom ing van luchtverontreiniging
door schepen, specifiek voor chemische stoffen zoals stikstofoxides, zwaveloxides, vluchtige organische stoffen
en stoffen die de ozonlaag aantasten. Vanaf eind 2007 is de Noordzee ook aangeduid ais 'SOx Emissie Controle
Gebied (SECA)': in deze kwetsbare gebieden gelden strengere emissienormen voor zwaveloxides.
Zowel Nederland ais Vlaanderen hebben deze normen vertaald naar nationale (en veelal strengere) normen
[7, 8]. De internationale normen worden verder aangescherpt in de 'Emissie Controle Gebieden (ECA)' ais
gevolg van de herziening van de Annex VI, dat vanaf ju li 2010 van kracht gaat. Hoewel de bijdrage van de
zeescheepvaart to t de totale nationale emissies eerder ais beperkt kan beschouwd worden in vergelijking m et
bv. het wegverkeer, is er een sterke druk om deze emissies te verm inderen. Enerzijds om dat het aandeel van de
emissies door het m aritiem e transport zal blijven groeien doordat de sector een sterke groei kent, anderzijds
om dat de emissies van de m aritiem e sector zullen worden opgenom en in de Europese nationale emissie
plafonds (de z g n.'European National Emission Ceilings; NEC').

Wat toont deze indicator?
M odale verdeling van h et goederentransport in de achterlandverbindingen

De'modale verdeling'of'm odal split'is een maatstaf voor de wijze waarop goederen van en naar het hinterland
worden vervoerd. De modale verdeling geeft weer hoeveel procent elk van de m odi (spoor, weg, water) inneem t
in het totale goederenvervoer van en naar de haven. De modale verdeling is ingeschreven in alle strategische
plannen van de Scheldehavens. Hoewel de eigenheid van de haven (economische niche, locatie, beschikbare
infrastructuur) voor een groot stuk bepalend is voor de verhouding tussen de verschillende m odaliteiten,
streven (haven)overheden er over het algemeen naar om het aandeel 'weg' in het goederentransport naar de
achterlandverbindingen zo veel m ogelijk te beperken.

Haven van Antwerpen
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antw erpen (GHA) maakt werk van een aangepaste m ethode om de'algem ene
modale verdeling'; voor alle goederen incl. natte bulk, droge bulk, stukgoed, containers, e.a.; te kwantificeren. De
nieuwe m ethode zal ook toelaten een onderscheid te maken tussen m aritiem e en industriële handelsstromen.
Deze totale cijfers'algemene modale verdeling'zullen na herziening beschikbaar worden gesteld in 2010. Voor
het GHA zijn voorlopig enkel herziene cijfers beschikbaar voor het goederentype 'containers' (zie figuur 1).
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Figuur 1: Ontwikkeling in de "modale verdeling van de netwerkbelasting, Haven van Antwerpen Inclusief gehele
spoorwegtrafiek van/naar Zeebrugge en Rotterdam en gehele binnenvaarttrafiek van/naar Rotterdam. Inclusief verrekening
vrachtwagenverkeer pro rata trafiek Zeebrugge en Rotterdam". Deel 'containers' 1996-2008. Doelstelling voor2030 is aangegeven
in de grafiek. Bron: Havenbestuur Antwerpen, Strategy & Development.
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De cijfers tonen een geleidelijke trend richting de streefdoelen voor 2030. H etaandeel'spoor'is sinds 1996 van
6,2 naar 11% gestegen (doei 15%), het aandeel'binnenvaart'steeg van 24,3 naar 32,4% (doei 43%). Een dalende
trend was dan weer zichtbaar in het aandeel 'weg': van 69,5% in 1996 to t 56,6% in 2008. Om deze positieve
trend te bestendigen zullen verdere inspanningen nodig zijn om het aandeel'w egtransport'te verm inderen to t
het streefdoel van 42%. De haven van Antwerpen streeft er naar de verhouding 42% (weg) - 43% (binnenvaart)
- 15% (spoor) reeds in 2015 te realiseren [4].
Haven van Gent
De cijfers voor de Haven van Gent (2004) toonden een modale verdeling m et 43% binnenvaart, 10% spoor en
47% weg (zie figuur 2). In 2010 zullen nieuwe cijfers voor de modale verdeling 2008 en 2009 bekend gemaakt
worden. Deze cijfers zullen d uidelijk maken welke voortgang er ondertussen gemaakt is en nog af te leggen
valt voor het behalen van de streefdoelen 2020 (aandeel w egtransport 35%, binnenvaart 50% en spoor 15%).
Binnenvaart en wegvervoer namen in 2004 een gelijkaardig aandeel voor hun rekening. Het spoorvervoer
vervulde een kleinere rol in vergelijking m et de andere modi. Een verdere analyse en detailstudie van
inkom ende en uitgaande goederenstromen en de verhouding van type goederen is beschikbaar in de studie
van de projectgroep Kanaal G ent-Terneuzen (KGT) [10].
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Figuur 2: Algemene modale verdeling van het goederentransport in de achterlandverbindingen van en naar de haven van Gent
(2004). Doelstelling voor2020 is aangegeven in het staafdiagram. Bron: Havenbedrijf Gent, uit Meersman et al. 2008 [9].
Zeeland Seaports
In de studie van de projectgroep KGT [10] zijn voorlopige cijfers gepubliceerd over de modale verdeling in
de haven van Terneuzen (geen cijfers voor Vlissingen). In deze studie werd alle goederenvervoer in rekening
gebracht: zee, spoor, weg, binnenvaart en pijpleiding. Ook de goederenstroom gegenereerd door Dow
Chemicals voor de sluizen, werd meegeteld. Om deze cijfers te kunnen vergelijken m et de andere Scheldehavens
werd een selectie gemaakt van de m odi'w eg','spoor'en'binnenvaart'(zie figuur 3).
Spoorvervoer
Wegvervoer

19%

Binnenvaart
76%

Figuur 3: Verhouding van weg, spoor en binnenvaart in de algemene modale verdeling van het goederentransport in de
achterlandverbindingen van en naar het Havenbedrijf Terneuzen (2005). Bron: gegevens van het Havenbedrijf Terneuzen, Zeeland
Seaports (ZSP), bewerkt door 'How To Advisory, Rebelgroup Advisory'.
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M et betrekking to t het havengebied van Terneuzen (Nederlandse Kanaalzone) maakte de binnenvaart een
belangrijk aandeel op de deelsom w eg/spoor/binnenvaart te rw ijl spoorvervoer relatief onbelangrijk was.
De berekeningswijzen voor de m odale verdeling van het goederentransport in de achterlandverbindingen van
en naar de Scheldehavens verschillen voorlopig nog behoorlijk. Het b lijft wachten op een trendm eting voor
de havens van Zeeland en Gent. Voor het GHA zijn voorlopig ook enkel herziene cijfers beschikbaar voor de
com ponent containertransport.
De gem iddelde emissies uitgedrukt in gram per tonkilom eter goederentransport van stoffen zoals bv. CO2
zijn gevoelig lager voor het spoor (18-35 g/tkm ), de zeevaart (2-7 g/tkm ) en de binnenvaart (30-49 g/tkm ) in
vergelijking m et het w egtransport (62-110 g/tkm ) en het luchttransport (> 665 g/tkm ) [11 ].
Afhankelijk van het gew icht en volum e van de goederen, het type vervoersmiddel en de efficiëntie van
de logistieke ondersteuning, kunnen de specifieke emissieprestaties geoptim aliseerd worden. Naarmate
de m aritiem e sector b lijft groeien is het dus belangrijk dat niet alleen het relatieve aandeel van meer
'm ilieuvriendelijke transportm odi'(spoor, binnenvaart) stijgt maar dat ook de absolute uitstoot van vervuilende
stoffen in de emissies van elk van die transportm odi beperkt w ordt door technische ontw ikkelingen, strengere
emissienormen en logistieke optimalisatie.
Emissies van de scheepvaart (van, n a a r en in de havens)

Vanuit huidig onderzoek richt men zich voor w at betreft de emissies van de scheepvaart en hun potentiële
gevolgen op de volksgezondheid en het milieu, vooral op de stoffen SO2, NOx, CO, fijn stof (PM10, PM2,5 en
andere), PAK's en zware metalen. Deze emissiegegevens zijn beschikbaar per stof en per haven, en verder ook
opgesplitst naar (scheeps)activiteit (manoeuvreren, aan de kade liggen (lossen/laden), in de sluizen liggen) en
naar transporttype van de goederen (ro-ro, container, bulk, andere). In deze samenvatting werden enkel de
algemene emissies van SO2, NOx en CO2 besproken. De emissies van NOx en PM IOzijn sterk afhankelijk van het
type motor. De emissies van SO2zijn vooral bepaald door het type brandstof.
Zw aveldioxides (SO2)
In de Nederlandse Scheldehavens o f Zeeland Seaports was na een periode van toenam e in de uitstoot van
SO2 door de scheepvaart (1994-1997), gevolgd door een 'plateau' (1997-2003), een daling merkbaar (zie figuur
4). De totale S02-uitstoot van de scheepvaart was in 2008 vergelijkbaar met deze in 1994. Ondanks de forse
stijging van bijna 20% in de totale goederenoverslag (ton) in de periode 2003-2008 is de S02-uitstoot m et 38%
gedaald in dezelfde periode.
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Figuur 4: Ontwikkeling in de jaarlijkse S02-emissie van de scheepvaart van, naar en in de Zeeuwse havens (1994-2008). Bron:
Emissieregistratie Nederland op basis van gegevens TNO (EMS-model). Gegevens goederenoverslag Zeeland Seaports.
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De uitstoot van SO2 in de Vlaamse Scheldehavens Antw erpen en Gent vertoonde een gelijkaardige daling in
2007 en 2008, na een lange periode van toenem ende S02-emissies (1990-2006) (zie fig uu r 5). Ook hier was in
2008, ondanks een stijging van de goederenoverslag m et 30% ten opzichte van 2003, de S02-uitstoot gedaald
m et ruim 21% ten opzichte van 2003. De totale u itstoot van SO2 in deze havens was in 2008 vergelijkbaar
m et de cijfers in 1997. Gezien het belang van containerschepen in de haven van Antw erpen (zie ook indicator
'Socio-economisch belang van de havens') is d it een positief resultaat. De (grotere) containerschepen hebben
immers een relatief hoger aandeel in de emissie van SO2 (en fijn stof) om dat to t voor kort de m otoren van
deze grotere schepen m et zwavelrijke stookolie aangedreven werden [12,13]. De aanscherping van de normen
inzake het gebruik van laagzwavelbrandstof speelt hier duidelijk een rol.
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S tikstofoxides (NOx)
Wat betreft de uitstoot van stikstofoxides was de trend m inder sterk uitgesproken dan bij SO2, hoewel ook hier
een trend n aar'ontkoppeling'ten opzichte van de goederenoverslag lijkt ingezet.
In 2004 is een lichte daling opgetreden in de u itstoot van NOx door schepen die in de havens van Antwerpen
en Gent geladen e n /o f gelost worden ten opzichte van de periode 1998-2003 (zie fig uu r 6). Of deze relatieve
daling ten opzichte van de groei in goederenoverslag zich daadwerkelijk ais een trend ingezet heeft, valt nog
af te wachten.

93

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
220000
10000

200000

180000
160000 g

■

■2

140000 Ë,

m
h

6000

I

120000 .2

&

V)

Ë

5000

100000

®

*
O
z

4000

80000

=

3000

60000

2000

40000

-g
o
¿

II

1000

20000

OT- CNCOTt Uf ) CDr ^ COO>OT- CMCO^ t UOCDr v . OO
0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0)

0)

0)

0)

0)

0)

0)

0

T - T - T —

0)

T—

T—

T - T - T —

0)

T—

T—

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C N C N C M C N C N C N < N < N I C N

■ Antwerpen « G e n t — Totaal goederenoverslag
Figuur 6: Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naar en in GHA en Havenbedrijf Gent (19902008). Bron: EMMOSS model; TML in opdracht van VMM. Gegevens goederenoverslag Vlaamse Havencommissie [14].
In Zeeland Seaports is de positieve trend vanaf 2004 duidelijk ingezet en was de relatieve toenam e in NOx niet
alleen kleiner dan de groei in de goederenoverslag: ook in absolute term en (ton) is de uitstoot NOx in 2008 met
16% gedaald ten opzichte van 2003 (zie fig uu r 7).
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Figuur 7: Ontwikkeling in dejaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naaren in ZSP1994-2008. Bron: Emissieregistratie
Nederland op basis van gegevens TNO (EMS-model). Gegevens goederenoverslag ZSP.
Gelijkaardige positieve trends (daling in de emissies ten opzichte van de totale goederenoverslag en een
daling in absolute emissies) werden ook genoteerd in Zeeland Seaports en de Vlaamse Scheldehavens voor
PM10 stofpartikels, koolstofm onoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS). Beschikbare data voor
fijnere stofpartikels PM2,5 voor de Vlaamse havens, bevestigden deze positieve trend eveneens. Behalve het
b ran d stoftype, is het type m otor en toestellen aan boord hiervoor van belang. Schepen gebruiken immers
naast de h oofdm otor ook hulpm otoren, boilers en generatorenvoor de productie van stoom en energie. Elk van
deze toestellen hebben verschillende emissiefactoren voor NOx en andere stoffen [12].
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K o olstofdioxide (CO2)
In Zeeland Seaports volgde na een periode van toenam e in de uitstoot van CO2 door de scheepvaart (19941997) een 'plateau' (1998-2002), dat nog gekoppeld leek aan de totale goederenoverslag (zie figuur 8). Vanaf
2003 lijkt zich een trend te hebben ingezet die op een relatieve daling en zelfs op een ontkoppeling van de
C02-emissies t.o.v. de goederenoverslag wijst.
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Voor de havens van Antwerpen en Gent is voorlopig geen sprake van daling in de absolute C02-emissies (zie
figuur 9). Het valt nog af te wachten o f de recente cijfers de verbetering in de verhouding van de C02-emissies
ten opzichte van de goederenoverslag, die zich in 2004 had ingezet, zullen valideren.
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Waar komen de data vandaan?
Data van m odale verdeling in Terneuzen werd in opdracht van de Projectgroep Kanaal Gent - Terneuzen
(KGT2008) verzameld: de gegevens van Zeeland Seaports (www.zeeland-seaports.com). werden hiervoor
bewerkt door How to Advisory, RebelGroup Advisory.
De gegevens m odale verdeling in de Vlaamse Scheldehavens zijn afkom stig van het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en het Havenbedrijf Gent
De emissies van de scheepvaart in de Vlaamse Scheldehavens zijn aangeleverd door Vlaamse
Milieum aatschappij (VMM). Data worden in opdracht van de VMM berekend door Transport & M ob ility
Leuven (TML), op basis van het EMMOSS model
Data emissies Zeeland Seaports worden beschikbaar gesteld door het Emissieregistratie systeem: h ttp ://
www.em issiereaistratie.nl. een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in Nederland (meer
info: http://w w w .em issiereaistratie.nl/erpubliek/content/link.nl.aspx)

Kansen en bedreigingen
W egtransport is niet weg te denken in het achterlandtransport van en naar de Scheldehavens, maar het belang
van spoor en binnenvaart zal in de komende jaren toenem en. De huidige lim ieten in de infrastructuur voor
w egtransport kunnen de groei in de (maritieme) handel immers niet blijven absorberen.
Dedoelstelling vooreen duurzaam goederentransportin Zeeland Seaports [3] w o rd t o.a. via het Actieprogram m a
Goederenvervoer Zeeland 2007-2011 gerealiseerd. Bij de uitvoering van d it goederenvervoerbeleid w erkt
de provincie Zeeland samen m et Rijkswaterstaat Zeeland, havenschap Zeeland Seaports, de Zeeuwse
Milieufederatie, Transport en Logistiek Nederland, de Eigen Verladers Organisatie, de Kamer van Koophandel
en m et de regio's buiten Zeeland. Naast het consolideren en versterken van de positie van de binnenvaart
ais vervoersm odaliteit, zal ook het spoor een groeiend aandeel van het Zeeuwse achterlandvervoer voor
zijn rekening moeten nemen, inclusief voor de behandeling van containers. Daarvoor is bijkom ende spoorinfrastructuur en daaraan gekoppelde investeringsbudgetten nodig. Deze uitdaging is algemeen voor de
Europese Unie: 2/3 van de prioritaire projecten binnen het Trans-Europese Transport Netwerk (TEN) is een
spoor-project.
De uitdagingen voor de Vlaamse Scheldehavens zijn gelijkaardig, w il men de draagkracht van de bestaande
en geplande infrastructuur en de verwachte emissieniveaus niet overschrijden.
De emissieniveaus van de zeevaart in Vlaanderen zijn over het algemeen m inder snel gestegen dan de
goederenstromen en in somm ige gevallen zelfs gedaald (absolute waarden). D it w ijst erop dat de gem iddelde
emissieprestaties verbeterd zijn. De data op detailniveau wijzen erop dat in Vlaanderen, anders dan in Nederland,
meer dan de helft van de emissies van de zeevaart havengebonden (sluizen, manoeuvreren, lossen/laden) zijn.
Dit heeft uiteraard te maken m et de beperkte oppervlakte van het zeegebied in België t.o.v. de oppervlakte van
de havengebieden maar ook m et m ethodologische en geografische afbakeningen van het model. De emissies
op het Vlaamse deel van de Schelde zijn immers in rekening gebracht ais emissies van de Haven van Antwerpen.
De cijfers wijzen o o k o p het relatieve belang van de emissies tijdens het'lig ge n aan de kade'. De'SECA'bepaling
(2007) en de EU-verplichting to t het gebruik van laagzwavelbrandstof tijdens het liggen aan de kade (richtlijn
2005/33/EC), hebben daarom een significante daling van SO2in de (Vlaamse) Scheldehavens teweeggebracht.
Ook de vernieuwing van de vlo o t m et efficiëntere m otoren speelt hier een rol. Anderzijds suggereren de cijfers
dat de gevolgen van de MARPOL annex VI op de NOx emissies to t nu toe eerder beperkt zijn geweest.
De gevolgen van een strenger m ilieubeleid betreffende emissies van de scheepvaart zijn ook in Zeeland
Seaports d uidelijk merkbaar.
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven de beperkingen in definities, data en m ethode. De
fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=11

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Het is belangrijk om bovenstaande gegevens over de 'm ilieudruk van de havens en scheepvaart' naast andere
cijfergegevens te leggen, om een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet duurzaam functioneren van de
havens en de scheepvaart in het Schelde-estuarium. In deze inhoudelijke samenvatting w o rd t hier vooreen deel
aan tegem oet gekomen door de emissies te koppelen aan de goederenoverslag. Ook in de indicator 'nautisch
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be h e e r'w o rd t een koppeling gelegd, m et name tussen de emissies van de scheepvaart en het operationeel
beheer van het nautisch verkeer. Andere indicatoren die een context bieden zijn 'socio-economisch belang van
de havens','bodemberoerende activiteiten'(inclusief'kosten van baggeren'),'status van soorten en habitats)
'behoud van m orfologie en dynam iek (inclusief'ecotopenstelsel')'en 'bevolkingsdruk'(inclusief'w elvaart'). In
de indicator 'bedreiging voor b io dive rsite it'w o rd t verwezen naar richtlijnen (o.a. van de IMO) voor de controle
en behandeling van ballastwater in schepen teneinde de overdracht van schadelijke organismen te beperken.
De in d ica to r'kw a lite it van het oppervlaktew ater'verw ijst naar de m ogelijke bijdragen van de scheepvaart en
het havenbeleid op de verbetering van de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater.
Daarnaast zijn ook aspecten van volksgezondheid in rekening te brengen. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat
emissies stikstofoxiden (NOx) en vooral NO2de gezondheidsrisico's bij mensen m et adem halingsproblem en en
luchtwegklachten kan verhogen. De concentraties NOX/NO2 kunnen dus invloed hebben op de gezondheid
van mensen die nabij havens wonen. Hetzelfde g eldt voor het aandeel fijnstofdeeltjes gerelateerd aan
verbrandingsprocessen. Men verw acht niet dat het aandeel van de schadelijkste com ponenten in de totale
PAK-emissies u it zeeschepen gezondheidsrisico's to t gevolg hebben. Helaas zijn cijfer(reeksen) die de gevolgen
van de m ilieudruk op de volksgezondheid in kaart brengen eerder aan onderzoeksresultaten gebonden en
m inder in m onitoringsresultaten beschikbaar.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in
opdracht van Afdeling MaritiemeToegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
VLIZ Inform ation Sheets, 203. Vlaams Instituut v o o rd e Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 11 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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De voorbije decennia leverden consumenten, industrie, landbouw,
vervoer en verkeer en andere sectoren, grote inspanningen om de
belasting van het Schelde-estuarium door m ilieuverontreinigende
stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsm iddelen en nutriënten aan te
pakken. De belasting door nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen),
in het stroom gebied van de Schelde in Vlaanderen en Nederland is
in de afgelopen 20 jaar over het algemeen gedaald. In 2009 behaalt
95% van de aangeduide zwem wateren in het Schelde-estuarium de
Europese m inim um norm en voor zw em w aterkwaliteit. Het aandeel
'sterk verontreinigde' waterbodem s in het Vlaamse deel van het
Schelde-estuarium daalt in de periode 2000-2007 van 70% naar 54%.
In 2009 voldoen alle stalen van baggerspecie in de Westerschelde aan
de kwaliteitsnorm . De gem eten gehalten aan m ilieuverontreinigende
stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuarium zijn in de
afgelopen decennia afgenomen.

Waarom deze indicator?
De Kaderrichtlijn Water [1] bepaalt dat alle Europese oppervlaktewateren in 2015 minimaal in een goede
ecologische en chemische toestand m oeten verkeren. De Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV,[2])
beoogt m et het streefbeeld 2030 dan ook een w aterkw aliteit die niet meer lim iterend is voor het ecosysteem
en een aanmerkelijke verm indering van de nalevering van belastende stoffen vanuit de sedim entbodem . De
kw aliteit van het aquatisch milieu in het Schelde-estuarium is een cruciale randvoorwaarde voor een gezond
estuarien ecosysteem en de hierin voorkom ende leefgemeenschappen, inclusief de mens.
De belasting van het oppervlaktew ater w o rd t beïnvloed door de lozingen naar het w ater vanuit puntbronnen
(bedrijven, rioolwaterzuiveringsinstallaties) die zowel direct ais indirect op het oppervlaktew ater lozen, en de
diffuse bronnen (bv. uitspoeling van vermestende stoffen u it landbouwgrond). Naast bodem en water, is er ook
een belasting door atmosferische depositie.
De belasting van het oppervlaktew ater in het Schelde-estuarium door m ilieuverontreinigende stoffen zoals
zware metalen, bestrijdingsm iddelen en nutriënten heeft niet alleen gevolgen voor de kw aliteit van het
oppervlaktew ater (zie indicator 'kw aliteit van het oppervlaktew ater') maar ook voor de zw em waterkwaliteit,
de w aterbodem kw aliteit en het gehalte aan m ilieuverontreinigende stoffen in het voedselweb. Vervuild
zwem water vo rm t een bedreiging voor de badgasten en het milieu. Een vervuilde waterbodem kan een
blijvende bron van verontreiniging zijn en daardoor het verbeteren van de w aterkw aliteit en het ecologische
herstel van de w aterloop beletten. Vetoplosbare stoffen kunnen in hoge concentraties opstapelen in biota
(levende organismen) en zo negatieve effecten teweegbrengen op het aquatisch leven en de menselijke
gezondheid.
Afvalwater dat onvoldoende gezuiverd w o rd tin de ene Europese lidstaat, kan zware gevolgen hebben vooreen
andere. Daarom vaardigde de Europese Unie in 1991 ook een Richtlijn Stedelijk Afvalwater [3] uit. Die legt de
normen op waaraan elke lidstaat m oet voldoen bij de zuivering van stedelijk afvalwater. M et de N itraatrichtlijn
[4] w il de Europese Unie de w aterverontreiniging die w o rd t veroorzaakt door nitraten u it agrarische bronnen
verm inderen en verdere verontreiniging voorkom en. De Europese Zw em w aterrichtlijn [5] verplicht de lidstaten
dan weer om op geregelde tijdstippen na te gaan o f het w ater wel veilig is om te zwemmen. Specifieke
wetgeving en doelstellingen worden verder ontw ikkeld en juridisch verankerd in deW aterw et in Nederland [6]
en het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) [7] in Vlaanderen.
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Wat toont deze indicator?
Afvoer van nutriënten n a a r het Schelde-estuarium (Scheldestroomgebied)

Stikstof (N) en fosfor (P) zijn nutriënten o f plantenvoedende elementen en onmisbaar voor de groei van (water)
planten. Deze nutriënten komen op natuurlijke wijze voor in het m ilieu maar worden ook in grote hoeveelheden
geloosd door huishoudens, landbouw, industrie en andere sectoren. Te veel stikstof- en fosforverbindingen
in het oppervlaktew ater - ook'eu tro fië rin g'ge no em d - zorgt voor een verstoring van het waterleven doordat
bv. waterplanten en voornam elijk microscopische wieren zich explosief gaan ontw ikkelen. Eutrofiëring leidt
vrijw el altijd to t een afname van de soortenrijkdom o f biodiversiteit.
De nutriëntenbalans in het oppervlaktew ater w o rd t beïnvloed door de lozingen u it puntbronnen (direct en
indirect) en diffuse bronnen. In deze samenvatting w ordt vooral aandacht besteed aan de druk-indicatoren,
die een vrij directe weergave zijn van de inspanningen van de sectoren -ais gevolg van de getroffen
beleidsmaatregelen- om de m ilieudruk te verminderen. De emissies N en P vanuit de verschillende 'sectoren'
(VL) of'doelgroepen' (NL) bestaan u it de som van de directe en indirecte lozingen van stikstof en fosfor, inclusief
de lozingen in het effluent (afvoer) uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en de lozingen in overstort
(bij hevige regenval). De schom melingen in de emissies vanuit diffuse bronnen zoals de uitspoeling uit
landbouw gronden zijn sterk beïnvloed door weersom standigheden (neerslag) en worden door Nederland en
Vlaanderen m et bijzondere aandacht opgevolgd in het kader van de verm estingsproblem atiek.
De indicatoren voor N en P worden op landelijk niveau voor Nederland uitgebreid besproken in het Com pendium
voor de Leefomgeving [8] en voor Vlaanderen in het M ilieurapport [9] en de achtergronddocum enten 'kw aliteit
van het oppervlakte w ate r'[10] e n've rm e stin g '[11]. De m odellen voor het berekenen van emissies en belasting
zijn vrij complex, voor meer achtergrondinform atie over m eetm ethodes en berekeningswijzen w o rd t verwezen
naar de technische fiche van deze m eting. O m w ille van de hydrologische aspecten van waterafvoer, worden
hier de emissies vanuit alle bekkens in het Scheldestroomgebied in Vlaanderen en in Nederland in rekening
gebracht. Door de verschillen in de m eetnetten en m etingen, zijn de gegevens uit de Nederlandse en Vlaamse
m odellen niet rechtstreeks vergelijkbaar. Zo bevatten de gegevens 'belasting' in NL ook de atmosferische
deposities terw ijl d it niet het geval is voor VL waar de atmosferische belasting door nutriënten naar het
oppervlaktew ater relatief m inder van belang is. Ook de afbakeningen van de sectoren verschillen. Daardoor
zijn de bijdragen door verschillende sectoren niet naast elkaar te leggen.Toch zijn duidelijkgelijkaardige trends
zichtbaar in de geaggregeerde waarden.
S tikstofve rbind ing en
In hetVlaamse deel van het Scheldestroomgebied zijn de emissies van stikstof in het afvalwater van huishoudens
in de periode 2000-2007 gedaald van 12.800 ton naar 8.500 ton N (zie fig uu r 1). Oudere gegevens tonen aan
dat de grootste inspanningen door de bedrijven al voor deze periode geleverd zijn: in 1993 bedroegen de N
emissies van bedrijven nog 6.600 ton, tussen 2000 en 2007 zette deze daling zich nog verder van 3.600 naar
2.200 ton. De stikstofverliezen vanuit de landbouw daalden naar schatting van 13.500 ton N in 2000 to t 11.300
ton in 2007. De investeringen in m eeren efficiëntere rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben ook geleid to te e n
verdere daling van de stikstofvrachten naar het oppervlaktewater.
Ook ter hoogte van het deelstroom gebied van de Schelde (Westerschelde en Oosterschelde) in Nederland is
een belangrijke inspanning geleverd om de stikstoflozingen te verm inderen. Gezien de gegevens hier over een
langere periode rapporteren, zijn de effecten van de inspanningen duidelijker zichtbaar. De N belasting door
consumenten daalt in de periode 1990-2007 m et meer dan 90%, een daling van 70 ton naar 5 ton. Vanuit de
chemische industrie daalt de belasting van 353 ton naar 142 ton en voor de raffinaderijen is dat van 32 naar
1,6 ton . De stikstofverliezen vanuit de afvalverwijdering (van 7 naar 30 ton) en vanuit landbouw (van 1.630 ton
naar 4.128 ton) blijken echter toegenom en tussen 1990 en 2007. Ook in d it deel van het stroom gebied hebben
de investeringen in efficiëntere RWZI's een sterk positief effect op de uiteindelijke stikstofbelasting van het
oppervlaktew ater in de Schelde (van 1.993 ton naar 836 ton N) (zie figuur2).
Gelet op de uiteindelijke concentraties stikstof in het oppervlaktew ater van het stroom gebied van de Schelde
is er zowel in Vlaanderen ais in Nederland nog werk aan de winkel om de diffuse bronnen (o.a. de vermesting
vanuit de bodem uitspoeling in de landbouw) en de puntbronnen verder aan te pakken.
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Figuur 1: Ontwikkeling van de belasting van Nt (x 1000kg totaal stikstof) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld
naar sector. De belasting door de bedrijven is berekend op basis van de netto vrachten. Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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Figuur 2: Ontwikkeling van de totale belasting van het oppervlaktewater door Nt (x 1000 kg totaal stikstof) in het
Scheldestroomgebied in Nederland opgedeeld naar doelgroep'. Bron: Emissieregistratie Nederland.

Fosforverbindingen
De inspanningen om de fosforbelasting te verm inderen hebben een d uidelijk effect: in de periode 2000-2007
zijn de totale netto P-lozingen door de huishoudens in hetVlaamse deel van het stroom gebied van de Schelde
van 1.560 naar 1.068 ton gedaald (>30%) terw ijl de inspanningen vanuit de bedrijven een daling van bijna 47%
teweegbrachten van 465 naar 242 ton. Voor de stikstofverliezen vanuit de landbouw is de daling m inder sterk
uitgesproken maar toch gestaag (van 822 ton naar 695 ton, o f 15%, zie fig uu r 3).
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Figuur 3: Ontwikkeling van de belasting van Pt (x 1000 kg totaal fosfor) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld
naar sector. De belasting door de bedrijven is berekend op basis van de netto vrachten. Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
De belasting door fosfor in het deelstroom gebied van de Schelde in Nederland is in de periode 1990-2007 bijna
gehalveerd (zie fig uu r 4). Ook hier daalde vooral het aandeel vanuit de (chemische) industrie van 351 naar 29
ton P (>90% daling). Hoewel de consumenten een kleiner aandeel in de totale P-belasting bijdragen, is ook in
deze doelgroep een daling m et meer dan 90% teweeggebracht (van 10,6 ton in 1990 to t 0,9 ton in 2007). De
fosforbelasting vanuit de landbouw is zo goed ais verdubbeld to t 255 ton in 2007 in vergelijking m et 1990.
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102

Belasting door milieuverontreinigende stoffen
Zwemwaterkwaliteit in het Schelde-estuarium
De Europese lidstaten dienen de zw em w aterkw aliteit in hun aangeduide zwemwateren te verzamelen volgens
een gemeenschappelijke Europese m ethodologie waardoor een vergelijking kan w orden gemaakt tussen
verschillende landen en gebieden. Toch moeten de percentages voorzichtig geïnterpreteerd w orden om dat
er geen regels zijn voor het aantal en de ligging van de m eetpunten. De zw em w aterkw aliteit werd volgens
de EU Zw em w aterrichtlijn (1976) bepaald aan de hand van een aantal m icrobiologische en fysico-chemische
parameters te rw ijl volgens de nieuwe richtlijn (2006) de zw em w aterkw aliteit w ordt vastgesteld aan de hand
van 2 soorten bacteriën [5].
In 2009 behaalt 95% van alle aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium (studiegebied van het
Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, NOPSE, zie technische fiche van de m eting) de Europese
m inim um norm en voor zw em w aterkw aliteit (zie figuur 5). Ook voor de periode (1996 - 2008) behaalt meer
dan 90% van de zwemwateren in het Schelde-estuarium de m inim um norm en. Het percentage zwemwateren
dat voldoet aan de streefwaarden vertoont in diezelfde periode een grillige trend. Het lage percentage
zwemwateren dat in de periode vóór 1996 voldoet aan de m inim um norm o f streefwaarden heeft te maken
m et een groot aantal m eetpunten dat onvoldoende bemonsterd werd. Het percentage zwemwateren dat niet
voldoet aan de m inim um norm en is in de volledige periode steeds onder de 10% gebleven.
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Figuur 5: Percentage aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium dat voldoet aan elk van de categorieën van de Europese
beoordeling van zwemwaterkwaliteit. Bron: Europees Milieuagentschap (EMA).
W aterbodem kwaliteit in h et Schelde-estuarium

Voor de beoordeling van de actuele ecologische kw aliteit van de waterbodem s in Vlaanderen w ordt het
triade-concept toegepast. De triadebeoordeling bestaat uit drie com ponenten: een fysico-chemische,
ecotoxicologische en biologische com ponent die samen voldoende inform atie geven voor een integrale
beoordeling van de w aterbodem kw aliteit. In de Westerschelde is er o p d it m om ent geen regelm atige m onitoring
van de waterbodems. Om een zicht te krijgen op de w aterbodem kw aliteit in de Westerschelde en m onding van
de Schelde werd beroep gedaan op de gegevens die worden verzameld in het kader van de vergunning voor
het terugstorten van baggerspecie (W V O -W et op de Verontreiniging van Oppervlaktewateren). M et de ZouteBagger-Toets (ZBT) w o rd t aan de hand van een aantal chemische parameters bepaald o f de baggerspecie al
dan niet mag worden teruggestort in zoute wateren. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de ZBT in
de Beneden-Zeeschelde in deze m eting weergegeven.
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Triadebeoordeling in hetVlaamse deel van het Schelde-estuarium
In 2008 behaalt geen enkele van de beoordeelde waterbodem s in hetVlaamse deel van het Schelde-estuarium
(NOPSE-studiegebied, zie technische fiche van de m eting) de hoogste triadekwaliteitsklasse'niet verontreinigd'
(zie fig uu r 6). Deze uitspraak gaat slechts over één derde van de op te volgen waterbodem s (elke w aterbodem
w o rd t vierjaarlijks bemonsterd).
In de periode 2004 - 2007 waren 3 van de in totaal 61 onderzochte waterbodem s niet verontreinigd. Het aandeel
sterk verontreinigde waterbodem s daalde in de periode 2000 - 2007 van 70% naar 54%. Hierdoor is het aandeel
'verontreinigde'w aterbodem s gestegen. In 2008 lijkt deze trend zich verder te zetten. Verdere m onitoring m oet
d it nog bevestigen voor de overige waterbodem s in hetVlaamse deel van het Schelde-estuarium.
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Figuur 6: Percentage van de meetpunten in het Schelde-estuarium (Vlaamse deel) dat voldoet aan elk van de 4 kwaliteitsklassen
van de triadebeoordeling voor waterbodems. De cijfers in de balkjes verwijzen naar het absolute aantal meetpunten. Bron:
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Zoute-Bagger-Toets in de Westerschelde (en Beneden-Zeeschelde)
In 2009 voldoen alle m eetpunten in de Westerschelde aan de Zoute-Bagger-Toets voor het terugstorten van
baggerspecie in zoute wateren (zie fig uu r 7). Historisch (vóór 1994) bleek de chemische verontreiniging van de
waterbodem s (op geselecteerde baggerlocaties) in de Westerschelde veel groter. In de rapportage'm onitoring
van de effecten van de verruim ing 48743' [12] w o rd t echter gewezen op het fe it dat de monsters jaarlijks worden
genom en in en nabij drempels die regelm atig worden gebaggerd voor het op diepte houden van de vaargeul.
Dit im pliceert dat ze niet representatief zijn voor de chemische w aterbodem kw aliteit van de Westerschelde
ais geheel m et bv. laagdynamische (met lage stroomsnelheid) ondiepwatergebieden waar verontreinigd slib
m ogelijk kan sedimenteren.
De vergelijking m et de gegevens van de Zoute-Bagger-Toets in de Beneden-Zeeschelde is een aanwijzing dat
de huidige problem atiek van verontreinigde baggerplaatsen (en dus m ogelijk ook de w aterbodem kw aliteit)
zich vooral situeert in hetVlaamse deel van het Schelde-estuarium.
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Figuur 7: Trend in het percentage van de meetpunten in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dat voldoet aan de ZouteBagger-Toets (ZBT) voor het terugstorten van baggerspecie in zoute wateren. Bron: Vlaamse Milieumaatschappij.

Milieuverontreinigende stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuarium

Rijkswaterstaat verzamelt sinds 1979 gegevens over verontreinigende stoffen in mosselen (Mytilus edulis) en
bot {Platichthys flesus) afkomstig uit de Westerschelde en andere locaties in Nederland. Ook het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek startte in 1994 m et de m onitoring van m ilieuverontreinigende stoffen in paling
{Anguilla anguilla) afkomstig uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium (en andere waterlicham en
in Vlaanderen). Deze m onitoring werd stopgezet in 2009. Er bestaat op d it m om ent geen gezamenlijk,
grensoverschrijdend m onitoringprogram m a voor m ilieuverontreinigende stoffen in biota van het Scheldeestuarium en de m eetm ethoden zijn niet op elkaar afgestemd.
In deze samenvatting worden de gehaltes van drie zware metalen (cadmium, kw ik en lood), 7 standaard of
indicator polychloorbifenylen (PCB 28, 5 2,1 01,118,138,153 en 180) en de organochloorpesticiden: p,p'-DDE,
p,p'-DDD en p,p'-DDT o f TDE (kortweg 'som DDT's') in respectievelijk paling en mossel van het Vlaamse en
Nederlandse deel van het studiegebied weergegeven. Deze keuze is een pragmatische benadering op basis
van de huidig beschikbare normen (voor meer inform atie w ordt verwezen naar de technische fiche van de
meting).

Zware metalen
De gem iddelde concentraties van de zware metalen cadmium (Cd), kw ik (Hg) en lood (Pb) in paling afkomstig
uit hetVlaamse deel van het Schelde-estuarium, vertonen sinds 1994 een grillige trend (zie figuur 8). Hierbij
dient opgem erkt dat het aantal staalnamepunten sterk schom m elt van jaar to t jaar en ook de locaties van de
staalnamepunten wijzigen doorheen de tijd (zie ook technische fiche van deze meting). Zowel in mossel uit de
Westerschelde als in paling uit hetVlaamse deel van het studiegebied kwam de gem iddelde concentratie van
kwik en lood nooit boven de Europese consum ptienorm en.
In de Westerschelde is vanaf de jaren '80 het gem iddelde gehalte aan deze zware metalen in mossel sterk
gedaald (zie figuur 9).
Enkel voor cadmium in mossel bleek er historisch een groot probleem in de Westerschelde, dat in de jaren '80
sterk werd verm inderd. De laatste jaren zijn de gehalten echter opnieuw gestegen (net ais de gehalten in de
lever van bot) en schom m elt de gem iddelde cadm ium concentratie in mossel van de Westerschelde rond de
Europese consum ptienorm (1000 pg/kg).
De Europese m ilieukw aliteitsnorm voor kwik (en zijn verbindingen) in vissen, weekdieren en andere biota
bedraagt 20 pg/kg versgewicht, zo'n 25 o f 50 keer lager dan de consum ptienorm in respectievelijk mossel en
paling. Een toetsing aan deze m ilieukw aliteitsnorm en leert dat zowel mossel uit de Westerschelde ais paling uit
het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium hier in geen enkel jaar aan voldoen.
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PCB's

De jaarlijkse gem iddelde concentratie van de 7 standaard PCB's in paling uit het Vlaamse deel van het Scheldeestuarium kent in de periode 1994 - 2008 een grillige trend (zie figuur 10). Ook hier geldt dat het aantal en
de locaties van de staalnamepunten wijzigen van jaar to t (zie technische fiche van deze meting). In 1998
werd een piekconcentratie waargenomen van 930 pg/kg versgewicht. In geen enkel jaar w ordt de Belgische
consum ptienorm voor de 7 standaard PCB's in paling (75 pg/kg) gehaald, hoewel deze in 2008 met 77 pg/kg
versgewicht niet veraf ligt.
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In de Westerschelde is de gem iddelde concentratie PCB's in mossel sterk gedaald in de periode 1979-2004 (zie
figuur 11). In de lever van bot uit de Westerschelde werd de laatste jaren echter een verhoogde concentratie
vastgesteld. Nederland heeft voor elk van de afzonderlijke PCB's in visserijproducten normen bepaald in de
warenwet. Deze normen worden allemaal gehaald, zowel in paling ais in mossel, maar zijn m inder strikt dan
de Belgische consum ptienorm en. Voor de mossel uit de Westerschelde werd deze Belgische norm slechts een
aantal keer overschreden in dejaren '80.
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Figuur 11: Jaarlijkse gemiddelde concentratie (pg/kg versgewicht) van de 7 indicator o f standaard PCB's in mossel afkomstig uit
de Westerschelde. Vanaf 1996 wordt PCB 138 samen gerapporteerd met PCB 163 (dat geen deel uitmaakt van de 7 standaard
PCB's). De waarden voor PCB 138 die worden gepresenteerd in de meting zijn dus een overschatting. De weergegeven norm is de
Belgische consumptienorm voorde som van de PCB's in visserijproducten. Bron: Rijkswaterstaat, Wageningen IMARES.

De gem iddelde gehaltes van deze PCB's in paling uit hetVlaamse deel van het studiegebied worden volgens
de referentiewaarden van het palingpolluentenm eetnet bijna alle jaren (behalve 2003) geklasseerd onder de
afwijkende (183 pg/kg - 460 pg/kg) to t sterk afwijkende klasse (> 460 pg/kg).
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Pesticiden
De jaarlijkse gem iddelde concentratie van de 'som DDT's' in paling uit het Vlaamse deel van het Scheldeestuarium is in 2008 gedaald t.o.v. het begin van de m etingen in 1994 (zie figuur 12). Ook in de Westerschelde
is het gem iddelde gehalte van de'som DDT's'in de periode 1986 - 2008 sterk gedaald.
Zowel in de Westerschelde als in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium blijven de DDT's onder de
Europese consum ptienorm van 1000 pg/kg versgewicht [14].

Mossel

Figuur 12: Jaarlijkse gemiddelde concentratie (¡jg/kg versgewicht) van de organochioorpesticiden: p,p'-DDE, p,p'-DDD en p,p'DDT of TDE (kortweg ' som DDT's'). Links: in paling van het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, rechts: in mossel van de
Westerschelde. De Europese consumptienorm voor de som DDT's in paling en mossel bedraagt 1000 pg/kg versgewicht. Bron:
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Rijkswaterstaat, Wapeningen IMARES.

Waar komen de data vandaan?
De data over de belasting van oppervlaktewater door nutriëntvrachten in Vlaanderen werden ter
beschikking gesteld door de Vlaamse M ilieumaatschappij. De Nederlandse data zijn afkomstig van
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie Nederland (Planbureau voor
de Leefomgeving, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra,
SenterNovem,TNO en andere).
De gegevens over de zw em w aterkw aliteit van welbepaalde m eetpunten in Europa (waaronder het
Schelde-estuarium) w orden aangeleverd door de Europese lidstaten en zijn centraal beschikbaar op de
website van het Europese Milieuagentschap (EMA).
De w aterbodem kw aliteit in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium w ordt bepaald door de VMM
in het w aterbodem m eetnet. Nederland doet op d it m om ent geen specifieke m onitoring om trent
w aterbodem kw aliteit in de Westerschelde en m onding. Wel zijn er gegevens beschikbaar over de
chemische kw aliteit van baggerspecie in het kader van de Zoute-Bagger-Toets.
De gegevens over m ilieuvervuilende stoffen in mosselen en bot van de Westerschelde worden verzameld
door Wageningen Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies in opdracht van Rijkswaterstaat in
het kader van het JAMP (Joint Assessment and M onitoring Program) van de OSPAR commissie. De gegevens
over m ilieuvervuilende stoffen in paling in Vlaanderen werden to t 2009 verzameld door het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek in het palingpolluentenm eetnet.

Kansen en bedreigingen
De emissies naaren de belasting van het oppervlaktewater, de w aterbodem s en hetvoedselw eb in het Scheldeestuarium door m ilieuverontreinigende stoffen is in de afgelopen decennia over het algemeen gedaald. Dit w ijst
erop dat maatregelen zoals een dalend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het zuiveren van afvalwater
(zie indicator'kansen voor natuur'), en technologische verbeteringen van productieprocessen hun vruchten
afwerpen. De Europese richtlijnen verplichten de lidstaten er verder toe om de problem atiek op vergelijkbare
- en waar m ogelijk grensoverschrijdende - manier aan te pakken.
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Toch b lijft de beleid- en onderzoekswereld voor belangrijke uitdagingen staan. De nationale
stroom gebiedbeheerplannen voor de Schelde en het internationaal beheerplan Schelde [15], opgem aakt in
het kader van de KRW, bevatten een uitgebreid maatregelenprogramma om onder meer de belasting van het
aquatische milieu door m ilieuverontreinigende stoffen verder terug te dringen. De verm estingproblem atiek
is een blijvend aandachtspunt en vergt de komende jaren bijkom ende inspanningen aan land om de
doelstellingen m et betrekking to t de oppervlaktew aterkw aliteit te behalen. In het N atuurontwikkelingsplan
Schelde-estuarium [16] werd ook gesteld dat maatregelen, die ruim te geven aan de rivier, noodzakelijk zijn
voor het behalen van de natuurlijkheidsdoelstellingen en het verbeteren van het zelfreinigend verm ogen van
de rivier. Dergelijke maatregelen maken o.a. deel u it van hetVlaamse Sigmaplan en Nederlandse natuurpakket
Westerschelde (zie indicator'bescherm ing en ontw ikkeling van natuurgebieden').
De uitwisseling van verontreinigende stoffen tussen sediment, waterkolom en biota is op d it m om ent nog
onvoldoende gekend. Een harmonisatie van de m onitoring in de verschillende watercom partim enten
(sediment, waterkolom en voedselweb) waarbij aandacht w o rd t geschonken aan de m ogelijkheid van de
verontreinigende stoffen om te accumuleren in biota en de mens is wenselijk [17]. Er is nood aan een bindend
raamwerk m et betrekking to t normen voor m ilieuverontreinigende stoffen in organismen. De bestaande
normen zijn vaak op een vrij verschillende manier onderbouw d en slechts voor bepaalde stoffen beschikbaar
(Belpaire, C., pers. med.). Duurzaam reinigen van de waterbodem vereist verder voldoende onderzoek naar
de aard van de verontreiniging en diepte waarop de verontreiniging zich voordoet. Op d it m om ent b lijft de
kw aliteit van 54% van de gesaneerde waterbodem s in Vlaanderen op hetzelfde niveau ais voorheen, en 17%
gaat zelfs achteruit [18]. In Nederland w o rd t ingegrepen ais de w aterbodem kw aliteit een belem m ering vorm t
voor de gebruiksfuncties en doelen van het watersysteem, die zijn gerelateerd aan de w aterkwaliteit.
De hier behandelde m ilieuverontreinigende stoffen zijn gekende en gem eten stoffen waarvoor ook vaak
normen zijn vastgesteld (met alle m ogelijke problematieken die hierbij horen). Het w o rd t echter steeds
duidelijker dat maar een topje van de (vervuilings-)ijsberg w ordt bekeken. Veel stoffen worden niet gem eten o f
er zijn geen goede m eetm ethoden beschikbaar en andere stoffen zijn dan weer niet gekend.
Défichés van de m etingen bij deze indicator beschrijven verder de beperkingen in definities, data en methode.
Défichés zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=12

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
De graad van belasting van oppervlaktewater, waterbodem s en biota in het Schelde-estuarium door
m ilieuverontreinigende stoffen hangt nauw samen m et de bevolkingsdruk en het intensieve ruim tegebruik
(zie indicator 'bevolkingsdruk'). Ook de economische activiteiten (zie indicatoren 'socio-economisch belang
van de havens]'m ilieu-im pact van de havens &scheepvaart]'bodem beroerendeactiviteiten]'socio-econom isch
belang van het verblijfstoerism e] en 'visserij') en de kw aliteit van het oppervlaktew ater dat vanuit andere regio's
het Schelde-estuarium e n/of-stroom gebied toestroom t, zijn bepalende factoren.
Hoewel de w aterkw aliteit in het Schelde-estuarium de laatste jaren langzaamaan verbetert, bv. op vlak van
de zuurstofhuishouding, heeft de verm indering van de belasting door m ilieuverontreinigende stoffen nog
onvoldoende effect. Op vele plaatsen is een goede ecologische en zelfs chemische w aterkw aliteit nog geen
realiteit (zie ook indicator 'kw aliteit van het oppervlaktewater'). Verontreiniging van sediment, water en het
voedselweb heeft ook gevolgen op de voortplanting van organismen zoals visetende vogels en zeehonden
[19]. Hoge concentraties aan m ilieuverontreinigende stoffen in biota verm inderen de kans op een goede staat
van instandhouding van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten e n /o f lokale aandachtssoorten (zie
indicator'status van soorten en habitats').
Het terugdringen van de vervuiling van het aquatische milieu brengt verschillende kansen m et zich mee, bv.
voor de visserij in het Schelde-estuarium (zie indicator'visserij'). De LTV streeft ook naar een estuarium waar
men op een actieve (zeilen, zwemmen, surfen) en passieve (zonnen, het bekijken van schepen, vogels en
zeehonden) manier kan genieten. Kwalitatieve zwemwateren, en het (opnieuw) openstellen van zwemwateren
in hetVlaamse deel van de Schelde, betekent een meerwaarde voor het estuarium en heeft een gunstige invloed
op toeristen en vaste gasten (zie indicatoren'socio-economisch belang van het verblijfstoerisme]'(kansen voor)
recreatie aan land en op het water).
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Belasting door m ilieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in
opdracht van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
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Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Status van soorten en habitats
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Van de soorten en habitats in de Natura 2000gebieden van het Scheldeestuarium bevinden zich slechts 4 van de 30 (of 13%) in een gunstige
staat van instandhouding op niveau van de ruimere biogeografische
regio's. Op gebiedsniveau is de toestand van soorten en habitats
voorlopig beoordeeldd volgens de 'beschermingsstatus'. Alle
H abitatrichtlijnsoorten in de gebieden 'Schelde- en Durmeëstuarium'
en 'Vlakte van de Raan' kennen een goed of uitstekend bewaarde
beschermingsstatus. Drie van de vijf soorten in 'Westerschelde &
Saeftinghe' hebben een goed bewaarde beschermingsstatus. De
toestand van de kamsalamander in 'Zwin & Kievittepolder'is matig of
m inder goed bewaard. Bijna alle vogelsoorten die zijn aangewezen
voor de Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium hebben
een goede o f uitstekend bewaarde beschermingsstatus. Het aantal
broedparen en het broedsucces van kustbroedvogels in het Scheldeestuarium kent vaak een g rillige trend. Veel omgevingsfactoren (bv.
weersom standigheden, predatie, aanwezige vegetatie...) zijn hier van
invloed.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1] beoogt in het streefbeeld voor 2030 een gezond en dynamisch
estuarien ecosysteem. In het streefbeeld w o rd t verwezen naar de EU-richtlijnen m et betrekking to t biodiversiteit
en habitatbescherm ing ais basisvoorde maatschappelijke erkenning en het vastleggen van de unieke waarden
van het estuarium van m ondingsgebied to t Gent: "Ais een van de belangrijkste estuaria m et een volledig eb
en vloedregim e en com plete zoet-zoutgradiënt in Europa is het estuariene ecosysteem, m et al zijn typische
habitats en levensgemeenschappen langs de zoet-zoutgradiënt, behouden en waar m ogelijk versterkt".
De Europese H abitatrichtlijn [2] streeft naar een gunstige staat van instandhouding van de habitats die zijn
opgenom en in bijlage I, en van de soorten u it bijlagen II, IV en V van deze richtlijn. De Europese lidstaten moeten
daarom zesjaarlijks rapporteren overdestaatvan instandhouding (SVI) van deze soorten en habitats van Europees
belang, en d it op biogeografisch niveau. Dit gebeurde een eerste maal in 2007. Vlaanderen behoort volledig to t
de'Belgische Atlantische (biogeografische) regio) d.i. België ten noorden van Samber en Maas waarbij ook een
stuk van Wallonië hoort. Nederland behoort volledig to t de'Nederlandse Atlantische regio'. De SVI geeft op basis
van objectieve criteria aan o f een soort o f habitat zich in een 'gunstige)'m atig ongunstige', of'zeer ongunstige'
toestand bevindt. Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) bepalen de wetenschappelijke maatlatten waaraan de
SVI m oet worden getoetst. Vlaanderen heeft hiervoor eerst Gewestelijke instandhoudingdoelstellingen (G-IHD)
opgemaakt. Nederland heeft de landelijke doelen neergeschreven in het Natura 2000 doelendocum ent en
de profielendocum enten per habitattype en soort. Vervolgens zullen deze globale IHD vertaald worden naar
de afzonderlijke Speciale Beschermingszones (zie verder). Vlaanderen heeft d it voor het Schelde-estuarium
avant-la-lettre gedaan [3]. Voor Nederland zijn de doelstellingen op gebiedsniveau te vinden in de (ontwerp-)
aanwijzingsbesluiten [4].
Ook de Europese Vogelrichtlijn [5] wil de instandhouding waarborgen van de vogelsoorten u it bijlage I en de
soorten die ais broedvogel, doortrekker o f overwinteraar in een bepaald gebied in internationaal belangrijke
aantallen voorkom en. Een officiële rapportage naar Europa toe, over de status van deze vogelsoorten - getoetst
aan de IHD -, is op d it m om ent nog niet gebeurd. Deze rapportage zal plaatsvinden op nationaal niveau maar
het form aat en de frequentie van de rapportage (vermoedelijk zesjaarlijks) w o rd t nog besproken. Naar het zich
nu laat aanzien zal enkel worden gerapporteerd over de verspreiding, aantallen, korte en langeterm ijntrends
daarvan en bedreigingen maar niet over de globale status van de soorten van de V ogelrichtlijn op regionaal
niveau.
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In het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn dienen de lidstaten Speciale Beschermingszones o f SBZ's af te
bakenen, die samen het Natura 2000 netw erk vormen, een ecologisch netw erk van beschermde natuurgebieden
binnen Europa.In d it netw erk moeten de betreffende habitattypes en soorten op een duurzame manier in
stand worden gehouden en zom ogelijk in harmonie m et de traditionele vorm en van landgebruik.
Een toetsing van de instandhoudingsdoelstellingen
op niveau van de individuele SBZ's, is wenselijk naar
de toekom st toe. Deze rapportage is immers de meest
geschikte om de SVI van de beschermde soorten
en habitats van de H abitatrichtlijn en de status van
vogelsoorten van de Vogelrichtlijn gebiedsgericht
op te volgen. Hoe deze rapportage eru it zal zien en
wanneer die zal worden gerapporteerd is vooralsnog
niet duidelijk.
De Habitat- en Vogelrichtlijn zijn in Nederland nationaal
verankerd onder de Natuurbeschermingswet, voor de
bescherming van gebieden en de Flora- en Faunawet
vo o rd e bescherming van soorten. In Vlaanderen vertaalt
het Natuurdecreet de doelstellingen en maatregelen
van de Habitat- en Vogelrichtlijn op regionaal niveau.
Zowel in Europesealsin m ondiale context te lt het estuarium zeldzame landschappen en biotopen waaronder de
brak- en zoetwaterslikken en -schorren. De instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium [3] beschrijven
dat: 'een bijkom end areaal van minstens 500 ha slik t.o.v. de huidige situatie langs de Zeeschelde nodig is om
een goede draagkracht van bodem dieren voor vogels en vis te garanderen. Bovendien stelt men d a t , 'tenzij
de w aterkw aliteit in die mate kan worden hersteld dat lim itatie van opgelost silicium niet meer optreedt bij
diatomeeën, een extra schorareaal van 1.500 ha nodig is in de Zeeschelde om aan deze lim itatie te verhelpen'.
Ook het aanwijzingsbesluit Westerschelde & Saeftinghe voorziet een uitbreiding van een aantal Natura 2000
habitattypes zoals 'estuaria; 'zilte pionierbegroeiingen, zeekraal'en 'schorren en zilte graslanden, buitendijks'
voor het behalen van een gunstige staat van instandhouding [6].
Het succes van soorten bovenaan de voedselketen kan worden gebruikt ais benadering voor de kw aliteit
van het gehele ecologische functioneren van het Schelde-estuarium. In deze indicator w o rd t daarom verder
ingegaan op aantallen en broedsucces - een maat voor de levensvatbaarheid van de populatie - van een
selectie kustbroedvogels langs de Schelde. Daarnaast is ook (de kw aliteit en het aanbod van) het potentiële
leefgebied voor vogels en andere organismen een belangrijke graadmeter. Enerzijds kan hiervoor gekeken
worden naar de beschermingsstatus o f staat van instandhouding van de Natura 2000 habitats (zie verder).
In een ruim er kader is de ontw ikkeling in de oppervlakte van de verschillende ecotopen, in het bijzonder de
laagdynamische (met lage stroomsnelheid) ondiepwatergebieden, intergetijdengebieden (slikken, platen) en
schorren, in het Schelde-estuarium van belang. De slikken en platen zijn doorgaans rijk aan bodem dieren en
bieden een belangrijke voedselbron voor vogels, bv. steltlopers. Laagdynamische ondiepw atergebieden zijn
dan weer essentieel voor de voortplanting en groei (kinderkam erfunctie) van vissen en schaal- en weekdieren.
Schorren bieden op hun beurt nestgelegenheid voor vele vogelsoorten. Bovendien fungeren zeals vluchtplaats
bij hoog water. De indicator'behoud van m orfologie en dynam iek'gaat hier dieper op in.

Wat toont deze indicator?
De Habitat- en V ogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium zijn weergegeven in fig uu r 1 (situatie 2009).
Grote delen van het estuarium zijn aangeduid ais Speciale Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Habitato f Vogelrichtlijn o f beide. Er zijn op d it m om ent 4 H abitatrichtlijngebieden en 6 Vogelrichtlijngebieden in het
Natura2000 netw erk verbonden aan het Schelde-estuarium. Twee daarvan genieten erkenning ais Vogel- én
ais H abitatrichtlijngebied: Westerschelde & Saeftinghe, Zwin & Kievittepolder (zie fig uu r 1). De SBZ's van het
Schelde-estuarium zijn aangewezen m et het oog op het behoud van Europees belangrijke habitats, waaronder
het'estuarium 'zelf, de'slijkgrasvelden'en 'schorren en zilte graslanden; en soorten zoals de gewone zeehond,
de e lft en fint, de kamsalamander, de krakeend en de wulp.
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Natura 2000 gebied

Oppervlakte (ha)

De Kuifeend en Blokkersdijk
Durme en Middenloop van de Schelde

192
4.190

Het Zwin
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse qrens to t Gent

89.57

Schorren en polders van de Beneden-Zeeschelde
Vlakte vande Raan

7.086
18.848

Westerschelde & Saeftinghe

43.650

Zwin & Kievittepolder

104

1.914

Vlakte van de Raan

W esterschelde & Saeftinghe

Zwin
Het Z

w

& Kievittepolder

t \

\

Schorren en polders van:; De Kuifeend en
de Beneden-Schelde
Blokkersdijk

Schelde- en Durmeëstuarium van
de Nederlandse grens tot Gent

Durme en middenloop
an de Schelde
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H)

0 3 6

12

18

Vogelrichtlijngebied (SBZ-V)

Figuur 1: Kaart van de H abitat- en Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium (situatie 2009). Bron: Instituut voor Natuuren Bosonderzoek; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In afwachting van een eventuele rapportage van de SVI van de habitats en soorten van de H abitatrichtlijn
en de status van de soorten van de Vogelrichtlijn op SBZ niveau, kan men voortgaan op de toetsing van de
'beschermingsstatus'(BS). De BS geeft de toestand van de habitats en soorten van de H abitatrichtlijn (bijlage
I en II), alsook van de soorten van de Vogelrichtlijn (bijlage I soorten en de niet in bijlage I opgenom en
trekvogelsoorten), voor elk van de SBZ's van het Schelde-estuarium aan. De BS w o rd t ook minimaal zesjaarlijks
gerapporteerd aan Europa. De BS geeft op basis van objectieve criteria aan o f een soort zich in 'uitstekende',
'goede', o f'm atig e/m in de r goed bewaarde'toestand bevindt en o f een habitat een 'uitstekende','goede', of'deels
aangetaste'toestand kent. Meer inform atie hierover is te vinden in de technische fiches van de indicator [7].
De relatie van de 'beschermingsstatus' m et een eventuele toekom stige rapportage van de staat van
instandhouding o f situatie op SBZ-niveau is niet éénduidig. M om enteel loo pt in Vlaanderen het project
"concipiëren m onitoring Natura 2000 en beheer" (to t in 2012) en pas dan zal duidelijk zijn waarvoor en hoe
die m onitoring zal lopen. Ook in Nederland is zo'n toekom stige rapportage nog geen uitgemaakte zaak. De
beschermingsstatus gaat vooral om het juridische/planologische beschermingsregime, te rw ijl de SVI feitelijk
het ecologische oordeel over de soorten en habitats betreft. Bovendien berust de beoordeling van de SVI op
biogeografisch niveau op meer stringente criteria dan de beoordeling van de BS op gebiedsniveau. De BS van
de habitattypes en soorten van de H abitatrichtlijn die op SBZ-niveau werd bepaald, w o rd t hieronder vergeleken
m et hun SVI op biogeografisch niveau. Dit schept een licht ander beeld over de toestand van de habitattypes
en soorten die van Europees belang zijn in het Schelde-estuarium. De gegevens over de beschermingsstatus
zijn daarnaast vaak verouderd (Nederland: 2004 voor HRL, 2007 voor VRL; Vlaanderen: 2001, gedeeltelijke
actualisatie in 2008). Zowel voor de BS ais voor de SVI kunnen nog geen trends worden weergegeven.
Habitat(type)s van de Habitatrichtlijn

De beoordeling van de beschermingsstatus op niveau van de SBZ's geeft aan dat 6 van de 11 (>50%) habitattypes
die werden aangewezen in het H abitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens
to t G ent'een goede toestand hebben (zie tabel 1, kolomm en 'BS'). Voor het SBZ Westerschelde & Saeftinghe
geldt d it voor 4 van de 6 habitattypes. Alle habitats van het SBZ'Zwin & K ievittepolder'hebben een uitstekende
toestand. Voor de Vlakte van de Raan heeft het enige aangewezen habitattype 'perm anent overstroomde
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Permanent overstroomde zandbanken
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zandbanken'een deels aangetaste toestand. Ter vergelijking: voor de verschillende habitattypes waarvoor de
beschermingsstatus op SBZ-niveau werd bepaald, hebben er 11 van de 12 (>90%) een zeer ongunstige staat
van instandhouding in Vlaanderen, terw ijl d it in Nederland om 3 habitats van de 10 (30%) gaat (zie fig uu r 1,
kolom m en 'SVI'). Slechts 2 van het totaal van 18 habitattypes in het Schelde-estuarium bevindt zich in een
gunstige SVI: de habitattypes'em bryonale duinen'en 'duindoornstruw elen'in Nederland, die niet in hetVlaamse
deel van het Schelde-estuarium voorkomen.
Het vaak grote verschil tussen de regionale SVI en de beschermingsstatus op gebiedsniveau hangt o.a. samen
m et het fe it dat in deze laatste rekening w o rd t gehouden m et de vooruitzichten voor het functioneren van de
habitattypen (potenties rekening houdende m et de ongunstige factoren enerzijds en alle realistisch geachte
beschermingsmaatregelen anderzijds) en m et herstelm ogelijkheden. Binnen het Schelde-estuarium zijn
deze doorgaans gunstig, zodat verwacht w o rd t dat een eventuele huidige slechte kw aliteit (SVI) zal o f kan
verbeteren. Verder zijn somm ige habitats maar voor een klein aandeel van hun oppervlakte aanwezig in het
estuarium (Paelinckx, D., pers. med.).

SVI

2110 Embryonaleduinen
2120 Witte duinen
2130 Grijze duinen
2160 Duindoornstruwelen
2190 Vochtige duinvalleien
2310 Stuifzandheidenmet struikhei
2330 Zandverstuivingen
3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
6410 Blauwgraslanden
6430 Ruigten en zomen
6510 Glanshaver-en vossenstaarthooilanden
9160 Eiken-haagbeukenbossen
91 EO Vochtige alluviale bossen

Tabel 1: Beschermingsstatus (BS) van de bijlage Thabitats van de H abitatrichtlijn, per Habitatrichtlijngebied van het Scheldeestuarium (VL: 2001, NL: 2004, gedeeltelijke actualisatie in 2008) en staat van instandhouding (SVI) van diezelfde habitats op
biogeograñsch niveau (2007). De voor het estuarium typische habitattypen zijn aangeduid in het vet. De andere habitattypen
van het aanpalende achterland kunnen soms slechts zeer kleine oppervlakten innemen door het van nature schaars zijn van de
milieuomstandigheden die voor deze habitattypen vereist zijn. Verklaring kleurencodes BS: oranje - deels aangetast, donkergroen
- goed, blauw - uitstekende. Verklaring kleurencodes SVI: rood - zeer ongunstig, geei - m atig ongunstig, lichtgroen - gunstig.
Wit - habitattype kom t in d it deel van het estuarium niet voor. De uitgebreide benaming van de habitattypes is terug te vinden
in de technische ftche van de m eting [7], Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

Status van soorten en habitats
Soorten van de Habitatrichtlijn

BS

1166 Amfibieën

Kamsalamander

1903 Vaatplanten

Groenknolorchis

1134 Vissen

Bittervoorn

1102 Vissen

Elft

1103 Vissen

Fint

1149 Vissen

Kleine m odderkruiper

1099 Vissen

Rivierprik

1095 Vissen

Zeeprik

1014 Weekdieren

Nauwe korf slak

1351

Zoogdieren

BS

BS

(Nederlandse

Atlantische

regio)
BS

Nederland

NL: Vlakte van de Raan (N L 2 0 0 8 0 03 )

NL: Zwin & Kievittepolder (N L 3 0 0 0 0 2 7 )

(N L 9 8 0 3 0 61 )
& Saeftinghe

regio)
(Belgische Atlantische
SVI

NL: Westerschelde

Soortnaam

Vlaanderen

van de
Soortgroep

VL: Schelde- en Durmeëstuarium

Code

Nederlandse grens tot Gent (B E 2 3 0 0 00 6 )

Alle H abitatrichtlijnsoorten (bijlage II) in de gebieden 'Schelde- en D urm eëstuarium 'en 'Vlakte van de Raan'
ken nen een goed o f uitstekend bewaarde beschermingsstatus (zie tabel 2, kolomm en 'BS'). De gewone zeehond
en rivierprik hebben een matig o f m inder goed bewaarde toestand in het SBZ Westerschelde & Saeftinghe. Ook
de toestand van de kamsalamander in 'Zwin & Kievittepolder' is matig o f m inder goed bewaard. De status van
soorten waarvoor de beschermingsstatus op SBZ-niveau werd bepaald, werd vergeleken m et de resultaten van
de SVI van diezelfde soorten op biogeografisch niveau. In Vlaanderen en Nederland hebben respectievelijk 3
van de 4 (75%) o f 9 van de 10 (90%) van die H abitatrichtlijnsoorten een matig ongunstige o f zeer ongunstige
staat van instandhouding (zie tabel 2, kolomm en 'SVI'). Enkel de bittervoorn (VL) en de gewone zeehond (NL)
kennen een gunstige staat van instandhouding op biogeografisch niveau.
Het vaak grote verschil tussen de regionale SVI en de beschermingsstatus op gebiedsniveau hangt samen
m et het feit dat in deze laatste rekening gehouden w ordt m et herstelm ogelijkheden. Binnen het Scheldeestuarium zijn deze doorgaans gunstig, zodat verwacht w o rd t dat een eventuele huidige slechte kw aliteit (SVI)
zal verbeteren. Verder zijn sommige soorten maar voor een klein deel van hun populatie aanwezig binnen het
estuarium (Paelinckx, D., pers. med.).

SVI

____

Bruinvis

1365 Zoogdieren

Gewone zeehond

1364 Zoogdieren

Grijzezeehond

Tabel 2: Beschermingsstatus (BS) van de bijlage ll-soorten van de Habitatrichtlijn, per Habitatrichtlijngebied van het Scheldeestuarium (VL: 2001, NL: 2004, gedeeltelijke actualisatie in 2008) en staat van instandhouding (SVI) van diezelfde soorten op
biogeografisch niveau (2007). Bepaalde soorten zijn minder typisch voor het estuarium, bv. nauwe ko rf slak, kleine modderkruiper.
De fin t is inmiddels ook aanwezig in het Belgische deel van het estuarium. Verklaring kleurencodes BS: oranje - m atig o f m inder
goed bewaard, donkergroen - goed bewaard, blauw - uitstekend bewaard. Verklaring kleurencodes SVI: rood - zeer ongunstig,
geei - m atig ongunstig, lichtgroen - gunstig. Wit - soort kom t in d it deel van het estuarium niet voor. De Latijnse benaming van de
soorten is terug te vinden in de technische fiche van de m eting [7], Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Ministerie van
Landbouw, N atuur en Voedselkwaliteit.

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
Soorten van de Vogelrichtlijn
Bijna alle vogelsoorten die zijn aangewezen voor de Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium hebben
een goede o f uitstekend bewaarde beschermingsstatus (zie figuur 2). Enkel in de SBZ's 'Schorren van de
polders van de Beneden-Zeeschelde'en'Westerschelde & Saeftinghe'is de beschermingsstatus van een aantal
vogelsoorten matig o f m inder goed bewaard. In het eerste SBZ gaat d it om de kluut, in het tweede gebied
betreft het de kolgans, de m iddelste zaagbek, de scholekster, de steenloper en de kanoet. De technische fiche
van deze meting geeft een overzicht van alle vogelsoorten die zijn aangewezen in de SBZ's van het Scheldeestuarium en waarvoor de beschermingsstatus werd bepaald [7].
Voor de vogels werd de vergelijking met de status op biogeografisch niveau (NL) o f op Vlaams niveau (VL) niet
meer gemaakt. Hiervan is nog geen officiële rapportage naar Europa toe gebeurd. Maar ook hier geldt dezelfde
boodschap: de beschermingsstatus dient m et voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
Het b lijft wachten op een rapportering over de staat van instandhouding van de soorten en habitats van
de H abitatrichtlijn en de status van Vogelsoorten van de Vogelrichtlijn op SBZ-niveau om een goede,
gebiedsgerichte inschatting te kunnen maken over de bescherming van soorten en habitats van Europees
belang in het gehele Schelde-estuarium.
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Figuur 2: Percentage van de soorten van de Vogelrichtlijn (bijlage I en de niet in bijlage I opgenomen trekvogeisoorten) per klasse
van de beschermingsstatus, per Vogelrichtlijngebied van het Schelde-estuarium (VL: 2001, NL: 2007). De cijfers in de balkjes
verwijzen naar het absolute aantal soorten. Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Ministerie van Landbouw, N atuur en
Voedselkwaliteit.

A antallen kustbroedvogels

Het nagaan van het aantal broedparen van (kust)broedvogels kadert onder meer in de verplichtingen die
de Europese Vogelrichtlijn aan de lidstaten oplegt inzake inventarisatie en rapportering (zie ook hierboven).
Daarnaast is dergelijke m onitoring noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de effecten van inrichting
en beheer en het beleid bij te sturen waar nodig.
In de Westerschelde, haar m onding (d.i. een stukje van de Voordelta) en andere delen van het Deltagebied
w ordt het aantal broedparen van kustbroedvogels opgevolgd sinds 1979 [8].

Status van soorten en habitats
De m onitoring van (kust)broedvogels in de Zeeschelde gebeurt sinds 2003 in het Linkerscheldeoevergebied,
dat grotendeels samenvalt m et het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden Schelde'.
Ondertussen is ook een m onitoring opgestart in een deel van het Rechteroevergebied van de Antwerpse haven
en in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan zodat in de toekom st geïntegreerde m onitoringgegevens
beschikbaar zullen zijn van de Zeeschelde m et inbegrip van bijna de volledige Antwerpse haven en de
natuurinrichtingsprojecten (losstaand van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden)[9].
De Westerschelde en het Deltagebied
De verspreiding van kustbroedvogels in de Westerschelde is voor een aantal soorten zoals de dwergstern,
grote stern, visdief, zw artkopm eeuw, bontbek- en strandplevier niet Ios te koppelen van broedplaatsen in het
ruimere Deltagebied.
In tabel 3 is het aantal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief m onding) en voor
de relevante soorten ook in het Deltagebied in 1979 en 2008 weergegeven. Voor de meeste vogelsoorten is
globaal een positieve trend waar te nemen (groen in de tabel). Voor twee van de zes'zigeuner'-soorten w ijkt
de trend in de Westerschelde af van die in het Deltagebied: de broedpopulaties van de grote stern en de
bontbekplevierzijn erop vooruitgegaan in de Westerschelde te rw ijl in het Deltagebied een achteruitgang werd
waargenomen in 2008 t.o.v. 1979. Voor de grote stern is deze afw ijking te w ijten aan sterke schom melingen in
de populatie. Grote sterns zijn zeer kritisch bij de keuze van de broedplaats die afhankelijk is van verschillende
om gevingsfactoren (zie verder). De toenam e van de bontbekplevieren vond vooral plaats op de dijken langs
de Westerschelde, waar dankzij het aanbrengen van nieuwe dijkbekleding sinds de eeuwwisseling (tijdelijk)
nieuwe broedplaatsen ontstaan.
In de Westerschelde is vooral het aantal broedparen van de kokm eeuw sterk gedaald. Een laag broedsucces (zie
ook verder) en op Europese schaal veranderde landbouw m ethoden worden aangehaald ais m ogelijke factoren.
De grote stern kent samen m et de kleine m antelm eeuw één van de sterkst groeiende broedvogelpopulaties in
de Westerschelde: het aantal broedparen is gestegen van respectievelijk 0 en 1 in 1979 to t meer dan 4.400 in
2008. Broedparen van de steltkluut, Noordse stern en storm m eeuw werden in de onderzochte periode slechts
sporadisch waargenomen in de Westerschelde en haar m onding en zijn daarom niet opgenom en in tabel 3.

Westerschelde (en m onding)
1979

2008

Bontbekplevier
Dwergstern
Grote stern

D eltagebied (overig)
1979

2008

222

134

3.1 30

2.633

483

115

Kleine m antelm eeuw
Kleine plevier
Kluut
Kokmeeuw
Strandplevier

27.492

3.674

31

29

5.538

4.589

Visdief
Zilverm eeuw
Zw artkopm eeuw

Tabel 3: A antal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief m onding) en voor de relevante soorten ook voor
het Deltagebied in 1979 en 2008. Rood geeft een negatieve trend aan, groen een positieve trend. Bron: Rijkswaterstaat, [8]

De broedvogelaantallen in het volledige Deltagebied schommelen vaak sterk van jaar to t jaar (zie figuur 3).
Omgevingsfactoren zoals de vegetatie (successiestadium), predatie, de afstand to t voedselgebieden kunnen
een grote invloed hebben op het lot van de broedvogelpopulatie. N atuurontwikkeling (zie 'koppeling met
andere indicatoren/m etingen?') en andere beheersmaatregelen (bv. storten van schelpen op kansrijke locaties)
kunnen nieuwe broedplaatsen creëren en huidige broedplaatsen geschikter maken [8].
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Figuur 3: A antal broedparen van de dwergstern in de Westerschelde (inclusief stuk van de Voordelta) en het overige Deltagebied.
Bron: Rijkswaterstaat, [8]

Zeeschelde
Net als in de Westerschelde en het Deltagebied vertonen de broedvogelaantallen in de Zeeschelde
(Linkerscheldeoevergebied) een grillige trend (zie fig uu r 4). Soorten zoals de visdief, kokmeeuw,
zw artkopm eeuw, kleine plevier en kluut kennen een schommelende broedpopulatie met een gem iddeld
aantal broedparen van respectievelijk 180,2.750, 350, 30 en 160 in de periode 2003 - 2009. De kokmeeuw en
zw artkopm eeuw broeden wisselend op verschillende m ogelijke plaatsen verspreid over het havengebied van
Antwerpen, w at de schommelende aantallen kan verklaren. De kluut en de kleine plevier reageren sterk op de
aanwezigheid van open en schaars begroeid terrein dat bij inrichtingswerkzaamheden w ordt gecreëerd. De
strandplevier is een zeldzame broedvogel in het Linkerscheldeoevergebied (en geheel Vlaanderen). Er kan niet
van een stabiele populatie worden gesproken. De steltkluut, dwergstern en bontbekplevier komen slechts af
en toe voor in de Zeeschelde. Het aantal broedparen van de lepelaar is gestegen van 1 koppel in 2003 to t 18 à
19 broedparen in de laatste jaren.
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Figuur 4: A antal broedparen van kustbroedvogels in de Zeeschelde (Linkerscheldeoevergebied, 2003-2009). Voor 2003 en 2004 is
het aa ntal broedparen van de kokmeeuw een ondergrens, te lezen ais 'meer dan x aantal broedparen'. B ron:lnstituutvoorN atuuren Bosonderzoek, [9]

120

Status van soorten en habitats
Van
de
kustbroedvogels
waarvoor
instandhoudingsdoelstellingen
zijn
opgesteld
voor
het
Linkerscheldeoevergebied (visdief, kokmeeuw, zw artkopm eeuw, strandplevier, bontbekplevier, kleine plevier,
kluut en steltkluut) behalen de steltkluut, zw artkopm eeuw en kokmeeuw de streefwaarden [9].
Broedsucces van kustbroedvogels

Nederland heeft het broedsucces van kustbroedvogels in de Westerschelde opgevolgd in de periode 1996 2005. Deze m onitoring werd stopgezet. Vlaanderen vo lg t het broedsucces van kustbroedvogels in deZeeschelde
(Linkerscheldeoevergebied) op sinds 2003. De gebiedsafbakeningen zijn dezelfde ais bij de aantallen (zie
boven) [9, 10]. De resultaten van deze m onitoring kunnen echter niet vergeleken worden. Enerzijds worden
niet steeds dezelfde soorten onderzocht en anderzijds w o rd t het vergelijken van gegevens enkel m ogelijk
wanneer men over lange tijdsreeksen beschikt die op een zelfde gestandaardiseerde manier zijn verzameld.
Het broedsucces van kustbroedvogels in hetSchelde-estuarium kent vaakeen grillige trend watzich weerspiegelt
in de grote standaardafwijkingen t.o.v. de gem iddelde waarden (zie figuur 5). Veel om gevingsfactoren (bv.
weersom standigheden, p re da tie,...) beïnvloeden d it broedsucces.
Het gem iddelde broedsucces van de kustbroedvogels in de Westerschelde lag in de periode 1996 - 2004 voor
bijna alle onderzochte soorten onder 0,5 'vliegvlugge jo n g e n 'p e r paar. Vooral 2004 en 2005 bleken bijzonder
slechte broedjaren: de grote stern, de dwergstern en in 2005 ook de visdief wisten, voor zover bekend, vrijwel
geen enkel vliegvlug jong te produceren. Predatie van eieren en jongen, m ogelijk door kokmeeuwen, w ordt
aangehaald ais m ogelijke reden. Voor de strandplevier is het zeer onwaarschijnlijk dat de populatie zich op
lange term ijn in het Deltagebied (inclusief Westerschelde) kan handhaven [10]. De bontbekplevier scoort het
best van alle onderzochte kustbroedvogels met een gem iddeld broedsucces van 0,77 vliegvlugge jongen per
paar.
In de Zeeschelde (Linkerscheldeoevergebied) doet vooral de lepelaar het goed m et een gem iddeld
broedsucces van 2 uitgevlogen jongen per nest in de periode 2003 - 2009. Voor de kokmeeuw is 1 uitgevlogen
jong per broedkoppel het noodzakelijk gem iddelde om de populatie in stand te houden. In de onderzochte
periode lag het gem iddelde broedsucces slechts op 0,9 vliegvlugge jongen per paar. Bij zw artkopm eeuwen
w ordt aangenomen dat de streefwaarde in dezelfde grootteorde zal liggen. In geen enkel jaar hebben de
zwartkopm eeuwen in het Linkerscheldeoevergebied d it behaald [9].
W esterschelde
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Figuur 5: Gemiddeld broedsucces (en standaardafw ijking) van kustbroedvogels in links: Westerschelde (op basis van gegevens
1996 - 2005, o f voor de strand- en bontbekplevier: 2000 - 2005) en rechts: Zeeschelde (Linkerscheldeoevergebied, op basis van
gegevens 2003 - 2009). Bron: Rijkswaterstaat, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, [9,10],

Watervogels

Ook m et betrekking to t watervogels (bv. bergeend, tafeleend, w intertaling, ...) in het Schelde-estuarium
gebeurt heel w at m onitoring en onderzoek. In de Westerschelde is de trend in de periode 1990 - 2008
verschillend voor watervogels naargelang het type voedsel dat ze consumeren. Het aantal worm eneters (bv.
rosse grutto), graseters (bv. grauwe gans) en viseters van de oever (bv. kleine zilverreiger) zijn sinds begin de
jaren negentig toegenom en. Meer recent zijn ook het aantal schelpdiereneters (bv. kanoet) toegenom en. De
overige planteneters (bv. w ilde eend) en viseters van het open w ater (bv. fuut) zijn dan weer gedaald [11,12]. In
de Zeeschelde is het aantal watervogels sinds de w inter 2001 - 2002 gedaald. Ais gevolg van het oprichten van
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waterzuiveringsinstallaties (zie ook indicatoren 'kansen voor natuur'en 'belasting door m ilieuverontreinigende
stoffen'), komen m inder organische stoffen in de Schelde terecht en w ordt het systeem voedselarmer. Hierdoor
neemt de massa bodemleven tijd e lijk af, en dus ook het voedselaanbod voor bepaalde vogelsoorten. M et een
verbeterde w aterkw aliteit verw acht men een meer gevarieerde en evenwichtigere bodemfauna en een herstel
van het visbestand (zie ook in d ica to r'kw a lite it van het oppervlaktewater') zodat in de toekom st ook andere
vogelsoorten aangetrokken worden en de soortenrijkdom groter w o rd t [13].

Waar komen de data vandaan?
De gegevens over de beschermingsstatus en staat van instandhouding van soorten en habitats in het kader
van de Habitat- en Vogelrichtlijn worden verzameld door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
(INBO) en het M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Programma directie Natura 2000 (Min
LNV).
De data van aantallen en broedsucces en kustbroedvogels zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat (RWS) en
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Kansen en bedreigingen
De Habitat- en Vogelrichtlijn en de afbakening van het Europese Natura 2000 netw erk van beschermde gebieden
betekenden een grote stap voorwaarts voor het behoud en herstel van soortenpopulaties en habitats in
Europa. Lidstaten zijn verplicht om op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier te gaan rapporteren over
de toestand van de natuur. De afstem m ing in deze complexe materie w o rd t over de grenzen heen uitgevoerd,
maar ook geïntegreerd over disciplines en doelstellingen (goede ecologische en chemische w aterkw aliteit
(Kaderrichtlijn Water), ruim telijke planning, maatschappelijke kosten- en baten, databeheer, ...). Vanuit het
voorzorgsbeginsel mogen er geen ingrepen in beschermde natuur plaatsvinden, tenzij sprake is van bijzondere
en nauwkeurig omschreven omstandigheden. Bij nieuwe plannen en projecten bv.de derde verruim ing van de
vaargeul, het geactualiseerde Sigmaplan ... is het opstellen van een 'passende beoorde lin g 've rp lich t (artikel
6 van de Habitatrichtlijn). Hierin w o rd t onderzocht o f de maatregelen significante gevolgen kunnen hebben
op de beschermde natuur en dienen, indien nodig, eventuele compensaties o f m itigerende maatregelen te
worden op genom en. Op d it m om ent situeert de zesjaarlijkse rapportage over de staat van instandhouding
van soorten en habitats zich op biogeografisch niveau. Het opmaken van instandhoudingsdoelstellingen voor
de afzonderlijke Speciale Beschermingszones (SBZ's) is volop aan de gang.
De Habitat- en Vogelrichtlijn zijn gericht op Europees belangrijke soorten. Regionaal en lokaal kunnen ook nog
andere soorten van belang zijn die niet beschermd worden in d it Europese kader. Dergelijke soorten worden
ook wel 'aandachtsoorten'genoem d [3,14]. Voor de evaluatie van die aandachtsoorten is nog geen algemeen
kader beschikbaar. Een m ogelijkheid lig t in het opvolgen van de status van die soorten op de zogenaamde
Rode Lijsten. M et behulp van de Rode Lijsten op nationaal niveau kan een onderscheid gem aakt worden tussen
soorten die lokaal zijn uitgestorven, m et uitsterven bedreigd zijn, kwetsbaar z ijn ,... Deze aanpak heeft voor-en
tegenstanders. Rode Lijsten vervullen enerzijds een belangrijke signaalfunctie. Anderzijds worden ze niet steeds
op regelm atige tijdstippen herzien en raken ze snel verouderd. Voor de m inder gekende soorten(groepen)
bestaat er slechts een éénmalige evaluatie.
Hetanalyseren van de aantallen en het broedsucces van kustbroedvogels in het Schelde-estuarium is nietalleen
belangrijk in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de Vogelrichtlijn maar schept ook een beeld
van de algemene gezondheid van het Schelde-ecosysteem. In het oorspronkelijke voorstel van te m onitoren
parameters in het kader van het geïntegreerde m onitoringprogram m a LTV-O&M werd 'broedsucces van
kustbroedvogels'opgenom en, maar bij uiteindelijke goedkeuring van het plan door de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie, werd enkel'aantal broedparen'weerhouden.
Het beleid focust geregeld op deevaluatie van aantallen van bepaalde sleutelsoorten zoals predatoren o f soorten
die bovenaan de voedselketen staan. Dit is een pragmatische benadering, ondersteund door wetenschappelijke
argum enten. Het is echter belang rijk te benadrukken dat deze soorten niet noodzakelijk weergeven hoe het m et
andere com ponenten van het ecosysteem gesteld is. Er w o rd t gew erkt aan conceptuele m odellen en methodes
gericht op de evaluatie van ecosysteemprocessen, eerder dan afzonderlijke com ponenten o f soorten. Dit is een
complexe materie en vereist samenwerking over onderzoeksdisciplines heen.
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De technische fiches van de m etingen die deel uitmaken van deze indicator beschrijven de beperkingen in
definities, data en m ethoden. De fiches zijn beschikbaar via: h ttp://w w w .scheldem onitor.org/indicatorfiche.
php?id=13

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Menselijke activiteiten in het Schelde-estuarium zoals scheepvaart, baggeren- en storten, visserij, toerisme
en zandwinning (zie indicatoren 'bevolkingsdruk; 'visserij', 'nautisch beheer; 'socio-economisch belang
van de havens', 'bodem beroerende activiteiten', '(kansen voor) recreatie aan land en op het w a te r'e n 'socioeconomisch belang van het verblijfstoerisme') kunnen een invloed hebben op de natuur en het milieu doordat
bv. afvalstoffen worden geloosd in de lucht en het water, niet-inheemse plant- en diersoorten mee worden
getransporteerd, ... (zie ook indicatoren 'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen; 'kw aliteit van het
oppervlaktew ater; 'bedreiging voor biodiversiteit; 'm ilieueffecten van de havens & scheepvaart'). Daarnaast
is het Schelde-estuarium van nature een zeer dynamisch systeem dat sterk onder invloed staat van de
getijbew eging en variaties in zoutgehalten. Ais gevolg van d iedynam iekis het m oeilijkom menselijke invloeden
te onderscheiden van de natuurlijke variatie en ontw ikkelingen van het systeem. Het behoud van gradiënten
en de instandhouding van voldoende leefgebieden voor kenmerkende plant- en diersoorten (zie ook indicator
'behoud van m orfologie en dynamiek') zijn voorwaarden voor het duurzaam functioneren van het estuariene
voedselweb en het behalen van internationale, Europese, nationale, regionale en lokale doelstellingen voor het
behoud van natuur in al zijn facetten.
M ilieuvriendelijke landbouw, het saneren van vism igratieknelpunten en het zuiveren van afvalwater zijn
slechts enkele van de vele maatregelen die kansen scheppen voor natuur en de instandhouding van soorten
en habitats kunnen bevorderen (zie indicator'kansen voor natuur').
Hetcreëren van nieuw eestuarienenatuuren de bescherming van waardevolle natuurgebieden en landschappen
in het Schelde-estuarium door w ettelijk verankerde beschermingsstatuten (zie indicator 'bescherming en
ontw ikkeling van natuurgebieden') maakt deel u it van de beleidsmaatregelen voor het behoud en waar
m ogelijk versterken van het Schelde-ecosysteem m et al zijn typische habitats en leefgemeenschappen.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht
van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ
Inform ation Sheets, 208. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Bedreiging voor biodiversiteit
Het toenem ende verkeer van goederen en personen over grote
afstanden zorgt ervoor dat meer niet-inheemse soorten zich kunnen
vestigen in nieuwe leefgebieden. Het Schelde-estuarium waar havens,
scheepvaart en transport van bijzonder belang zijn, ontsnapt ook niet
aan deze trend. Het totaal aantal geregistreerde niet-inheemse soorten
m et gevestigde populaties in en rond het Schelde-estuarium bedraagt
83 (situatie 2009). Negen van deze 83 soorten worden voorlopig
beschouwd a is'potentieel invasief'. De brakwaterzone b lijkt bijzonder
gevoelig voor de vestiging van nieuwe niet-inheemse soorten.

Waarom deze indicator?
Eén van de kenmerken van het streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium [1 ] is een gezond
estuarien ecosysteem waar typische habitats en levensgemeenschappen worden behouden en waar m ogelijk
versterkt. Door een toenem ende m o b ilite it van mensen en goederen hebben talrijke niet-inheemse plant
en diersoorten (of exoten) zich w ereldw ijd m et succes weten te vestigen in nieuwe leefgebieden. Gezien
het relatief belang van havens, scheepvaart en transport ais vector voor de introductie van niet-inheemse
soorten, ontsnapt ook het Schelde-estuarium hier niet aan. Hoewel de introductie van niet-inheemse soorten
in somm ige gevallen kansen m et zich m eebrengt en de lokale soortendiversiteit kan verhogen, kunnen andere
soorten na verloop van tijd invasief worden en concurreren m et lokale soorten o f het ecologisch functioneren
van een ecosysteem aantasten. Het m onitoren van het aantal niet-inheemse aquatische en terrestrische
soorten, opgedeeld naar potentieel voorkom en in de saliniteitszones (zoet, brak, zout) en hun potentieel
invasief karakter, is noodzakelijk voor het prioritiseren van maatregelen.
Het beleid van de Vlaamse en Nederlandse overheid ten aanzien van niet-inheemse soorten steunt op artikel
8 van het internationale Biodiversiteitsverdrag [2] dat stelt dat alle deelnem ende landen de introductie van
soorten die inheemse soorten, habitats o f ecosystemen kunnen bedreigen, zoveel m ogelijk proberen te
voorkom en. Indien deze soorten zich hebben weten te vestigen, m oeten ze, voor zover m ogelijk en geschikt,
gecontroleerd o f bestreden worden. Daarnaast ontw ikkelt de Europese Unie een nieuwe strategie ten aanzien
van invasieve soorten. In een EU com m unicatie van 2008 [3] hierom trent, w ordt het belang onderstreept van
een pan-Europees 'Early W arning' systeem om te rapporteren over nieuwe en oprukkende invasieve soorten.
Preventie tegen invasieve soorten, m et name het voorkom en van de vestiging van invasieve soorten, is immers
gem akkelijker en goedkoper dan het bestrijden ervan.
De beleidsnota invasieve exoten van het M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) [4]
om schrijft het Nederlandse beleid m et betrekking to t invasieve soorten. Uitgangspunt hierbij is dat niet elke
exoot actief w o rd t bestreden. Er w o rd t rekening gehouden m et de aard en omvang van het probleem dat de
niet-inheemse soort veroorzaakt en de verwachte maatschappelijke en financiële inspanningen die nodig zijn
om de soort te bestrijden. Preventie w o rd t ook hier geprefereerd boven bestrijding en is daarom zw aartepunt
van het te voeren beleid. In 2009 werd ter ondersteuning van d it rijksbeleid het Team Invasieve Exoten opgericht.
Dit team adviseert het MinLNV over de (potentiële) schadelijkheid van invasieve exoten in N ederlanden over de
m ogelijke voorzorgsmaatregelen. Het team maakt gebruik van een (internationaal) netw erk van deskundigen
dat nieuwe exoten in Nederland signaleert en risicoanalyses uitvoert.
Ook het Vlaamse exotenbeleid is gericht op de preventie tegen invasieve soorten en actieve bestrijding ervan
waar noodzakelijk [5]. In de context van deze preventie en 'early warning) heeft het Belgische forum over
invasieve soorten een protocol (ISEIA, Invasive Species Environmental Im pact Assessment) uitgew erkt om het
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potentiële invasieve karakter van niet-inheemse soorten te kwantificeren, met nadruk op de gevolgen voor
biodiversiteit en ecosysteemfuncties, en om prioriteiten te leggen op vlak van bestrijding [6].

Wat toont deze indicator?
A an tal gevestigde niet-inheemse soorten in h et Schelde-estuarium

De m eting om vat alle reeds beschreven niet-inheemse soorten zowel voor de aquatische (zout, brak en zoet)
zones ais voor de terrestrische zone van het Schelde-estuarium. Wat betreft de mariene soorten steunt de
meting op d e 'lijs t niet-inheemse soorten van het Belgische deel van de Noordzee'waarin naast het Scheldeestuarium ook de mariene gebieden worden geëvalueerd (zie verder). Enkel soorten m et gevestigde populaties
zijn opgenom en in de m eting. Dit zijn soorten waarvan werd vastgesteld dat ze zich voortplanten in het
studiegebied. Ais er een verm oeden is dat een cryptogene soort (kosm opolieten o f soorten die m inder goed
gekend zijn) werd geïntroduceerd, werd deze ookaan de lijst toegevoegd. Soorten die op een natuurlijke manier
hun weg hebben gevonden naar het studiegebied o f soorten die in het studiegebied werden gesignaleerd,
maar waarvan niet met zekerheid is geweten o f ze zich blijvend hebben gevestigd, zijn niet mee opgenom en
in de lijst. Deze inform atie is gebaseerd op literatuuronderzoek, onderzoeken directe veldwaarnem ingen door
experten.
Het totaal aantal geregistreerde niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde-estuarium
bedraagt 83 (situatie 2009). De volledige lijst niet-inheemse soorten is raadpleegbaar via de indicatorenpagina
[7]. Het jaarlijks cum ulatief aantal geregistreerde soorten vanaf 1900, w o rd t weergegeven in fig uu r 1. De 7
soorten waarvoor in de literatuur geen gegevens voor het tijd s tip van eerste waarneming beschikbaar zijn,
werden niet opgenom en in de figuur. Het aantal gevestigde niet-inheemse soorten neemt jaarlijks toe.
Hoewel de meeste geïntroduceerde soorten niet in staat zijn om in hun nieuwe om geving te overleven, heeft
de globalisering en de toenam e in verkeer van goederen en personen over grote afstanden ertoe geleid dat
ook meer niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen in het Schelde-estuarium. Het w erkelijk aantal ligt
waarschijnlijk veel hoger om dat van veel soorten de herkomst niet meer te achterhalen is o f het aandeel van
kleine organismen w ordt onderschat.
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F iguur 7: Het jaarlijks cum ulatief aantal niet-inheemse soorten m et gevestigde populaties in het Schelde-estuarium.

Het Schelde-estuarium is één van de meest intensief gebruikte scheepvaartroutes in Europa. Voor aquatische
organismen is het scheepvaartverkeer een belangrijke manier van introductie ais gevolg van het m eeliften in
ballastwatervan schepen en door de vasthechting op scheepsrompen. Voorbeelden in het Schelde-estuarium
zijn de weekdieren en kreeftachtigen, twee taxonomische groepen die sterk vertegenw oordigd zijn onder de
gevestigde niet-inheemse soorten (zie fig uu r 2).
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Figuur 2: Aantal gevestigde niet-inheemse soorten per taxonomisch groep, waargenomen in het Schelde-estuarium (situatie
2009).

Het bekendste voorbeeld is w ellicht de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), die al sinds 1933 in het
Scheldebekken voorkom t en verm oedelijk ais larve in ballastwatertanks werd getransporteerd. De krab brengt
het grootste deel van zijn leven door in zoet water maar trekt jaarlijks naar zee om er te broeden. Het dier graaft
gangen in dijken en bermen en w erkt zo erosie in de hand. De juvenielen van de Amerikaanse zwaardschede
(Ensis directus), die massaal voorkom t in onze zoute kustwateren, vorm en dan weer een m ogelijke voedselbron
voor kreeftachtigen, vogels en vissen.
Niet enkel het aquatisch milieu vorm t een potentiële habitat voor niet-inheemse soorten. Andere voorbeelden
van gevestigde niet-inheemse soorten in en rond het Schelde-estuarium zijn het Engels slijkgras (Spartina
townsendii var. anglica) dat werd aangeplant langs de oevers van de Westerschelde vanaf 1920 om land te
w innen en de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) die werd ingevoerd ais sierplant.
Voorkomen in de zoute, brakke e n /o f zoete saliniteitszone van h et Schelde-estuarium

Het Schelde-estarium is één van de w einige estuaria in Europa die nog een uitgebreide zoetwater-getijdenzone
heeft. Door deze volledige zoet-zout gradiënt biedt het Schelde-estarium een diversiteit aan habitats waar
niet-inheemse soorten zich thuis kunnen voelen. Figuur 3 to o n t een ruwe afbakening van de drie grote
saliniteitszones van het Schelde-estuarium: de zoute o f mariene, de brakke en de zoete zone. In figuur 4 zijn
het aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde-estuarium opgedeeld naar het
potentieel voorkom en in de zoute, brakke e n /o f zoete saliniteitszone (vrij volledige inform atie voor 64 soorten).
De meeste soorten zijn te vinden in de brakke zone. Verder onderzoek is nodig om de eventuele gevoeligheid
van de brakke zone in het Schelde-estuarium voor niet-inheemse soorten (zoals d it werd vastgesteld in
verschillende brakwaterzeeën van Europa o.a. de Oostzee o f Baltische Zee en de Zwarte Zee) te bevestigen o f
te weerleggen.
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Figuur 3: Saliriiteitszones in het Schelde-estuarium. Naar: Breine et al., 2008 [8], Zoete zone: < 0,5 PSU, Brak ke zone: 0,5-18 PSU,
Zoute zone: > 18 PSU.
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Figuur 4: A antal niet-inheemse soorten m et gevestigde populaties in het Schelde-estuarium opgedeeld naar (potentieel)
voorkomen in de zoute, brakke e n /o f zoete saliniteitszone (situatie 2009). Bepaalde soorten komen voor in meerdere zones
waardoor de grafiek deels cum ulatief is.

Effecten op biodiversiteit en ecosysteemfuncties

Bepaalde gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium zoals de blauwe zwemkrab
(Callinectes sapidus), de knorrepos (Micropogonias undulatus) en de strandgaper (Mya arenaria) hebben geen
noemenswaardig effect op de biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Andere soorten vorm en wel een probleem
en het zijn vooral die soorten waar het beleid zich op focust.
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Van de 83 gevestigde niet-inheemse soorten geregistreerd in en rond het Schelde-estuarium zijn er negen die
voorkom en op de lijst van invasieve soorten van het Belgische forum over invasieve soorten. Invasieve soorten
zijn niet-inheemse soorten die hun populatieom vang kunnen vergroten, zich w ijd kunnen verspreiden in het
m ilieu en halfnatuurlijke habitats kunnen koloniseren. Deze lijst is echter ver van compleet. De beoordeling van
het potentiële invasieve karakter van mariene niet-inheemse soorten is nog in voorbereiding.
Van de negen soorten zijn er zes die op de zwarte lijst staan, de zogenaam de'blacklist'm et soorten die een hoge
m ilieu-im pact (milieueffecten) hebben en een beperkte o f w ijde verspreiding kennen in België (klasse A2 en A3
in fig uu r 5). De gevestigde niet-inheemse soorten van het Schelde-estuarium die op de zwarte lijst voorkom en
zijn: de Canadese gans (Branta canadensis), de giebel (Carassius gibelio), de Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica), de grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), en de
blauw bandgrondel (Pseudorasbora parva).
Drie soorten staan op de grijze lijst, de zogenaamde 'watch list' m et beperkt o f w ijd verspreide soorten die
matige milieueffecten hebben (gebaseerd op de huidige kennis, klasse B2 en B3 in fig uu r 5). Het gaat om de
zonnebaars (Lepomis gibbosus), de snoekbaars {Sanderlucioperca) en de nijlgans (Alopochen aegyptiacus).
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Figuur 5: Totaal aantal gevestigde niet-inheemse soorten in en rond het Schelde-estuarium per klasse van het ISEIA-protocol
(potentieel invasief karakter, situatie 2009). De titels van deXen Y-as werden vertaald uit het Engels: stadium van invasie in België
(Invasion stage in Belgium), milieu-impact (impact, environmental hazard).

Het Team Invasieve Exoten in Nederland maakt op d it m om ent gebruik van verschillende lijsten van nietinheemse soorten (bv. van de Werkgroep Exoten [9] o f het Nederlandse soortenregister [10]). Op basis van deze
inform atie en het advies van een groep deskundigen w o rd t op een ad hoe basis bepaald voor welke soorten
risicoanalyses worden uitgevoerd. Er w o rd t gew erkt aan een protocol om d it op een gestructureerde manier te
realiseren. Er is daarom nog geen vastgestelde lijst m et invasieve exoten in Nederland en hun m ilieueffecten
beschikbaar. Voor de niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium kan w orden nagegaan welke (potentieel)
invasief zijn op het Nederlandse grondgebied, maar d it is m om enteel niet bekend.

Waar komen de data vandaan?
Gegevens over gevestigde niet-inheemse soorten van het Schelde-estuarium zijn gebaseerd op de "lijst
niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria" van het'VLIZ Alien
Species Consortium'. http://w w w .vliz.be/N L/C iifers Beleid/Niet inheemse
Voor het zoete en terrestrische deel van het Schelde-estuarium langs Vlaamse zijde werden data
aangeleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
Het Belgische Biodiversiteits Platform (KBIN) heeft een protocol (ISEIA) ontw ikkeld voor het evalueren van
het potentieel o f daadwerkelijk invasief karakter van niet-inheemse soorten.
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Verschillende organisaties in Nederland (bv. Naturalis, European Invertebrate Survey, de Werkgroep Ecologisch
Waterbeheer, SOVON, FLORON, Stichting A nem oon,... ) beschikken over inform atie van niet-inheemse soorten
in Nederland. Daarnaast maakt Nederland werk van een Nationale Databank Flora en Fauna. Door de omvang
van de opdracht om de verspreidingsgegevens voor deze soorten terug te brengen op de ruim telijke schaal
van het Schelde-estuarium, is deze inform atie op d it m om ent nog niet beschikbaar.
Daarnaast w erkt het Nederlandse Team Invasieve Exoten aan een gestandaardiseerde m ethodiek voor
risicoanalyses van potentieel invasieve soorten.

Kansen en bedreigingen
Voor deze indicator kan het beleid steunen op geactualiseerde inform atie en gegevens , aangeleverd door
een goed uitgebouw d netw erk van overheden en vrijw illigers-experten. Het bewustzijn o m tre nt het belang
van praktische maatregelen ter bescherming van het m ilieu is ook sterk gegroeid bij betrokken partijen, mede
onder invloed van de internationale, Europese en nationale w etgeving en informatiecam pagnes (ICES'Codes
o f practice' 1995, International M aritim e Organisation Richtlijnen voor de controle en de behandeling van
ballastwater Resolutie A.868(20) 1997, IMO Ballastwater Conventie 2004, Biodiversiteitsverdag). De toenam e in
onderzoeken m onitoring in de laatste decennia, heeft ook geleid to t een verhoogde alertheid. Niet-inheemse
soorten vergen vooral aandacht ais ze invasief worden. Ondertussen w ordt ook voortgang geboekt m et het in
kaart brengen en kwantificeren van de bedreigingen door invasieve soorten. Overleg tussen waterbeheerders
werd opgestart om een gezam enlijk actieprogram m a voor de bestrijding van invasieve soorten u it te werken.
Vlaanderen en Zuid-Nederland werken in het Invexo-project (Interreg) samen aan de bestrijding van vier
probleem soorten (grote waternavel/zom erganzen) stierkikker en Amerikaanse vogelkers) [11].
De maatregelen blijken echter dikw ijls nog ontoereikend, en verder overleg voor een geïntegreerde aanpak bij
de bestrijding is noodzakelijk. Naast de rol van de overheden in het bestrijden van probleem soorten, kan ook
het publiek een bijdrage leveren in het voorkom en en verwijderen van invasieve soorten, en het melden van
broeihaarden van invasieve soorten. Meer info is te vinden op de website van het Min LNV en ANB.
De technische fiche van de indicator beschrijft de beperkingen in definities, data en m ethode. De fiche is
beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=14

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Niet-inheemse soorten kunnen kansen m et zich meebrengen maar ook een bedreiging vorm en voor de
inheemse biodiversiteit en dus ook voor de soorten en habitats die zijn aangewezen in het kader van de
Habitat- en Vogelrichtlijn (respectievelijk 92/43/EEG en 79/409/EEG). Bij het berekenen van indexen voor
biodiversiteit en ecologische kw aliteit van het oppervlaktew ater m oet hier de nodige aandacht aan besteed
worden. De tolerantie van niet-inheemse soorten voor lokale variaties in de zoutgradiënt, bepaalt o f nieuwe
soorten zich succesvol kunnen vestigen. Verder is de toenam e in niet-inheemse soorten en hun verspreiding
gebonden aan de intensiteit van de scheepvaart en scheepsbewegingen, en vooral aan het ontbreken van
specifieke maatregelen ter voorkom ing van het introduceren en verspreiden van potentieel invasieve soorten
in het milieu.
In bepaalde gevallen kan het voorkom en van (grote aantallen) niet-inheemse soorten ook de recreatie en
natuurbeleving beïnvloeden.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht
van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. i/LIZ
Inform ation Sheets, 200. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden
De
oppervlakte
van
waardevolle,
w ettelijk
beschermde
natuurgebieden en landschappen in het Schelde-estuarium kende in
de afgelopen 70jaareen exponentiële toenam e van 167 ha in 1939 to t
92.588 ha absoluut beschermde oppervlakte in 2009. In het kader van
het geactualiseerde Sigmaplan zal tegen 2025 ruim 5.300 ha nieuw
natuurgebied worden ontw ikkeld langs de Zeescheldevallei.. Ook in
het kader van het natuurpakket Westerschelde zal minimaal 600 ha
nieuwe (estuariene) natuur worden gerealiseerd.
© WenZ

Waarom deze indicator?
In de afgelopen eeuw hebben zowel de Zee- als Westerschelde grote veranderingen ondergaan op vlak van
m orfologie (vorm /opbouw van de bodem) en dynamiek. Grote oppervlaktes van de ecologisch belangrijke
leefgebieden o f ecotopen zoals laagdynamisch (met lage stroomsnelheid) slik, schor en ondiepw ater zijn
verdwenen (zie indicator 'behoud van m orfologie en dynamiek'). Het streefbeeld van de Langetermijnvisie
Schelde-estuarium (LTV, [1]) o pte ert voor een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem in 2030:'Ais een van
de belangrijkste estuaria m et een volledig eb- en vloedregim e en com plete zoet-zoutgradiënt in Europa is het
estuariene ecosysteem, m et al zijn typische habitats en levensgemeenschappen langs de zoet-zoutgradiënt,
behouden en waar m ogelijk versterkt.'
De bescherming van waardevolle natuurgebieden en landschappen door w ettelijk verankerde
beschermingsstatuten maakt deel u it van de beleidsmaatregelen voor het b ehouden waar m ogelijk versterken
van de natuurlijke ecosystemen. In de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium [2] zijn verder concrete
maatregelen en projecten neergeschreven om uiteindelijk to t het streefbeeld van de LTV voor 2030 te komen.
Voor een natuurlijk én veilig estuarium m oeten langs de Zeeschelde verschillende maatregelen worden
genom en in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan [3]. De veiligheidsaspecten worden besproken in
de indicator'veiligheid tegen overstromen'. M et betrekking to t natuurontw ikkeling zijn verschillende aspecten
uitgew erkt in het geactualiseerde Sigmaplan. De gecontroleerde overstrom ingsgebieden (GOG's), die worden
aangelegd, kunnen een zuivere w aterbergingsfunctie hebben o f verder ais landbouw gebied gebruikt worden.
In een GOG w o rd t bij storm vloed een bepaald volum e w ater u it de rivier tijd e lijk opgeslagen, om zo de hoogte
van de waterstand in de rivier tijd e lijk te verlagen. Men kan er ook voor kiezen het GOG ais nabestemming
natuur (zowel getij- ais niet getijgebonden) te geven o f de natuur-landbouw functies te verweven. In het
gecontroleerd gereduceerd getijgebied (GGG) d rin g t het g etij dagelijks gedem pt door en kan zich een
ecosysteem ontw ikkelen aangepast aan overstrom ingen (estuariene natuur). Daarnaast worden in het kader
van het geactualiseerde Sigmaplan ook getijgebonden (ontpolderingen) en niet getijgebonden (wetlands)
natuurgebieden aangelegd die niet prim air een w aterbergende functie hebben. Nederland w il m et het
natuurpakket Westerschelde [4] het herstel en behoud van de natuurlijke fysische, chemische en ecologische
processen in de Westerschelde door een ruim telijke uitbreiding van het estuarium.

Wat toont deze indicator?
Oppervlakte beschermd gebied in het Schelde-estuarium

Zowel Nederland ais Vlaanderen kennen verschillende statuten voor gebiedsbescherming. In Nederland
rekent men volgende statuten to t de bescherming van natuurgebieden: Wetlands o f Ramsargebieden
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(internationale Ramsar conventie), Natura 2000 gebieden (Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, vertaald in de
Natuurbeschermingswet), Beschermde Natuurm onum enten, Nationale parken, Nationale landschappen en
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor Vlaanderen kunnen volgende statuten onderscheiden worden:
Wetlands o f Ramsargebieden, Natura 2000 gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijn, vertaald in het Decreet
natuurbehoud), Vlaamse en Erkende natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Duinendecreet,
Beschermde landschappen en het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Een uitgebreide analyse en vergelijking
van de'lokale'N ederlandse en Vlaamse statuten voor beschermde natuurgebieden is op d it m om ent nog niet
gebeurd. Wel is er een grote overlap doordat gebieden onder 2 o f meerdere beschermingsstatuten vallen. De
Natura 2000 gebieden in Nederland maken bijvoorbeeld vaak deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en
de natuurreservaten in Vlaanderen behoren dikw ijls to t het Vlaams Ecologisch Netwerk.
92.588 ha o f meer dan 60% van het totale gebied dat werd afgebakend in het kader van het
Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium (NOPSE, [5]), uitgebreid m et het Zwin, w o rd t in 2009 tenm inste
door één w ettelijk statuut beschermd (zie fig uu r 1).
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Figuur i :Absoiuteofniet-cumuiatieveopperviakte (inter)nationaai wettelijk/statutair beschermdgebied in hetSchelde-estuarium
(studiegebied van het Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium NOPSE, uitgebreid met het Zwin), situatie 2009. In de tabel
zijn de oppervlaktes per wettelijk statuut weergegeven, bepaalde statuten geven aanleiding tot een overlap van beschermde
gebieden. De som van de oppervlaktes in de tabel is dus hoger dan de oppervlakte afgebakend op kaart. Bron: Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB), Agentschap Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed Vlaanderen (R-0 Vlaanderen), Dienst Landelijk Gebied
(DLG), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Provincie Zeeland.
De juridische bescherming van natuurgebieden en landschappen in het Schelde-estuarium kende in de laatste
20 jaar een exponentiële toenam e (zie fig uu r 2). Reeds in 1939 werd een deel van het Vlaamse Zwin erkend ais
beschermd landschap bij Koninklijk besluit, goed vooreen oppervlakte van 167 ha gelegen in het studiegebied.
Gaandeweg kwamen daar steeds m eeren meer beschermingsstatuten bij en steeg de cumulatieve oppervlakte
beschermd gebied to t ongeveer 224.000 ha in 2009. De cumulatieve oppervlakte beschermd gebied, geeft ais
gevolg van de overlap van bepaalde beschermingsstatuten, een grotere oppervlakte aan dan de effectieve
niet-cum ulatieve o f absolute beschermde oppervlakte. De Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in het Scheldeestuarium vertegenwoordigen 52% van de totale cumulatieve oppervlakte in 2009. Ook de Nederlandse
Ecologische Hoofdstructuur is m et 55.000 ha een belangrijk beschermingsstatuut in het Schelde-estuarium.

134

Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden
250

re

.c

o
o 200
o

<D
2
re 150
■5
l_
<D
a
a
0 100

-

<D

1
1
3

50-1

E

3
O

I

I

I

I I

I I

I I

I

I I

I

I I

I I

I I

I

I

I I

I I

I I

I I

I I

i n

m

i f i n

m

i

a )T -n in so )T -n iflsa )T -{o ir)s o )T -(o in s o )T -c o L r)s o )T -c o ir)s o )T -< o in s o )

C O ^ ' Í ^ T Í ^ i r ) l f i l í ) i n i f l ( D 0 t D ( O ( D N S N N S C O C O C O O O O O f f l O ) O ) O ) O ) O O O O O
G ) 0 ) 0 ) 0 ) G

) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) G

) 0 ) 0 ) G ) G ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) G ) 0 ) 0 ) 0 ) G ) 0 ) 0 ) 0 ) G ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0

□ Ramsar (NL)

□ Ramsar (VL)

□ Habitatrichtlijngebieden (NL)

□ Habitatrichtlijngebieden (VL)

□ Vogelrichtlijngebieden (NL)

□ Vogelrichtlijngebieden (VL)

□ Vlaamse en erkende natuurreservaten (VL) □ Beschermde natuurmonumenten (NL)
□ Beschermde landschappen (VL)

□ Nationale landschappen (NL)

□ Beschermde duingebieden (VL)

□ Vlaams Ecologisch Netwerk (VBsl) (VL)

■ Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (NL)

Figuur 2: Cumulatieve oppervlakte nationaal en internationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium.
Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Agentschap Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed Vlaanderen (R-0 Vlaanderen),
Dienst LandelijkGebied (DLG), Instituutvoor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Ministerie van Landbouw, Natuur &Voedselkwaliteit
(LNV), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Provincie Zeeland.

Natuurinrichting in het kader van het Vlaamse Sigmaplan

In het eerste Sigmaplan (1977, [6]) was het bereiken van voldoende veiligheid tegen overstrom ingen ais gevolg
van stormvloeden uit de Noordzee de enige doelstelling (zie ook indicator 'veiligheid tegen overstromen).
Waterkeringen werden verhoogd en verzwaard en er werden 13 gecontroleerde overstrom ingsgebieden of
GOG's vastgelegd. Sindsdien hebben nieuwe inzichten op vlak van m ultifu nctio na liteit van het estuarium,
waterbeheersing en integraal waterbeheer ervoor gezorgd dat de aanpak van het veiligheidsvraagstuk is
geëvolueerd naar een meer duurzame benadering. Met het geactualiseerde Sigmaplan (2005, [3]) worden niet
alleen maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid tegen overstromen maar gaat ook aandacht uit
naar het creëren van nieuwe estuariene en niet-estuariene natuur (zie hoger).
Het 'Meest Wenselijke A lternatief' (MWeA) van het geactualiseerde Sigmaplan is ontstaan via de beoordeling
van 3 verschillende scenario's met projecten door experts van elk van de drie'sectoren' natuur, veiligheid en
landbouw. Figuur 3 is een kaart met de ligging van de deelgebieden van het MWeA die de Schelde meer ruim te
moeten geven. Bepaalde gebieden krijgen een 'natuur'- of'veiligheids'-invulling. Voor andere gebieden zullen
beide functies gecombineerd worden.
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V e ilig h e id s in v u llin g
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Figuur 3: Ligging van de deelgebieden in het kader van het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) van het geactualiseerde
Sigmaplan met respectievelijke veiligheids- en/of natuurinvulling. Het grensoverschrijdende project 'Hedwige-Prosperpolder' is
mede te realiseren op Nederlands grondgebied (ongeveer 300 ha, niet aangeduid op de kaart). Bron: Waterwegen en Zeekanaal.

In fig uu r 4 is een overzicht van de oppervlakte van te realiseren gebieden m et natuurinvulling volgens de
fasering van het MWeA weergegeven. De oppervlakte van te realiseren gebieden m et een veiligheidsinvulling
w ordt besproken in de indicator 'veiligheid tegen overstromen'. Projecten van het MWeA (geactualiseerde
Sigmaplan) die niet later dan 2010 moeten worden opgestart, zijn goed voor een totaal van 2.417 ha
natuurgebied (inclusief ongeveer 300 ha, van het grensoverschrijdende project'H edw ige-P rosperpolder'dat
te realiseren is op Nederlands grondgebied). De Vlaamse Regeringsbeslissingen hebben deze oppervlakte
nagenoeg volledig bestendigd. Ter hoogte van De Bunt in Hamme zal 33 ha m inder natuur worden gecreëerd
dan eerst voorzien.
3.0 00 T ..............................................................................................................................
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■ N atuur en veiligheid

Figuur 4: Overzicht van de oppervlakte van te realiseren gebieden i.k.v. natuurlijkheid (en natuurfunctie geïntegreerd met
veiligheidsfunctie) volgens de planning van het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan (inclusiefongeveer
300 ha op Nederlands grondgebied: de Hedwigepolder) Bron: Waterwegen en Zeekanaal.
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Daarnaast werd de aanleg van tw ee gebieden vervroegd gepland: de ontpolderingen 'Groot Schoor te Hamme'
en 'Groot Broek' (Waasmunster, Temse) worden niet later opgestart dan 2010 i.p.v. 2015. Dit gaat om 91 ha
gebied, ter compensatie voor de beslissing van het inrichten van de'G rote Wal - Kleine Wal - Zw ijn'als w etland
i.p.v. estuariene natuur (zie ook verder 'kansen en bedreigingen). Een grote oppervlakte (> 2.100 ha) aan
gebieden maakt ook deel u it van projecten die niet later dan 2015 zullen worden opgestart. Voor 2020 en 2025
m oet respectievelijk nog eens ca 360 en 650 ha natuurgebied worden gerealiseerd.
Ontwikkelingen in het kader van het Nederlandse Natuurpakket Westerschelde

Nederland heeft, tegen de achtergrond van de LTV [1] en een gunstige staat van instandhouding van het
Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe [7], besloten om m inimaal 600 ha nieuwe estuariene natuur te
realiseren. Die estuariene natuur zal bestaan u it schorren, slikken en platen, ondiep water en geulen in directe
open relatie m et het Schelde-estuarium en zijn getijden.
Het natuurpakket Westerschelde bevat 2 grensoverschrijdende projecten: de uitbreiding van het Zwin m et 120
ha, waarvan minimaal 10 ha op Nederlands grondgebied, en het ontpolderen van de Hedwige-Prosperpolder,
waarvan 295 ha op Nederlands grondgebied. Daarnaast w o rd t deoverige 295 ha nieuwe estuariene natuur langs
de Westerschelde gerealiseerd door m iddel van een selectie natuurherstelprojecten in het'M id de ng eb ied '(de
zone tussen Vlissingen en Hansweert). Hiertoe behoren onder meer het proje ct'W a terd un en '(250 ha, waarvan
slechts een klein deel w o rd t gerekend ais nieuwe estuariene natuur) en 'Perkpolder' (35 ha zal deel uitmaken
van het Natuurpakket, de overige 40 ha behoort to t de natuurcompensatie voor de tw eede verdieping van
de Westerschelde) naast het opwaarderen van ecologisch arme buitendijkse natuur [4,8, 9]. In het Convenant
Westerschelde [10] is vastgelegd dat de projecten van het Natuurpakket Westerschelde in 2010 in uitvoering
moeten zijn. Figuur 5 geeft aan waar de projectgebieden Zwin, Hedwige-Prosperpolder, Waterdunen en
Perkpolder gelegen zijn.

Waterdunen

Perkpolder

M

Zwin

—t
Hertogin Hedwigeen Prosperpolder

Km

Figuur 5: Locatie van de projectgebieden Zwin, Hedwige-Prosperpolder, Waterdunen en Perkpolder, die deel uitmaken van het
Natuurpakket Westerschelde. Gebaseerd op informatie van de Provincie Zeeland.

Waar komen de data vandaan?
Heel w at instituten leverden gegevens aan over beschermde natuurgebieden en landschappen in
Vlaanderen en Nederland: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Agentschap Ruimtelijke OrdeningOnroerend Erfgoed Vlaanderen (R-0 Vlaanderen), Dienst Landelijk Gebied (DLG), Instituut voor Natuuren Bosonderzoek (INBO), M inisterie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), M inisterie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Provincie Zeeland.
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De gegevens van het Sigmaplan werden aangeleverd door Waterwegen & Zeekanaal en het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek.
De gegevens over het natuurpakket Westerschelde zijn afkomstig van de website van de Provincie Zeeland.
http://w w w .zeeland.nl/. Geraadpleegd op 21 ju n i 2010.

Kansen en bedreigingen
De bescherming van natuurgebieden en landschappen in het Schelde-estuarium is in de laatste decennia sterk
toegenom en. Dit heeft ervoor gezorgd dat meer en beter w o rd t nagedacht over veranderingen in landgebruik
en andere menselijke activiteiten die een invloed kunnen hebben op de natuur- en cultuurhistorische waarden
langs de Schelde. In het kader van het ecologisch functioneren en het behoud van de biodiversiteit is niet
alleen de oppervlakte van beschermde gebieden van belang maar ook de graad van versnippering en de
actuele toestand van soorten en habitats waarvoor de beschermde gebieden werden afgebakend (zie ook
indicatoren 'status van soorten en h ab itats;'bedreiging voor biodiversiteit'). Goede water- en m ilieucondities
zijn eveneens noodzakelijk voor de realisatie van de natuurlijkheidsdoelstellingen van de LTV (zie indicatoren
'kw aliteit van het oppervlaktewater) 'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen'). De landbouw kan dan
weer een bijdrage leveren aan de natuurontw ikkeling op het platteland (zie indicator 'kansen voor natuur').
M et het creëren van nieuwe (estuariene) natuur dankzij het Sigmaplan en het natuurpakket Westerschelde,
w o rd t een positieve invloed beoogd op het behoud en versterken van de typische leefgemeenschappen en
habitats langs het Schelde-estuarium. De weerspiegeling hiervan in een toenam e van ecologisch waardevolle
ondiepw ater- en intergetijdengebieden (slikken, platen) en schorren (zie indicator'behoud van m orfologie en
dynamiek') brengt potenties mee voor de vo ortplanting en het opgroeien (kinderkam erfunctie) van vis, schaalen weekdieren, zodat ook de visserij m ogelijk kan mee profiteren van deze ontw ikkelingen (zie indicator
'visserij').
Per projectgebied van het Sigmaplan worden inrichtingsplannen opgesteld, die m oeten zorgen voor een
realisatie van de Vlaamse regeringsbeslissingen zonder de optim ale realisatie van het MWeA u it het oog te
verliezen. De detailinrichting van de gebieden w ijk t vaak a f van de globale doelstellingen van het MWeA bv.
ais gevolg van grenscorrecties om bestaande bebouwing en landbouw bedrijven te sparen. Enkel de optim ale
en integrale realisatie van het MWeA kan voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het Scheldeestuarium in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn [11, 12, 13], indien de w aterkw aliteit voldoende is.
D e'natuurboekhouding Schelde-estuarium 'gaat daarom na in welke mate de concrete inrichtingsplannen de
beslissingen van de Vlaamse regering en de geplande w ijzigingen (inrichtingsplannen) de realisatie van deze
doelstellingen beïnvloeden [11].
De technische fiches van de m etingen die deel uitmaken van deze indicator beschrijven de beperkingen in
definities, data en m ethoden. De fiches zijn beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.org/indicatorfiche.
php?id=16

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
De meeste koppelingen werden hierboven reeds geschetst. Het beschermen van waardevolle natuurgebieden
en het verder ontw ikkelen van natuurgebieden in het Schelde-estuarium schept ook nieuwe m ogelijkheden
voor recreatie en toerisme. Fiets- en wandelpaden langs gebieden m et een hoge natuurwaarde versterken de
kw aliteit van het recreatieve-toeristische aanbod. De natuurwaarden langs de Schelde brengen ontspanning,
rust en verw ondering voor de natuur samen. De integratie van een natuurlijk, veilig en toeristisch aantrekkelijk
Schelde-estuarium creëert eigenschappen die de recreant-toerist ook m onetair naar waarde w eet te schatten
(zie indicatoren'(kansen voor) recreatie)'socio-economisch belang van het verblijfstoerisme').

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Bescherming en ontw ikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium.
Opgemaakt in opdracht van Afdeling M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse
Scheldecommissie. VLIZInformation Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Kansen voor natuur

VLIZ (Deiva)

De overheid, de bedrijfswereld en de maatschappij werken samen
aan nieuwe 'kansen voor natuur' in het Scheldegebied. Belangrijke
voortgang is geboekt op vlak van de waterzuivering en de Europese
normen inzake zuiveringsrendem ent voor stikstof en fosfor worden
zowel in Nederland ais in Vlaanderen ruimschoots gehaald. Gezien
de beperkte omvang en groeiperspectieven in de biologische
landbouw richten de maatregelen in de landbouwsector in het
Scheldestroom gebieddistrict zich sterk op het verm inderen van
insijpeling van vermestende stoffen naar de oppervlaktewateren. In
jaren m et 'natte w inters' b lijft het - ondanks de globaal dalende trend
- een uitdaging om de nitraatconcentraties onder de drempelwaarden
(50mg N03/L) te houden. Belangrijke gemeenschappelijke
doelstellingen zijn ookgesteld voor het herstellen van de vism igratie in
de Schelde. In 2009 zijn 3 van de 50 (6%) van de vism igratieknelpunten
in het estuarium opgeheven. Daarmee is de (Benelux) doelstelling van
1996, echter nog ver buiten bereik.

Waarom deze indicator?
De Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium beoogt in het streefbeeld voor 2030 het behoud en de
versterking van de leefomgeving in en rond het Schelde-estuarium [1]. In uitvoering van de internationale,
Europeseen lokalew etgevingzijndelaatstejaren specifieke richtlijnen van krachtgegaandiedeestuarienenatuur
en de leefomgeving m oeten versterken: maatregelen voor een verbetering van de oppervlaktew aterkwaliteit,
de bescherming van habitats en soorten (Natura 2000), het terugdringen van chemische en organische
vervuiling, de bescherming en ontw ikkeling van natuurgebieden. De overheid en de maatschappij werken ook
samen aan het creëren van nieuwe kansen voor de natuur in en rond de rivier, o.a. door het wegwerken van
kunstwerken die een barrière vorm en voor de vismigratie, het beperken van de aanvoer van m ilieubelastende
en specifiek vermestende stoffen naar de rivier vanuit de landbouw en andere sectoren, het im plem enteren
van waterzuiveringsinstallaties, het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdom m en en ruimte. Dit zijn typische
respons-indicatoren die aangeven in welke mate de overheid, de bedrijfswereld en de maatschappij, de
bestaande knelpunten het hoofd bieden. Deze fiche spitst zich meer specifiek toe op de biologische landbouw
in de Scheldegemeenten en de inspanningen om verdere vermesting in regionale wateren tegen te gaan; de
rioleringsgraad en zuiveringsgraad in het Scheldestroomgebied en de opheffing van vism igratieknelpunten in
het Schelde-estuarium.
De biologische lan d b o u w waakt over harm onie tussen mens en natuur door landbouw te bedrijven m et
aandacht voor de gezondheid van mens, dier en milieu, het bieden van garanties voor de consument,
het duurzaam gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen, en het toepassen van hedendaagse
wetenschappelijke kennis. De w etgeving voor biologische landbouw op Europees niveau, werd vastgelegd
in de EG-verordening 2092/9, per 1 januari 2009 vervangen door de EU-verordening biologische productie en
etikettering [2]. Het EU Gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB) levert ook een bijdrage to t de Europese
ambities betreffende het behoud en de versterking van natuur en leefmilieu [3].
Het Nederlandse beleid op het gebied van biologische landbouw is toegelicht in de'Beleidsnota biologische
landbouwketen 2008-2011: Biologisch in verbinding, perspectief op groei' (MinLNV 2007). De am bitie op
het vlak van de ontw ikkeling van de biologische landbouw stelt o.a. een jaarlijkse groei van 5% in biologisch
landbouwareaal voorop voor de komende beleidsperiode.
In ju n i 2008 stelde de Vlaamse m inister van landbouw het "Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012:
De biologische landbouw; partner voor een duurzame toekom st" voor. Hefboom 2 u it d it plan streeft naar een
stijging in de productie, die in functie staat van de vraag naar biologische producten en van een verbeterde
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voor het Schelde-estuarium
begeleiding bij deomschakeling van traditionele bedrijven naarduurzam eof biologische productie. Het'Jaarplan
Biolandbouw 2010'isde concrete vertaling van deze strategie die to t stand kwam in nauwe samenwerking m et
BioForum Vlaanderen, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond (DLV, Vlaamse Overheid).
Duurzaam landbouw beleid richt zich natuurlijk meer dan alleen op de biologische landbouw. De Europese
N itraatrichtlijn (91/676/EEG) richt zich specifiek op de w aterverontreiniging die w ordt veroorzaakt door
nitraten uit agrarische bronnen (de zogenaamde 'm estproblem atiek'). De lidstaten m oeten vaststellen
welke wateren (mogelijk) door verontreiniging worden beïnvloed, kwetsbare zones aanduiden en voor die
zones actieprogramma's opstellen en uitvoeren. Ook is er de verplichting om regelmatig via m eetpunten de
nitraatconcentraties van het w ater te meten om het effect van de genom en maatregelen te evalueren.
De richtlijn Stedelijk Afvalwater (91/271/EEG) bepaalt hoe de lidstaten het stedelijke afvalwater (huishoudens
en economische sectoren) moeten opvangen, behandelen en lozen in rio olw a terzuive rin gin stallatie s o f
RWZI's, teneinde het (aquatisch) m ilieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van vervuild water. De
lidstaten zijn dus verplicht om hun afvalwater op te vangen via een riolering, het w ater te behandelen en het
paste lozen wanneer het een bepaalde, w ettelijk vastgelegde norm van zuivering heeft behaald (zowel fysischchemisch ais biologisch).
Het verzekeren van een goede vism ig ra tie vo rm t eveneens een belangrijke schakel voor het bereiken van
doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, KRW (de goede ecologische toestand van
de oppervlaktewateren) en Europese H abitatrichtlijn (de bescherming en instandhouding van de natuurlijke
habitats en de w ilde flora en fauna binnen de Europese Unie, waaronder een aantal vissoorten). Heel w at
kunstwerken zoals stuwen, watermolens, sluizen en bruggen leiden immers to t een versnippering van het
waterlopennetw erk. Soorten die via het water moeten migreren, worden op die manier belemmerd. Het
streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium verw ijst expliciet naar het wegnemen van
barrières voor doortrekkende vissen zodat trekvissen zich kunnen verplaatsen tussen potentiële leefgebieden
in het Schelde-estuarium.

Wat toont deze indicator?
Biologische landbouw in de gemeenten langs het Schelde-estuarium

D egegevensoverbiolandbouw inN ederlandzijnnietvrijbeschikbaaroplageradm inistratief niveau (gemeenten).
Dit vergt een jaarlijks te betalen opdracht. Voor de huidige m eting 'oppervlakte biolandbouw productie'w erden
de gegevens op niveau van de provincie Zeeland weergegeven. Voor Vlaanderen zijn deze gegevens wel
beschikbaar op gem eentelijk niveau. Een vergelijking op het gewenst schaalniveau (Scheldegemeenten) is dus
niet m ogelijk.
In de Vlaamse Scheldegemeenten is het aandeel van de biolandbouw in de totale landbouw oppervlakte
gem iddeld 0,7% over de periode 2000-2008 (zie fig uu r 1). Dat is hoger dan de provincie Oost-Vlaanderen, maar
m inder dan het gem iddelde aandeel biolandbouw in de provincie Antwerpen en de provincie Zeeland. Er is
vrijw el geen groei waarneembaar in het biolandbouwareaal in de Vlaamse Scheldegemeenten dat fluctueert
rond de 640 hectare, in een totale landbouw oppervlakte van 89.000 ha. Ook het aantal biolandbouw bedrijven
in de Vlaamse Scheldegemeenten b lijft vrij stabiel rond de 40 ondernem ingen. In de provincie Zeeland is zowel
het aandeel (%) ais de absolute oppervlakte biolandbouw gestegen: van 785 ha in 2000 naar 1.057 ha in 2008.
De beschikbare gegevens laten echter niet toe uitspraken te doen over de gem eenten aan de Westerschelde.
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Figuur 1:Aandeel (%) van de oppervlakte van biolandbouwbedrijvenin de totale landbouwoppervlaktevoorde Scheldegemeenten
in Vlaanderen, en vergelijking van d it aandeel in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen in België en de provincie Zeeland
in Nederland. Bron: Departem ent Landbouw en Visserij, afdeling M onitoring en Studie; BioM onitor Nederland; Stichting SKAL,
verwerking Landbouw Economisch Instituut Wapeningen.
Gevolgen van de landbouw: inspanningen om verdere vermesting in regionale wateren tegen te gaan

Volgens de bepalingen van de N itraatrichtlijn (91/676/EEG) meten Vlaanderen en Nederland de
nitraatconcentraties van het w ater in nitraatgevoelige en kwetsbare zones, om het effect van de genom en
maatregelen te evalueren.
In Vlaanderen werd hiervoor het bestaande oppervlaktew aterm eetnet van de Vlaamse M ilieum aatschappij
(VMM) uitgebreid m et m eetpunten die specifiek de evolutie in de vermestende invloed vanuit de landbouw
meten: het M estactieplan-m eetnet (MAP-meetnet). Het MAP-meetnet vo lg t vooral de winterconcentraties op
om w ille van de piekconcentraties gekoppeld aan de verhoogde neerslag in de w inte r (bv. periode 2003-2004,
o f'w in te rja a r'2003-2004).
Ten opzichte van 1999 is de toestand per bekken verbeterd (bv. Netebekken, Dijle-Zenne bekken, bekken van
de Gentse kanalen) o f stabiel gebleven (bv. Demerbekken) (zie fig uu r 2). In het Beneden-Scheldebekken werd
in de periode ju li 1999 - ju n i 2000 op 65% van de meetplaatsen minstens éénmaal de 50 mg N 03/L-drem pel
overschreden. In de periode ju li 2006 - ju li 2007 was d it nog slechts 19%.
Voor Nederland rapporteert de Waterdienst (Rijkswaterstaat, RWS) vooral op basis van zom ergem iddelden
stikstofconcentraties mg N/L maar de gegevens zijn niet beschikbaar op het bekken- o f stroom gebieddistrict
niveau.

143

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

100

90
80
70

ra
U)
ra
c
0)
o

ra

CL

60
50
40
30
20
10

0
1999-

2000-

2001-

2000

2001

2002

Beneden-Schelde
Dender
Leie

20022003
■♦
♦
♦

20032004

20042005

Boven-Schelde
DijleZenne
Nete

20052006

2006- 20072007 2008

2008- 20092009 2010

♦ Demer
Gentse Kanalen
♦ Vlaanderen

Figuur 2: Percentage van de MAP-meetplaatsen waar de nitraatconcentratie minstens één m aal de 50 m g/liter-drem pel
overschreed in de 'winterjaren' in de periode ju li 1999 - ju li 2010, Scheldestroomgebieddistrict. Bron: Vlaamse M ilieum aatschappij
(VMM).

Waterzuiveringsbeleid (rioleringsgraad en zuiveringsgraad in het Scheldestroomgebied)

Ais gevolg van de verstrengde lozingsnormen, de betere handhaving, de invoering van schonere
productiewijzen, de m ilieuheffing op bedrijfsafvalwater en het toenem end m ilieubewustzijn hebben
verschillende sectoren in Vlaanderen en Nederland inspanningen geleverd om hun vuilvrachten te reduceren.
De afname van de vuilvrachten van bedrijven en van huishoudelijke oorsprong die de oppervlaktewateren
in het Scheldestroomgebied uiteindelijk te verwerken krijgen, is verder te danken aan het gevoerde
waterzuiveringsbeleid. Een eerste spoor van d it beleid richt zich op het collectief inzamelen van afvalwater
van een steeds groter percentage van de inwoners en het zuiveren van d it afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallatie's (RWZI). Een tweede spoor richt zich op het verbeteren van het zuiveringsrendem ent van de RWZI's.
Vlaanderen
Sinds 1998 is het aantal gewestelijke RWZI's in Vlaanderen gestegen van 154 naar 240 in 2009. In de loop
van 2009 werden 7 nieuwe gewestelijke RWZI's opgestart, m et name Asse - Bollebeek, Koekelare, Lennik Va ren berg beek, Melle, Moorslede, Pittem enTervuren. Van de 240 gewestelijke RWZI's die eind 2009 operationeel
waren, zijn er 212 in het Scheldestroom gebieddistrict gelegen. Gegevens over de zuiveringscapaciteit van de
RWZI's (uitgedrukt in inwonersequivalenten o f IE, een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen
die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden) en de rendementen van deze RWZI (uitgedrukt
ais % verhouding tussen de op RWZI verw ijderde vuilvracht en de aangevoerde vuilvracht op die RWZI o f
influentvracht) zijn op het m om ent van opm aak van deze fiche niet beschikbaar op niveau van de individuele
bekkens o f voor het Scheldestroom gebieddistrict.
De gem iddelde zuiveringsrendem enten voor Vlaanderen blijven sinds 2006 voor de meeste parameters zo
goed ais stabiel: biochemisch zuurstofverbruik (97%), zwevende stoffen (95%), chemisch zuurstofverbruik
(89%) en totale fosfor (Ptot) (84%) (zie figuur 3). Enkel voor stikstof (Ntot) is er nog een stijging in het rendement
m et 2% in 2009 ten opzichte van het voorgaande jaar. De Europese doelstellingen in zuiveringsrendementen
voor N en P (75%) worden dus ruimschoots gehaald.
Per bekken zijn gegevens opgesteld die de uitbo uw van de gemeentelijke en de bovengem eentelijke
saneringsinfrastructuur opvolgen. Deze gegevens om vatten het aantal inwoners die effectief wonen o f lozen
in het gebied, de huidige rioleringsgraad (aandeel lozende inwoners die effectief op de rioleringen aangesloten
zijn) en de huidige zuiveringsgraad (aandeel lozende inwoners die effectief op de RWZI's aangesloten zijn).
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Gemiddeld is de rioleringsgraad in de Vlaamse bekkens van het Scheldestroom gebieddistrict (BenedenSchelde, Boven-Schelde, Demer, Dender, Dijle Zenne,Gentse Kanalen, Leie, Nete) 87,5%. De zuiveringsgraad
bedraagt gem iddeld 68,7% (zie tabel 1).

B e k k e n c o m ite e

In w o n e rs

In w o n e rs

(w o n e n d )

(lo ze n d )

in w op rio o l

m a x _ a a n s lu i

in w o p

h u id rio -

h u id zu iv-

tb a re in w o 

RW ZI

g ra a d

g ra a d

88

77,8

ners

Gentse Kanalen
Beneden-Schelde

426.082

473.754

416.831

453.722

368.516

1.154.787

1.355.139

1.242.930

1.322.499

1.053.815

91,7

77,8

Leie

525.864

499.227

423.149

455.138

288.980

84,8

57,9

Boven-Schelde

387.155

178.393

128.516

159.730

92.898

72

52,1

Dender

355.326

313.749

272.573

300.120

208.535

86,9

66,5

Dijle Zenne

771.237

763.946

692.837

742.247

403.065

90,7

52,8

Demer
Nete

653.591
620.914

690.293
583.732

615.979
456.906

669.516
535.027

482.581
439.281

89,2
78,3

69,9
75,3

4 .8 9 4 .9 5 6

4 .8 5 8 .2 3 3

4 .6 3 7 .9 9 9

3 .3 3 7 .6 7 1

8 7 ,5 %

6 8 ,7 %

T o ta le n :

4 .2 4 9 .7 2 1

Tabel 1: Parameters voor riolerings- en zuiveringsgraad per bekken in Vlaanderen (gegevens 2009). Bron: VMM databank, rapport
riolerings- en zuiveringsgraad per bekkencomitee 2009.

Nederland
In Nederland verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens over het aantal RWZI's die
lozen op wateren die behoren to t het stroom gebiedsdistrict van de Schelde, inclusief de Westerschelde en
de Oosterschelde. Deze RWZI's zuiveren vrijw el al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen
op het riool. De RWZI's worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders, zuiveringsschappen
en waterschappen. De ontw erp- o f zuiveringscapaciteit van de RWZI's w o rd t eveneens uitgedrukt in IE (zie
hierboven). De evolutie in het Scheldestroom gebieddistrict (zie fig uu r 4) w ijst op een verm inderd aantal RWZI's
(22 in 2008 t.o.v. 37 in 1981) m et een verhoogde zuiveringscapaciteit (1,1 miljoen IE in 2008 t.o.v. 224.000 IE in
1981 ). Gegevens over graad van aansluiting op het riool en op een RWZI voor gebruikers zijn niet beschikbaar
in Nederland. De gegevens hebben enkel betrekking op het stedelijke afvalwater.
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Ook in het Nederlandse deel van het stroom gebieddistrict Schelde (Ooster- en Westerschelde) liggen de
zuiveringsrendem enten van de RWZI's in 2009 ver boven de Europese 75% zuiveringsnorm voor totale stikstofen fosforverbindingen (respectievelijk 79% en 81%, eigen berekeningen op basis van CBS gegevens). De
stikstof- en fosfor belasting van het afvalwater dat terechtkom t in de RWZI's (influent) is in de periode 1990
- 2009 nagenoeg gelijk gebleven (jaarlijks gem iddeld 3.750 x1.000kg N en 670 x1.000kg P), terw ijl de N en P
belasting van het effluent m et ongeveer 60% is verlaagd in diezelfde periode (zie fig uu r 5).
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Opheffen van vismigratieknelpunten in het Schelde-estuarium
Hoewel geen afspraken zijn gemaakt om to t een geïntegreerde en gestandaardiseerde databank te bekomen
van de (opgeheven) vism igratieknelpunten, is de o pb ou w van de datasets voor Vlaanderen en Nederland vrij
gelijkaardig (zie technische fiche) zodat de gegevens kunnen worden samengenomen worden in deze meting.
In 2009 zijn 3 van de 50 o f zo'n 6% van de vism igratieknelpunten in het Schelde-estuarium (studiegebied van het
N atuurontwikkelingsplan, [4]) opgeheven (zie fig uu r 6). Daarmee is de doelstelling u it de Benelux-beschikking
van 1996 [5], die stelde dat vóór 1 januari 2010 een vrije vismigratie in de Benelux-stroomgebieden m ogelijk
moest worden gemaakt, ver buiten bereik. In 2009 werd deze beschikking, onder meer om dat de voorziene
tim in g niet haalbaar b leekte zijn, herzien en werden nieuwe streefdoelen vastgelegd [6]. Die streefdoelen zijn
gebaseerd op basis van belangrijke migratieroutes en ecologisch waardevolle gebieden. De verdragspartijen
van de beschikking moeten de huidige prioriteitenkaarten voor op te heffen vism igratieknelpunten ten laatste
tegen ju n i 2010 herzien op basis van die belangrijke migratieroutes en ecologisch waardevolle gebieden. In de
toekom st kan dan een opsplitsing gemaakt worden tussen de knelpunten van eerste en tweede p riorite it om
zo een toetsing aan de vooropgestelde streefdoelen m ogelijk te maken.
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Figuur 7 geeft een ruim telijk overzicht van de ligging van de vism igratieknelpunten in het Schelde-estuarium.
Dit zijn zowel de opgeheven ais de nog te realiseren oplossingen in de knelpunten voor migratie.
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Natuurontwikkelingsplan). Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), sportvisserij Nederland, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
en Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Waar komen de data vandaan?
De data van biologische landbouw op gem eentelijk niveau in Nederland w orden verzameld door de
Stichting SKAL, verw erkt door het Landbouw Economisch Instituut Wageningen en jaarlijks gerapporteerd
in d e 'B io M o n ito r'o p provinciaal en landelijk niveau. De data op (geaggregeerd) niveau van de provincie
Zeeland zijn vrij beschikbaar. De data van biologische landbouw in Vlaanderen werden op gem eentelijk
niveau beschikbaar gesteld door het Departem ent Landbouw en Visserij, afdeling M onitoring en Studie.
De data over het percentage van de MAP-meetplaatsen waar de nitraatconcentratie minstens eenmaal de
50 m g/liter-drem pel overschreed w orden verzameld door de Vlaamse M ilieum aatschappij (VMM).
De gegevens over het aantal RWZI's, de zuiveringscapaciteiten en de zuiveringsrendem enten van de
RWZI's, de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad zijn afkom stig van het Centraal Bureau voor deStatistiek
(NL) en de VMM.
De inform atie over de vism igratieknelpunten in het Schelde-estarium (NOPSE studiegebied) werden
aangeleverd d oordeV M M (databankvism igratieknelpunten), sportvisserij Nederland, Waterschap ZeeuwsVlaanderen en Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Kansen en bedreigingen
Tot op heden zijn de (nationale) doelstellingen voor w aterkw aliteit in beperkte mate gehaald (zie ook
indicator 'kw a liteit van het oppervlaktewater'). Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de
beoogde waterkwaliteitsdoelen is de afstemm ing en integratie tussen de verschillende beleidsvelden. Een
voorbeeld hiervan vinden we in de bepalende besluiten over gebruiksnorm en voor o.a. stikstof en fosfor in
de landbouw, dewelke op EU-niveau en nationaal niveau worden genom en. Wat betreft ecologische kw aliteit
van de watersystemen zijn naast de KRW vooral het landbouwbeleid, het ruim telijk ontw ikkelingsbeleid en
natuurbeleid van direct belang.
Het N atuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium [4], het Vlaamse Sigmaplan en het Nederlandse natuurpakket
Westerschelde (zie ook indicator'bescherm ing en ontw ikkeling van natuurgebieden') voorzien in belangrijke

Kansen voor natuur
mate in deze afstemm ing tussen het behalen van doelstellingen voor natuur, ruimte, veiligheid en waterkwaliteit.
Het voorzien van bufferzones langs de w aterlopen en in stilstaande wateren is in Vlaanderen een concrete
maatregel in de preventie en bestrijding van directe en diffuse verontreiniging van oppervlaktew ater door
de landbouw; binnen deze bufferzones is het gebruik van bestrijdingsm iddelen en meststoffen beperkt o f
verboden. De breedte van dergelijke bufferzone w o rd t bepaald door de ecologische waarde van de w aterloop
en de bodem eigenschappen van de vallei. Behalve de u itbo uw van de waterzuiveringsinfrastructuur m oet ook
de lozing van m ilieubelastende stoffen via het huishoudelijk afvalwater sterk worden beperkt. Klein gevaarlijk
afval (verf, bestrijdingsm iddelen, afgewerkte olie, antivries, allerlei chemicaliën) m oet naar inzamelingspunten
gebracht worden en niet via de gootsteen verw ijderd worden. Verder is het beter om fosfaatvrije wasmiddelen
te gebruiken en overm atig gebruik van chloorhoudende schoonm aakmiddelen te verm ijden. De nadelige
invloed van fosfaatvervangers op de m ob ilite it van zware metalen in het milieu is nog niet voldoende
onderzocht. Een vorm van 'rationeel w atergebruik'voor de huishoudens is de gescheiden opvang van hem el
en afvalwater. Niet alleen w o rd t het afvalwater dan m inder verdund, er w o rd t ook drinkw ater gespaard. Het
opgevangen regenwater kan worden gebruikt voor allerlei huishoudelijke toepassingen waarvoor geen water
met drinkw aterkw aliteit nodig is. Bovendien laat regenwater een verm inderd gebruik van wasmiddelen toe
om dat het zachter is.

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
M eer kansen voor n atu ur worden gecreeërd

De kw aliteit van het oppervlaktew ater beïnvloedt een verscheidenheid aan functies die het Scheldeestuarium d ie nt te vervullen. Zonder een goede w aterkw aliteit kunnen de aquatische levensgemeenschappen
(bodemdieren, vissen,...) niet goed functioneren, w aardoor de kans op een goede staat van instandhouding
van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten e n /o f lokale aandachtssoorten eveneens verkleint (zie
indicator 'status van soorten en habitats'). Veel m ilieuvervuilende stoffen zijn vetoplosbaar en kunnen in
hoge concentraties opstapelen in biota en zo negatieve effecten teweegbrengen (zie indicator 'belasting
door m ilieuverontreinigende stoffen'). Ook de mens heeft baat bij een goede w aterkwaliteit. Er w o rd t een
aangenamere om geving gecreëerd om in te vertoeven, te wandelen, te fietsen o f om in te wonen. Vissen
kunnen worden geconsumeerd zonder dat hieraan gezondheidsrisico's zijn verbonden. Gezond zwem water
creëert bovendien een positief imago van het Schelde-estuarium bij toeristen en vaste gasten (zie indicator
'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen'en'socio-econom isch belang van toerisme').
Het verbeteren van de kw aliteit van de waterbodem en het verm inderen van de belasting door nutriënten
(zie indicator'belasting door m ilieuverontreinigende stoffen'), beiden bronnen van verontreiniging voor het
oppervlaktewater, bevorderen de w aterkw aliteit en het ecologische herstel van de waterloop. De verdere
uitbo uw van waterzuiveringsinstallaties, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van
vism igratieknelpunten (zie indicator 'kansen voor natuur') zijn slechts enkele van de vele maatregelen die
werden opgenom en in de stroom gebiedbeheerplannen om de doelstellingen, die door de KRW worden
opgelegd aan de Europese lidstaten, te kunnen realiseren.
Maatregelen zoals het opheffen van vism igratieknelpunten, het a ctief beperken van mest en andere bronnen
van eutrofiëring en verm inderde kw aliteit van het aquatisch milieu, het toepassen van biologische landbouw
zijn voorbeelden van de maatschappelijke respons op de uitdagingen die binnen het beleid en beheer van het
Schelde-estuarium aan de orde zijn. Andere indicatoren zijn'bescherm ing en ontw ikkeling van natuurgebieden',
'm aatschappelijke respons en samenwerking) 'com m unicatie over de grenzen'.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Kansen voor natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling
M aritiem e Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Inform ation
Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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Visserij

■
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Beroepsvisserij in het Schelde-estuarium vin d t enkel plaats in de
Westerschelde. Op de Beneden- en Boven-Zeeschelde is er geen
beroepsvisserij meer. Wat betreft de kokkelvisserij, werd in de
periode 1992 - 1995 steeds meer dan 50% van de totale oogstbare
hoeveelheden kokkelvlees opgevist. Daarna viel d it percentage
sterk terug en in de periode 2006 - 2010 werden zelfs geen kokkels
meer opgevist. 1998 en 2004 waren goede kokkeljaren in de
Westerschelde m et een totale hoeveelheid van respectievelijk 3,59 en
3,43 miljoen kg 'oogstbaar' kokkelvlees. Slechts 2 (schelvis en schol)
van de 7 belangrijkste commerciële visbestanden in de Noordzee
en aangrenzende gebieden bevinden zich in 2009 binnen veilige
biologische referentiewaarden. Voor het Schelde-estuarium is geen
gebiedsgerichte beoordeling beschikbaar. Sportvisserij v in d t plaats
over het gehele estuarium, maar cijfergegevens over deze visserijdruk
zijn niet beschikbaar.

Waarom deze indicator?
O oit was de Schelde een belangrijk visserijgebied, maar vandaag beperkt de beroepsvisserij zich voornam elijk
to t de vangst van garnalen, tong, paling en kokkels op de Westerschelde. Er zijn m inder dan 50 vergunningen
voor beroepsvissers op de Westerschelde. Hoeveel vissers er daadwerkelijk actief zijn, is m oeilijk te zeggen
om dat niet alle vergunningen worden gebruikt o f er slechts in afzonderlijke perioden w o rd t gevist (de Ruiter,
R., pers. med.). Op de Beneden- en Boven-Zeeschelde is er geen beroepsvisserij meer. Sportvisserij vind t
plaats over het gehele estuarium. De Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV, [1]) beoogt in het streefbeeld
2030 dat 'de visserij (alle types) in evenwicht is m et de ecologische draagkracht van het gebied (kraam - en
kinderkamerfunctie)'.
Het M inisterie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (MIN EL&I, voorheen de ministeries Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ)) is bevoegd voor het Nederlandse visserijbeleid.
De Visserijwet 1963 [2] vo rm t de grondslag van de Nederlandse beroeps- en sportvisserijwetgeving. Deze w et
regelt o.a. wie waar mag vissen, welke vistuigen er gebruikt mogen worden, op welke soorten en in welke
tijd van het jaar er mag worden gevist en w at de m inim um m aten van vis zijn voor aanvoer. De visserijwet
d ie nt ook ais basis voor de uitvoering van de verplichtingen voor Nederland die voortvloeien uit het Europees
gem eenschappelijk visserijbeleid en de internationale visserijverdragen. Visserij in de Nederlandse kustwateren
(waartoe de Westerschelde behoort) w o rd t in de Visserijwet aangewezen a is'kustvisserij'.
Het beleidsbesluit 'Schelpdiervisserij 2005 - 2020' [3] legt de hoofdlijnen vast van het nieuwe beleid voor de
schelpdiervisserij in de Nederlandse zoute wateren. Hierbij w o rd t ingezet "op een schelpdiervisserijbeleid dat
perspectief biedt op een economisch gezonde bedrijfstak m et productiem ethoden die de natuurwaarden
respecteren en waar m ogelijk versterken". Wat de mechanische kokkelvisserij (waarbij schepen messen door
de bodem trekken en kokkels opzuigen) in het Deltagebied inclusief de Westerschelde betreft, w o rd t binnen
de geldende voorwaarden en Europese richtlijnen, ruim te gezocht om deze visserij te vervangen door een
duurzame kokkelkweek: "om dat in de Westerschelde (en m ogelijk ook in de Voordelta) kokkels op instabiele
plekken (zoetwaterstromen) o f in zeer hoge dichtheden voorkom en is d it systeem een bron voor kokkelbroed.
Dat broed kan op percelen in de meer beschut gelegen en stabiele Oosterschelde worden verzaaid en
opgekweekt".
Voor de Westerschelde heeft de kokkelsector sinds 1996 zelf bepaald dat in alle om standigheden 4 miljoen kg
versgewicht kokkels m oet beschikbaar blijven ais voedselvoorraad voor vogels. Onder deze voorzorgslim iet
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w o rd t er niet gevist. Indien er meer dan 4 m iljoen kg aanwezig is maar m inder dan 8 miljoen kg versgewicht,
w o rd t een visplan opgesteld zodat de voedselvoorraad voor vogels verzekerd blijft. Verder zijn ook een aantal
gebieden perm anent voor de visserij gesloten [3].
In Vlaanderen is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verantw oordelijk voor het visserijbeleid ais
onderdeel van het Milieu- en Natuurbeleid en het Integraal Waterbeleid van de Vlaamse overheid. De twee
basisprincipes van het visserijbeleid zijn 'een duurzaam beheer van de natuurlijke visstand en zijn leefom geving'
en 'het verstandig gebruik van de visstand en zijn leefomgeving'. Uitgangspunt is de instandhouding van
de visbestanden op natuurlijke wijze en het benutten van deze visbestanden zonder een blijvend negatief
effect op de soortenrijkdom en het ecologisch functioneren van de Vlaamse binnenwateren. Elke visser kan
m et één visverlof in alle Vlaamse openbare wateren volgens een duidelijke regelgeving vissen. De Provinciale
Visserijcommissies zijn het w ettelijke overlegorgaan tussen de vissersorganisaties en de overheid [4].

Wat toont deze indicator?
Visserijdruk

De kokkelvisserij is de enige vorm van visserij waarvan de opbrengsten specifiek voor de Westerschelde
te isoleren zijn. Deze gegevens worden sinds 1992 verzameld door Wageningen IMARES, Institute for
Marine Resources & Ecosystem Studies. Het Vis Registratie Informatiesysteem (VIRIS) van het Min EL&I
bevat vangstgegevens voor alle aanlandingen in Nederland en van Nederlandse schepen in het buitenland
(beroepsvisserij), op niveau van de kwadranten van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee
(ICES). De kwadranten 31F3 en 31F4 zouden hier geselecteerd kunnen worden voor de Westerschelde maar
deze om vatten ook een stuk van de Noordzee en de Oosterschelde, waardoor de gegevens niet representatief
zijn. Een andere m ogelijkheid is het gebruik van VMS (Vessel M onitoring System) gegevens. Via het VMS w ordt
m et gebruik van satellieten de positie, snelheid en vaarrichting van (vissers)schepen bepaald. Nagaan o f het
schip al dan niet aan het vissen is, is m et d it systeem echter niet eenduidig. Bovendien gebeurt visserij in
de Westerschelde vaak door kleinere schepen die niet uitgerust zijn m et VMS (Beare, D.; Bult, T.; pers. med.).
Betreffende de recreatieve visserij in deZeescheldeen zijrivieren, zijn geen cijfers beschikbaar die de visserijdruk
kunnen meten o f kwantificeren, behalve w at gekend is op basis van de steekproefmatige visserijcontroles voor
handhaving door het ANB. Men kan er van uitgaan dat in de voorbije 2 decennia eigenlijk geen o f quasi geen
hengelaars in deScheldegingen vissen, te rw ijl erde laatstejaren overduidelijkeen toenem end aantal hengelaars
aan de oevers van de Schelde w o rd t waargenomen, een direct gevolg van de verbeterde w aterkw aliteit/
zuurstofhuishouding (zie ook indicator 'kw a liteit van het oppervlaktewater'). Dit was in eerste instantie te
merken langs de Beneden-Zeeschelde, maar recenter ook langs de Zeeschelde stroom opwaarts van Antwerpen
en op de zijrivieren zoals de Rupel (volgend op de ingebruiknam e van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie
van Brussel) (Yseboodt, R. en Dillen, A., pers. comm.)
Figuur 1 geeft de hoeveelheid niet-opgeviste en opgeviste kokkels (miljoen kg 'oogstbaar' vlees, exclusief
schelp) in de Westerschelde weer. 1998 en 2004 waren goede kokkeljaren in de Westerschelde m et een totale
hoeveelheid van respectievelijk 3,59 en 3,43 miljoen kg 'oogstbaar'kokkelvlees. Men gaat hierbij u it van het fe it
dat kokkels in dichtheden lager dan 50 per m2 niet oogstbaar zijn voor vogels o f vissers.
In de periode 1992 - 1995 werd steeds meer dan 50% van de totale oogstbare hoeveelheden kokkelvlees
opgevist. Daarna viel d it percentage sterk terug en in de laatste periode (2006 - 2010) werden zelfs geen
kokkels meer opgevist.
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■ Niet opgevist

■ Opgevist

Figuur 1: Hoeveelheid niet-opgeviste en opgeviste kokkels (miljoen kg oogstbaar vlees) in de Westerschelde. Bron: Wageningen
MARES.
Commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaarden

De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) evalueert jaarlijks de toestand van een aantal
commerciële visbestanden ais basis voor advies naar de visserijautoriteiten over het visserijbeleid en -beheer.
ICES maakt hierbij gebruik van de beoordeling van de paaistand biomassa (B) die een weergave is van de
totale hoeveelheid vis die kuit kan schieten. Daarnaast w ordt ook de visserijsterfte (F), kenschetsend voor de
visserijdruk op het visbestand, geëvalueerd. De waarden van B en F t.o.v. de vooraf bepaalde referentiepunten
geeft een idee van de toestand van het visbestand.
Tot 2010 maakte ICES hiervoor gebruik van de 'voorzorgsbenadering' (precautionary approach). Voor B zijn
deze referentiepunten respectievelijk Bum, waaronder het voortplantingspotentieel van het visbestand ais
verm inderd w o rd t verondersteld en B pa waarboven het bestand w o rd t beschreven m et een volledig intact
voortplantingspotentieel. Voor F zijn deze referentiepunten respectievelijk Flim waarboven het bestand niet
duurzaam bevist w o rd t en Fpa, waaronder het visbestand w o rd t verondersteld duurzaam bevist te worden.
M.a.w. wanneer voor een bepaald visbestand g eldt dat de visserijsterfte onder het Fpa b lijft en bovendien de
paaistand boven het Bpa b lijft dan beschouwt men deze ais binnen veilige referentiewaarden [5 ,6 ]. Hieronder
w o rd t de beoordeling van de 7 belangrijkste commerciële soorten in de Noordzee en aangrenzende gebieden
besproken. Voor het Schelde-estuarium is geen gebiedsgerichte beoordeling beschikbaar, hoewel de toestand
van het visbestand wel w o rd t geëvalueerd per oppervlaktew ater in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ais
onderdeel van de beoordeling van de ecologische toestand (zie ind icato r'kw alite it van het oppervlaktewater').
In die beoordeling w o rd t echter niet expliciet rekening gehouden m et de visserijdruk.
Uit tabel 1 b lijkt dat in het begin van de beschikbare tijdsreeks de meeste beoordeelde visbestanden(schol,
tong, schelvis, kabeljauw) binnen de voorzorgsgrenzen waren zowel op vlak van visserijsterfte ais op vlak van
de paaistand biomassa. Haring kende vanaf eind jaren '60 een verm inderd voortplantingspotentieel naast een
risico op niet duurzame bevissing. De laatste jaren doet deze soort het terug iets beter maar doen de bestanden
van andere soorten zoals kabeljauw en w ijtin g het m inder goed. In 2009 zijn enkel de bestanden van schelvis
en schol binnen veilige biologische referentiewaarden.
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Verm inderd voortplantingspotentieel

Duurzaam bevist
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Tabel 1: Biomassa paaistand (B) en visserijsterfte (F) van de belangrijkste commerciële visbestanden in de Noordzee en
aangrenzende gebieden. *Voor haring en tong zijn geen FuM-waarden gedefinieerd. **Voor w ijting werden de referentiewaarden
van 2002 gebruikt, om dat geen recentere waarden beschikbaar zijn. Bron: ICES, [7j.
In het begin van dejaren '60 waren drie à vier van de belangrijkste commerciële visbestanden in de Noordzee
en aangrenzende gebieden binnen veilige referentiewaarden (zie fig u u r 2). Daarna is d it aantal gedaald to t één
o f nui halfweg d eja re n '80 en '90 (hoewel meer bestanden werden geëvalueerd). In de laatste 10 jaar is het
aantal terug gestegen to t 3 en 2 in 2008 en 2009.
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Figuur 2: Trend in het aantal analytisch beoordeelde commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaarden in de Noordzee
en aangrenzende gebieden. Bron: ICES, [7j.

Sinds 2010 w ordt door ICES werk gemaakt van een nieuwe benadering voor het evalueren van de toestand van
commerciële visbestanden. Deze benadering gaat uit van de'M axim ale Duurzame O pbrengst'(in het Engels:
Maximum Sustainable Yield - MSY) conform het VN Zeerechtverdrag (1982), de W ereldtop voor Duurzame
O ntw ikkeling in Johannesburg (2002) en het EU MSY beleid [8]. Het EU MSY beleid wenst de visbestanden
te handhaven o f herstellen to t niveaus die de maximale duurzame opbrengst kunnen produceren waarbij
men deze doelen tegen 2015 w il bereiken. ‘De MSY is de maximale fysieke opbrengst die ja a r na ja a r kan worden
behaald. Daarbij behoort een niveau van visserijsterfte dat gemiddeld zal resulteren in een bestandsgrootte waarmee
de maximale duurzame opbrengst kan worden verkregen'. Het MSY concept maakt dus eveneens gebruik van
referentiepunten voor visserijsterfte en biomassa: Fm sy en BMSYtngger. Fm sy is de visserijsterfte die de gem iddelde
opbrengst op lange term ijn zal maximaliseren en is doorgaans lager dan de Fpa die in de voorzorgsbenadering
w ordt gebruikt. De BMSYtngger is een referentiepunt voor de biomassa van de paaistand dat een 'behoedzame'
reactie trigg ert. In de praktijk betekent d it dat ais de biomassa beneden een bepaald triggerniveau valt, het
advies zal zijn om de visserijsterfte onder Fm sy te laten dalen. Een overgangsperiode om het MSY concept
volledig toe te passen is nodig, om dat het verzamelen van alle nodige data om bv. de referentiepunten te
bepalen w at tijd in beslag zal nemen [9; Poos, J.J., pers. med.].
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Waar komen de data vandaan?
De gegevens over de hoeveelheden kokkelvlees in de Westerschelde worden verzameld en gepubliceerd
door Wageningen IMARES.
De gegevens over de commerciële visbestanden en hun beoordeling m.b.t. de veilige referentiewaarden
zijn afkomstig van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES).

Kansen en bedreigingen
Uit historische gegevens b lijkt dat er een bloeiende visserij heeft bestaan op een diversiteit aan vissoorten
in het Schelde-estuarium. Een citaat uit L. Guicciardini (1567) g e tu ig t hiervan: ‘Wegens de nabijheid van de
Maasmonding vindt men in de Schelde a f en toe steur. Veel soorten zeevis zwemmen er stroomopwaarts in: zalm en
zalmforel, grote lamprei, tarbot, zeepaling, elft, pieterman, harder, verschillende soorten spinnekrab (vermoedelijk
Noordzeekrab), bot, bijzonder smakelijke tong, lekkere zeebarbeel (vermoedelijk rode poon), zeesprinkhanen
(vermoedelijkgarnalen), sardienen (vermoedelijk sprot, jon ge haring o f ansjovis), en nog veel andere appetijtelijke
soorten. Van al deze zeevissen komen er grote scholen in het Scheldewater terecht, om dat d itv o o r hen uiterst geschikt
is ais voedselbron en om kuit te schieten. Zodoende kan men iederjaar in de lente en de zomer, gedurende twee à drie
maanden, benevens grote vis zo'n buitengewone, onvoorstelbare hoeveelheid kleine, jonge en zelfs pasgeboren vis
vangen dat veel mensen er in deze periode hun dagelijks voedsel van m aken'[IO].
Overbevissing in de rivier en aanpalende kustgebieden, grootschalige w aterverontreiniging en infrastructuuren onderhoudswerken in functie van transport en afwatering hebben er sinds de 19e eeuw voor gezorgd dat
de toestand van het visbestand in het Schelde-estuarium sterk achteruitging (reeds vanaf de 14e eeuw was er
sprake van 'overexploitatie')[10].
Een gezond en ecologisch beheerd watersysteem in het Schelde-estuarium vo rm t de randvoorwaarde voor het
menselijke gebruik van d it systeem en dus v o o rd e visserij. Het terugdringen van de belasting van het Scheldeestuarium door m ilieuverontreinigende stoffen is hierbij één van de cruciale doelstellingen zodat niet alleen een
gezonde leefomgeving voor vissen en andere fauna en flora w ordt gecreëerd maar ook de vis zelf kan voldoen
aan de gangbare m ilieukwaliteits- en consum ptienorm en (zie indicator'belasting door m ilieuverontreinigende
stoffen'). De w aterkw aliteit w o rd t d o o rd e Europese lidstaten n au w o pg e volgd in uitvoering van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) die een goede ecologische en chemische toestand van alle oppervlaktewateren tegen 2015
vereist. De nationale stroom gebiedbeheerplannen voor de Schelde en het internationaal beheerplan Schelde,
opgem aakt in het kader van die KRW, bevatten een uitgestippeld maatregelenprogram m a (zie indicator
'kw aliteit van het oppervlaktewater'). M et het verwezenlijken van nieuwe natuurgebieden in uitvoering van het
geactualiseerde Sigmaplan en het natuurpakket Westerschelde (zie indicator'bescherm ing en ontw ikkeling
van natuurgebieden') zal het areaal van geschikt foerageer- en opgroeigebied voor onder andere vissen terug
toenem en. Ook het opheffen van vism igratieknelpunten (zie indicator'kansen voor natuur') is van belang voor
het herstel van de trekvispopulaties in het Schelde-estuarium. Bagger-, stort- en zandwinwerkzaamheden
(zie indicator 'bodem beroerende activiteiten') kunnen een begravend e n /o f vertroebelend effect hebben
op de bodemfauna en - flora en zo ook de voedselvoorziening van vissoorten die afhankelijk zijn van deze
organismen verstoren. In het kader van de huidige derde verruim ing van de vaargeul worden op korte en
m iddellange term ijn (> 5 jaar) weinig effecten verw acht voor de kokkelbestanden [11,12].
Een goede inschatting van de visserijdruk (zowel beroeps-ais sportvisserij) op niveau van het Schelde-estuarium
is belangrijk naar beleid en beheer toe. De beperkte kennis over de visvangst (op niveau van het Scheldeestuarium) maakt het lastig om beleid te form uleren en maatregelen te nemen die leiden to t een duurzame
visstand en gezonde exploitatie [11, 13]. Ondertussen w o rd t m et het beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005
-2010 ingezet op een verduurzam ing van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland waarbij de inzichten uit
het EVAII (Evaluatie Schelpdiervisserijbeleid fase II) onderzoek over de mechanische schelpdiervisserij in de
Waddenzee en Oosterschelde waar m ogelijk werden geëxtrapoleerd naar de andere wateren [3].
De fiches van de m etingen bij deze indicator beschrijven de definities, data en methode. De fiches zijn
beschikbaar via: http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatorfiche.php?id=18
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Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Het Schelde-estuarium vervult een belangrijke kinderkam erfunctie voor het opgroeien van jon ge vis (bv.
tong en schol), schaal- en weekdieren (bv. garnaal). Bepalende factoren hierbij zijn de w aterkw aliteit en de
aanwezigheid van geschikteopgroeigebieden (ondiepe gebieden m et lage stroomsnelheid). M et behulp van de
Vlaamse en Nederlandse ecotopenstelsels kan de ontw ikkeling van ecologisch waardevolle ecotopen worden
opgevolgd (zie indicator 'behoud van m orfologie en dynamiek'). Dankzij de huidige 'flexibele stortstrategie'
in het kader van de derde verruim ing van de vaargeul kan het storten van baggerspecie worden bijgestuurd
op basis van het nauwgezet opvolgen van kwaliteitsparameters om zo ongewenste effecten tegen te gaan.
Door het storten van baggerspecie op de plaatranden (naast neven- en hoofdgeulen) w o rd t verder beoogd
om ecologisch waardevol ecotoop te creëren. De eerste proefstortingen bij de plaat van Walsoorden waren
m orfologisch een succes en brachten geen negatieve effecten m et zich mee voor de ecologie (zie indicator
'bodem beroerende activiteiten').

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling M aritiem e
Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Inform ation Sheets, 215.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php

Referenties
[1] D irectie Zeeland; A d m in istra tie W aterw egen en Zeewezen (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
M inisterie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland/M inisterie van de
Vlaamse Gemeenschap. D epartem ent Leefmilieu en Infrastructuur. Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen:
M id de lbu rg ,The Netherlands. 86 pp. + toelichting 98 pp.
[2] Visserijwet 1963: http://wetten.overheid.nl/BW BR0002416/aeldiaheidsdatum 16-08-2010
[3] (2004a). Ruimte voor een zilte oogst; Naar een omslag in de Nederlandse scheldpdiercultuur; Beleidsbesluit
Schelpdiervisserij 2005-2020. M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, the Netherlands.
43 pp.
[4] ANB Visserijbeleid: http://w w w.natuurenbos.be/nl-BE/Them a/Openbare visserii.aspx
[5] OSPAR Q uality Status Report 2010: http://qsr2010.ospar.org
[6] Van Densen, W.L.T.; Hintzen, N.T. (2010). Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden
in Europa. Wageningen IMARES Rapport, C006/10[S.n.]: Wageningen. 63 pp.
[7] ICES Stock assessment summary / standard graph database. Geraadpleegd op 23 november 2010 h ttp ://
www.ices.dk/datacentre/StdGraphDB.asp
[8] COM(2006) 360 final Com m unication from the commission to the council and the European Parliament
Im plem enting sustainability in EU fisheries through m axim um sustainable yield [SEC(2006) 868]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:036Q:FIN:EN:PDF
[9] ICES advice to shift into MSY approach (6/05/2010)
http://www.fishsec.ora/article.asp7Cateaorvl D=1&ContextlD=612
[10] van Damme, D.; De Pauw, N. (1996). O ntwikkelingsplan voor de visserij op de Schelde beneden Gent.
AMINAL, Afdeling Natuur & Universiteit Gent: Belgium. 158 pp.
[11] (2001). Schelde Nieuwsbrief 7(28). [S.n.][S.I.]

157

Indicatoren voor het Schelde-estuarium
[12] W ijsm an,
Kesteloo, J.J. (2007). Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruim ing op
de kokkelbestanden in de Westerschelde. Wageningen IMARES Rapport, C081/07. Wageningen IMARES:
Wageningen, the Netherlands. 35 pp.
[13] (2000). Situatieschets visserij Schelde-estuarium. Directie Zeeland[S.I.]. 10 pp.

158

Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Maatschappelijke respons en samenwerking

S IC ( K a t t e n w i n k e l )

De Werkgroep Onderzoek en M onitoring is een permanente
w erkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)
die o.a. invulling geeft aan het M em orandum van Den Haag (2005),
waarin een "langlopend m onitoring- en onderzoeksprogramma ter
ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij het
beleid en beheer in het Schelde-estuarium" werd opgenom en. De
ScheldeM onitor (www.scheldem onitor.org) is een Vlaams-Nederlands
kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en m onitoring in
het Schelde-estuarium. Het jaarlijks aandeel 'gezamenlijke' VlaamsNederlandse publicaties over het Schelde-estuarium is in 10 jaar
tijd gestegen van 18% (2000) naar 54% (2010). Deze m eting om vat
publicaties die in de 'ScheldeM onitor' opgenom en en beschreven
zijn en waarvan bovendien de herkomst van de auteurs gekend is.
Gemiddeld is jaarlijks 25% van deze publicaties het resultaat van een
grensoverschrijdende samenwerking.

Waarom deze indicator?
Het Schelde-estuarium vervult vanouds een cruciale rol in de betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen/
België. Beide landen hebben belang bij een robuuste beveiliging van het estuarium en het hinterland tegen
overstrom ingen en een veilige en vlotte toegankelijkheid naar de Scheldehavens. Verder hebben sectoren ais
visserij, landbouw, recreatie en toerisme in beide landen ook baat bij een gezond en dynamisch ecosysteem.
In de langeterm ijnvisie voor het Schelde-estuarium (LTV) w o rd t een integrale visie geschetst die betrekking
heeft op enerzijds de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid van het estuarium en anderzijds de
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ten aanzien van het beleid in het estuarium De LTV kwam to t
stand in opdracht van de Technische Scheldecommissie [1].
In het streefbeeld van de LTV w ordt beoogd dat, tegen 2030, het beleid en beheer van het Schelde-estuarium
tussen Nederland en Vlaanderen is afgestemd [1]. De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen leidt
to t een gezam enlijk technisch en nautisch beleid van het estuarium, m et duidelijke afspraken over de
bevoegdheden en verantw oordelijkheden van de bestuurlijk organen in beide landen die afgestemd zijn op
het beheer van het estuarium. Een belangrijk aspect in d it bilateraal beleid is het baseren van beslissingen
op een gezam enlijk beheerd, langlopend m onitoring- en onderzoeksprogramma van de fysische, biologische,
chemische en andere relevante parameters van het estuarium.
Een belangrijke stap in de com m unicatie en samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is het oprichten
van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) in het kader van het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden enerzijds, en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest anderzijds. Dit verdrag inzake de
samenwerking op het gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium trad op 1 oktober 2008 in
werking. De VNSC bestaat u it een Politiek en A m btelijk college en een uitvoerend secretariaat. Het Am btelijk
college (die ais opvolging van de vroegereTechnische Scheldecommissie kan worden gezien) kan permanente
o f tijdelijke werkgroepen oprichten voor de uitw erking van specifieke inhoudelijke opdrachten (bv. de
werkgroep WG Onderzoek en M onitoring (O&M), de WG Communicatie, de WG Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium...).
In het kader van de LTV werd de permanente w erkgroep Onderzoek en M onitoring (O&M) opgericht door
de VNSC. Deze werkgroep geeft verdere invulling aan het M em orandum van Den Haag (2005), waarin een
"langlopend m onitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende
samenwerking bij het beleid en beheer in het Schelde-estuarium" werd opgenom en.
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De ScheldeM onitor (www.scheldem onitor.ora) is een cruciaal instrum ent binnen d it gezamenlijk m onitoringen onderzoeksprogramma. Het betreft een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek
en m onitoring in het Schelde-estuarium. Het is ontw ikkeld en w o rd t onderhouden door het Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ). Dit portaal biedt toegang to t'In fo rm a tie 'o v e r expertise, literatuur, projecten en datasets.
In 2010 groeide de ScheldeM onitor uit van een Schelde informatiesysteem to t een portaal naar informatie,
data en indicatoren rond onderzoek en m onitoring in het Schelde-estuarium. Op deze manier fungeert de
ScheldeM onitor ais een instrum ent voor de geplande evaluaties van het Schelde-estuarium.
Andere belangrijke bestuurs- en overlegorganen waarin samenwerking en com m unicatie tussen Vlaanderen
en Nederland m et betrekking to t het Schelde-estuarium plaatsgrijpt, zijn de Euregio Scheldemond, de
Internationale Schelde Commissie (ISC), de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) en de
Rijn-Schelde-delta Samenwerking.

Wat toont deze indicator?
Deze indicator geeft het aandeel Vlaams(Belgisch)-Nederlandse publicaties weer die in de ScheldeMonitor
m odule 'publicaties' beschreven zijn (http://w w w .scheldem onitor.org/info.php) . Hierbij worden alle A1 en
andere'peer reviewed'publicaties, projectrapporten en studieverslagen, doctoraats- en andere verhandelingen,
vanaf het jaar 2000, in beschouwing genom en. De m eting geeft dus het 'aantal publicaties dat gezamenlijk
werd uitgebracht door een Vlaams/Belgische én Nederlandse auteur in een bepaald jaar, ais percentage van het
totale aantal publicaties gepubliceerd door Vlaams/Belgische auteurs é n /o f Nederlandse auteurs in datzelfde
jaar'.
In de periode tussen 2000 en 2010, is het jaarlijks aandeel 'gezamenlijke' publicaties gestegen van 18% in 2000
naar 54% in 2010 (zie fig uu r 1). Het betreft enkel publicaties die in de ScheldeM onitor opgenom en en beschreven
zijn en waarvan bovendien de herkomst van de auteurs gekend is. Gemiddeld genom en is in de desbetreffende
periode jaarlijks 25% van deze publicaties het resultaat van een grensoverschrijdende samenwerking.
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Figuur 1: Jaarlijks aandeel (%) gezamenlijke 'Vlaams(Belgisch)-Nederlandse' publicaties die in de ScheldeMonitor module
'publicaties' beschreven zijn. De jaartalen verwijzen naar het jaar van publicatie (niet naar jaar van opname in het systeem).
De meting werd uitgevoerd op het aandeel van publicaties dat in de ScheldeMonitor is opgenomen en beschreven, en waarvan
bovendien de herkomst van de auteurs gekend is. Bron: ScheldeMonitor (VLIZ).
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Gezien resultaten van projecten en overheidsopdrachten vrijwel steeds in rapportvorm gepubliceerd worden
en in de ScheldeM onitor opgenom en zijn, kan men er van uitgaan dat deze m eting ook deels de evolutie
w eergeeft in het aandeel gezamenlijke VL-NL projectuitvoeringen (K. Deneudt, pers. comm.).

Waar komen de data vandaan?
De gegevens zijn gebaseerd op de ScheldeM onitor m o d u le 'p u b lic a tie s 'in het luik 'Inform atie' h ttp ://w w w .
scheldem onitor.org/info.php. Deze m odule bevat niet enkel form ele publicaties in 'peer-review ed'tijdschriften
en vakbladen, maar ook andere publicaties, projectrapporten en studieverslagen, doctoraats- en andere
verhandelingen. Een eerste beperking van deze m eting betreft de mate waarin deze 'Schelde' publicaties zijn
opgenom en en beschreven in de ScheldeMonitor. De volledigheid werd recent getest en w o rd t ingeschat op
75% (ScheldeMonitor-team, pers. comm.). Een tweede beperking betreft het fe it dat niet voor alle auteurs
de herkom st o f relatie m et een Nederlands o f Vlaams/Belgisch in stitu u t o f onderzoeksgroep ontsloten o f
gekend is. Hierdoor kan de selectie niet op alle beschreven publicaties uitgevoerd worden (bv. wanneer de
inform atie over de auteur niet, o f onvolledig, a is 'persoon'in de'pe rso ne n'm od ule is ontsloten). O m wille van
deze redenen, is de m eting u itgedrukt ais een relatief getal (% aandeel) in plaats van een absoluut aantal. De
twee beperkingen van deze m eting zullen in de toekom st bijgew erkt worden, ook m et terugw erkende kracht,
teneinde een accurater beeld te verschaffen de Vlaams-Nederlandse samenwerking m et betrekking to t het
Schelde-estuarium.

Kansen en bedreigingen
Het Schelde-estuarium is een zeer com plex systeem dat continu onderhevig is aan veranderingen door zowel
natuurlijke factoren ais door menselijke ingrepen [2]. Ondanks de talrijke m etingen in het Schelde-estuarium
b lijft er ruim te voor een verdere integratie van de verschillende meetprogramma's en zijn er nog een aantal
belangrijke hiaten aanwezig. Dit is onder meer het geval voor de rapportering in uitvoering van een aantal
wetgevingen en het begrijpen van oorzaak-gevolg relaties [2]. Een gezamenlijk m onitoringprogram m a en een
grensoverschrijdende samenwerking bij de evaluatie van de m onitoringresultaten biedt garanties voor een
optim aal beheer en beleid. Zo zijn in het kader van het MONEOS programma, datafiches uitgew erkt die VlaamsNederlandse afstemm ing voor elke parameter beschrijven. De traditionele samenwerking tussen Nederlandse
en Vlaamse overheden, autoriteiten en kennis- en onderzoeksgroepen w ordt dank zij d it gezamenlijk
m onitoringprogram m a verder uitgebreid. Naast de ondersteuning van een duurzaam beheer van het Scheldeestuarium, biedt d it ook kansen voor kennisinstituten, laboratoria en studiebureaus om w ereldw ijd een
leidende positie in te nemen inzake estuarien onderzoeken beheer.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Maatschappelijke respons en samenwerking. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in
opdracht van Afdeling MaritiemeToegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
VLIZ Inform ation Sheets, 217. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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[1] D irectie Zeeland; A d m in istra tie W aterw egen en Zeewezen (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
M inisterie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland/M inisterie van de
Vlaamse Gemeenschap. D epartem ent Leefmilieu en Infrastructuur. Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen:
M id de lbu rg ,The Netherlands. 86 pp. + toelichting 98 pp.
[2] Meire, P.;T. Maris (2008). MONEOS. Geïntegreerde m onitoring van het Scheldeestuarium. Rapport ECOBE
08-R-113. Universiteit Antwerpen, Antwerpen.
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Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren
De Schelde-indicatoren kunnen pas volledig to t hun recht komen
ais ze gedragen worden door een brede maatschappelijke basis. De
gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren websitegeven aan in
welke mate de doelgroep toegang heeft gevonden to t het instrum ent.
De analyse van deze gebruikersstatistieken doet bovendien dienst ais
een indirecte vorm van gebruikersoverleg en w o rd t aangewend bij de
aansturing van de Ínhoud en het concept van de Schelde-indicatoren.
Verder kan de analyse van deze statistieken ook gebruikt worden om
de gevolgde com m unicatiestrategie te evalueren en waar nodig bij
te stellen. De gegevens die deze indicator onderbouwen, zullen pas
verschillende maanden na de lancering van de Schelde-indicatoren
website beschikbaar zijn, wanneer een voldoende lange tijdsreeks van
gebruikersstatistieken voorhanden is.

Waarom deze indicator?
De Schelde-indicatoren zijn, op een grensoverschrijdende en gebiedsgerichte basis, gekaderd binnen het
streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie (LTV) voor het Schelde-estuarium [1]. Deze indicatoren kunnen
dienst doen ais een instrum ent voor de verkenning, planning, uitvoering en analyse van het beleid en zijn
bovendien erg n uttig ais koppeling tussen het weten schappelijk onderzoek en d it beleid. Het is bij het ontwerp,
de evaluatie en de bijsturing van d it instrum ent van het grootste belang dat er een wisselwerking ontstaat m et
de doelgroep waarvoor de indicatoren bestemd zijn en dat er rekening w ordt gehouden m et hun kennis en
noden.
De Schelde-indicatoren kunnen pas volledig to t hun recht komen ais ze wijdverspreid gekend zijn. Enkel bij
veelvuldig en continu gebruik door de doelgroep zal het instrum ent een brede maatschappelijke basis krijgen.
De gebruikersstatistieken van de website (zie verder bij'W at to o n t deze indicator?') geven aan in welke mate de
doelgroep toegang heeft gevonden to t de Schelde-indicatoren en vertellen bijgevolg iets over het draagvlak
van het instrum ent. Verder kan de analyse van deze statistieken ook aangewend worden om de gevolgde
com m unicatiestrategie te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Het concept en de Ínhoud van de indicatoren dienen op regelm atige basis geactualiseerd te worden om
een relevant en up-to-date product te blijven garanderen. Bij deze actualisatie m oet onder andere rekening
gehouden worden m et de signalen die worden uitgezonden door de gebruikers van de Schelde-indicatoren
website. De analyse van de gebruikersstatistieken van de website d oe t dienst ais een indirecte vorm van
gebruikersoverleg en w o rd t aangewend bij de aansturing van de ínhoud en het concept van de Scheldeindicatoren.
De publicatie van deze statistieken d ie nt bijgevolg beschouwd te worden ais een vorm van zelfevaluatie en
sluit aan bij de openheid en transparantie dat in d it project nagestreefd w ordt. De im plem entatie van de
conclusies, die bekomen worden u it de terugkoppeling m et de doelgroep, probeert de zichtbaarheid, het
gebruikersgemak en het gebruikersnut van de Schelde-indicatoren te optimaliseren.

Wat toont deze indicator?
D egegevensdiedezeindicatoronderbouw en, zullen pas verschillende maanden na de lancering van deScheldeindicatoren website beschikbaar zijn, wanneer een voldoende lange tijdsreeks van gebruikersstatistieken
voorhanden is.
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De statistieken die worden opgevolgd om het gebruik van de indicatoren website te meten zijn:
het aantal bezoeken van de 'landingspagina': http://w w w .scheldem onitor.org/indicatoren.php.
het aantal bezoeken van de individuele indicatorenpagina's (bijv. http://w w w .scheldem onitor.org/
indicatorfíche.php?id=1)
het aantal downloads van de indicatorfiches (bijv. http://w w w .scheldem onitor.org/indicatoren/pdf/
bevolkingsdruk.pdf).
het aandeel bezoeken op de Schelde-indicatoren webpagina's ten opzichte van het totaal aantal bezoeken
van de ScheldeM onitor website.

Waar komen de data vandaan?
De gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren website worden bijgehouden met het programma:
AWStats. Dit is een openbaar rapportage instrum ent voor de analyse van statistieken van Internetdiensten
zoals websites.
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F iguur 7: Een voorbeeld van de gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren webpagina('s) voor de m aand november 2 0 10,
bijgehouden m et het program m a AWStats.

Kansen en bedreigingen
Bij het verwerken van de gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren dienen een aantal beperkingen
in rekening gebracht te worden. De statistieken geven enkel het aantal bezoeken van de Schelde-indicatoren
webpagina('s) weer en zijn dus geen weerspiegeling van het aantal unieke bezoekers. Een verkeerde
interpretatie van deze cijfers zou kunnen leiden to t een overschatting van het aantal bezoekers van de
webpagina's. Bovendien geven deze statistieken geen enkele m otivatie/reden voor het al dan niet gebruiken
van bepaalde pagina's. Een m ogelijke oplossing voor d it probleem is het afnemen van een enquête op de
jaarlijkse LTV-studiedag.
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Het veelvuldig gebruik van het instrum ent Schelde-indicatoren zal enkel bereikt worden ais er een continue en
efficiënte com m unicatiestrategie mee w ordt gevoerd in samenspraak m et het Schelde Inform atiecentrum (SIC).
Verder hangt het gebruik van de Schelde-indicatoren ook nauw samen m et de mate waarin geactualiseerde en
relevante inform atie w o rd t aangereikt.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
(2010). Gebruik van het instrum ent Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in
opdracht van Afdeling MaritiemeToegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
VLIZ Inform ation Sheets, 216. Vlaams Instituut v o o rd e Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp.
Online beschikbaar op http://w w w .scheldem onitor.ora/indicatoren.php
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[1] D irectie Zeeland; A d m in istra tie W aterw egen en Zeewezen (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium.
M inisterie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland/M inisterie van de
Vlaamse Gemeenschap. D epartem ent Leefmilieu en Infrastructuur. Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen:
M id de lbu rg ,The Netherlands. 86 pp. + toelichting 98 pp.

