
Integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium

Een uitdaging

Op 17 januari 1995 werden de 
waterverdragen ondertekend. 
Een historisch moment voor de 
toekomst van de Schelde. De 
uitvoering van die verdragen 
zou het uitzicht van de Schelde 
op enkele jaren tijd grondig 
moeten kunnen veranderen. De 
Schelde, een min of meer dode 
rivier, kan weer een levende 
rivier worden, in evenwicht met 
de belangrijke economische en 
recreatieve ontwikkelingen.

Die ontwikkeling is mogelijk door een 
verandering in de manier waarop de 
verschillende belangen ten opzichte 
van elkaar worden afgewogen, dus 
door het schijnconflict tussen ecologie 
en economie op te lossen. Dit kwam 
ook heel duidelijk naar voor tijdens de 
academische zitting “De Schelde een 
stroom natuurtalent” op 19 oktober 
1995 te Antwerpen en op het derde 
internationale Schelde-symposium dat 
op 6 en 7 december 1995 eveneens te 
Antwerpen met ais thema “Integraal 
Waterbeheer in het Scheldebekken” 
werd georganiseerd.

Schelde en Schelde- 
estuarium

Tijdens haar loop van de bron in St- 
Quentin (F) tot de monding in 
Vlissingen (NL) ondergaat de Schelde 
veel veranderingen. De meest ingrij
pende verandering vindt plaats te 
Gent. Immers, hier gaat de rivier de 
Schelde over in het Schelde-estua- 
rium. Een estuarium is de overgangs
zone van de rivier naar de zee. Het is 
het gebied dat onderhevig is aan de

getijdenwerking en waar door de ver
menging van het zee- en rivierwater 
een overgang tussen zout en zoet ont
staat. Het Schelde-estuarium is 160 
km lang en loopt van Gent (VL) tot 
Vlissingen (NL) waar het in de Noord
zee uitmondt. Het Vlaamse deel van 
het estuarium noemt men de Zee- 
schelde, het Nederlandse deel de 
Westerschelde. Op Vlaams grondge
bied is de getij-invloed nog merkbaar 
op de zijrivieren van de Schelde, nl. de 
Durme, de Rupel, de Zenne, de Dijle 
en de Nete. Het getijverschil neemt toe 
van zo’n 4 meter nabij Vlissingen tot 
5,5 m nabij Temse om vervolgens 
stroomopwaarts terug af te nemen. Op 
de zijrivieren deint het getij min of 
meer natuurlijk uit, op de Schelde zelf 
wordt de getijgolf nabij Gent gestopt 
door een sluis. De belangrijkste habi
tats in een estuarium zijn slikken, 
schorren en geulen. De schorren zijn 
de begroeide gebieden rond de hoog- 
waterlijn. De laagste delen van het 
schor worden bij ieder hoogwater over- 
spoeld, de hoogste delen slechts bij 
springtij of stormvloed. De onbegroei
de gebieden tussen de hoog- en laag- 
waterlijn zijn de slikken. De geulen ten 
slotte zijn de gebieden die permanent 
onder water staan. In tegenstelling tot
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vele andere estuaria komen in het Schelde-estuarium over nagenoeg de volledige lengte nog schorren en slikken voor. Binnen Europa is het 
Schelde-estuarium bovendien nog één van de weinige overgebleven estuaria met een vertakt en omvangrijk zout-, brak- en zoetwater getijderivierensys- teem ( zie tabel ). Vooral het zoetwa- tergetijdengebied is op Europese schaal een bijzonder zeldzaam habitat. Het volledige Schelde-estuarium is dan ook een bijzonder waardevol 

natuurgebied. Waren de natuurwaarden vari de Westerschelde reeds goed gekend (met b.v. de Hoge Platen nabij Breskens en het Verdronken Land van Saeftinge), de natuurwaarden van de Zeeschelde zijn voor velen onbekend. Toch zijn het juist die zoetwatergetij- 
dengebieden met hun uitgestrekte vloedbossen, grienden en rietschorren die een zeer hoge biologische waarde 
hebben. Om deze “Natuurschelde” beter kenbaar te maken werd een brochure “De Schelde een stroom natuurtalent” uitgegeven door het Instituut voor Natuurbehoud, AMINAL, afdeling natuur (Ecologisch Impulsgebied Schelde-Dender-Durme), Rijkswaterstaat en de Zeeuwse Milieufederatie.In deze brochure, die gratis verkrijgbaar is (zie adressen onderaan), wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van het Schelde-estuarium en worden de verschillende levensgemeenschappen in detail besproken en aan de hand van veel foto’s en tekeningen gesitueerd.
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Naar een integraal 
waterbeheer
De huidige “Natuurschelde" is slechts een klein restant van wat er vroeger was. De ontwikkelingen van de voorbije periode hebben het Schelde-eco- systeem sterk negatief beïnvloed, zowel kwalitatief ais kwantitatief. Kwantitatief omdat vele gebieden verdwenen zijn door inpolderingen, op-

spuitingen e.d., kwalitatief omdat in de 
resterende gebieden de biodiversiteit sterk afgenomen is door allerhande verstoringen en door zware verontrei- mging van water en bodem.
Tol vrij recent kwam het Schelde-estu- amim dan ook vooral vanuit twee 
invalshoeken in de (media)belangstel-
sr-h ,!ner2'|ds is ei de rai die de Schelde speelt ais maritieme toegangsweg tot de haven van Antwerpen, en anderzijds is er de sterke wa
terverontreiniging, met de degradatie 

he! volledi9e ecosysteem van de rivier ais gevolg. Waar beide facetten
vroeger ais twee aparte, ja zells voile"dig tegengestelde belangen werden gezien, groeit nu steeds meer tS bewustzijn dat ecologie en economf»
« ^mef<plk'de eStUa"Urri onl°smake- »Jk met elkaar verbonden zijn: er is geen mogelijkheid voor een economi-
kerkhnl p 0p een ecologisch kerkhof, evenmin ais een vollediae ecologische ontplooiing kan plaaS
pen op een economisch kerkhof 1
WO a ae"d 's Zeer duidel'ik wanneerove? de" Schelde'“""a SymP0sia die over oe schelde werden qeoraani
seerd, vergelijken. In 1988 wem "LAntwerpen door de vzw WEL (Wato Energie en Leefmilieu) het eerste »m
Schelde9fr9aniSeerdmelals'i'e^de 
naî k i l9a"9 lot A"1werpen" De nadruk lag hier heel duidelijk oo de economische rol vao de Schelde ais maritieme toegangsweg tot Antw^r
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was geworden: “De Schelde: Perspectieven voor ecologisch herstel”. Hierbij werd niet alleen meer het Schelde- estuarium, maar het volledige stroom- 
QGbied beschouwd. Het derde Schelde-symposium had opnieuw te Antwerpen plaats en had ais thema ‘Integraal Waterbeheer in het Schelde- estuarium". Een tweede luik dat het integraal beheer van de rest van het stroombekken bestrijkt, wordt medio 1996 in Frankrijk georganiseerd. 
Tijdens het derde symposium is de koppeling tussen ecologie en economie zeer duidelijk naar voor gekomen en was een convergentie in denken merkbaar niet alleen tussen Vlaamse en Nederlandse wetenschappers maar 
ook en vooral tussen Vlaamse en Nederlandse ambtenaren en beleidsverantwoordelijken. De koppeling van het ecologisch herstel aan de economische vooruitgang werd door verschillende sprekers belicht. Die koppeling blijkt uii vele facetten: uitbreiden 
van komberging (dit is het volume van de rivier) b.v. via natuurherstel brengt een verlaging van de waterstanden met zich mee, en dus een verhoging van de veiligheid tegen overstromingen; waterzuivering resulteert in een verbetering van de kwaliteit van het Scheldeslib, wat de baggerwerken veel makkelijker maakt (geen behoefte aan gecontroleerd baggeren van vervuild slib); het aanleggen van overstroom- bare gebieden in het stroombekken zorgt voor een belangrijke reductie van de slibvracht van de rivier; oeverlanden zijn belangrijk voor de biologische zui

vering van het water; slikken en schorren spelen een belangrijke rol ais voedselgebied voor vele vissen en vogels;.... Uit deze voorbeelden moet 
duidelijk zijn dat het ecologisch herstel 
van de rivier de basis is voor een duur
zaam functionerend systeem, wat op zijn beurt weer de basis is voor een duurzame economische ontwikkeling.De recente ontwikkelingen in bet beleid ten aanzien van het ecologisch herstel van het Schelde-estuarium en 
met name de mogelijkheden voor natuurherstel en -ontwikkeling aan beide zijden van de grens worden hieronder kort gesitueerd.

Vlaanderen
De natuurgebieden langs de Zeeschelde werden vroeger reeds aange- ooid ais natuurgebied, reservaatge- bied, bosgebied of valleigebied met

ecologische waarde op het Gewestplan. Delen van de Zeeschelde zijn 
ook aangeduid ais Speciale Beschermingszone voor Vogels in het kader 
van de EU-Vogelrichtlijn en -Habitat- richtlijn. De schorren en slikken van de 
Beneden Zeeschelde zijn eveneens aangeduid ais waterrijk gebied van internationaal belang onder de RAM- SAR-conventie. Juridische bescherming heeft evenwel een degradatie van deze gebieden niet kunnen verhinderen. Een meer offensief natuurbe- houdsbeleid drong zich op. Een eerste aanzet hiertoe werd gegeven in het Milieubeleids- en Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen (MINA-plan) in 1991. Met de Groene Hoofdstructuur (GHS) wou men de basis leggen voor een meer coherent ruimtelijk beleid mzake natuurbehoud. Anticiperend op oen decretale basis voor de GHS- hchtte men in 1992 5 Ecologische lm- 

pulsgebieden op. Dit zijn gebieden met een grote ecologische waarde en bestaande juridische bescherming waar een start moet worden gemaakt met de realisatie van de Groene 
Hoofdstructuur. Eén van de vijf Vlaam- «Q ecologische impulsgebieden is Schelde-Dender-Durme”. Het omvat de volledige tijrivier van Schelde en Durme en de aangrenzende rivierval- lei. Met het statuut ecologisch impuls- 9ebied wil men de groene bestemmin- 9en van het gebied realiseren. Het 
operationeel programma van het eco- •ogisch impulsgebied omvat:
') De aankoop van de buitendijkse 9sbieden die nog in privé-bezit zijn en bet afsluiten van beheersovereenkomsten met de verschillende overheidsdiensten die buitendijkse gebieden in kez/f hebben, om het volledige buitendijkse gebied ais Staatsnatuurreser- 
vaaf te kunnen beheren;Om dit te realiseren werd een onteige- ningsbesluit opgesteld en werd de procedure voor de oprichting van een Staatsnatuurreservaat ingeleid. Tevens werd de opdracht gegeven aan de RUG en het Instituut voor Natuurbehoud (IN) om een beheersplan voor 
bet gebied uit te werken.2) Het uitvoeren van verschillende natuurontwikkelingsprojecten binnen 
bet gebied;Door het ecologisch impulsgebied werd bet project “Marsh Amelioration along me River Schelde (MARS)” ingediend bij LIFE, het financieel fonds van de EU voor leefmilieuprojecten. Het heeft tot boel het uitvoeren van verschillende maatregelen voor ecologisch herstel en 
ontwikkeling van schorren langs de Schelde. Het is een samenwerkingsverband tussen Vlaanderen (Ecologisch 
Impulsgebied, AMINAL) en Nederland (Rijkswaterstaat) en loopt onder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van het IN. De subsidie werd in 1994 
toegekend, waardoor belangrijke experimenten kunnen worden uitgevoerd in 
be volgende jaren.

3) Het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers in enkele kwetsbare binnendijkse gebieden ter bescherming van de karakteristieke alluviale levensgemeenschappen;Door het ontbreken van de essentiële wetgeving voor de uitvoering van de EG-verordening 2078/92 in Vlaanderen kon nog geen start gemaakt worden met dit onderdeel van het pro
ject.4) Het uitwerken van een natuuredu- 
catief programma.Een volledig natuureducatief program
ma is in voorbereiding. Dit omvat het organiseren van boottochten op de Schelde, gekoppeld aan excursies in

den, door het uitvoeren van milieuvriendelijke alternatieven en dat, waar mogelijk, natuurherstel en/of -ontwikkeling geïncorporeerd wordt in de projecten. Er is ook een volledige inspraakprocedure voorzien, waarbij reeds in het stadium van de planvorming een integratie van ecologische en waterbouwkundige principes nagestreefd wordt. In de lente van 1996 worden de eerste dijkwerken conform deze samenwerking uitgevoerd, wat meteen tot een uitbreiding van de schorren zal leiden. Dit is een belangrijke stap op weg naar een watersys- teembenadering. Bij de uitvoering van het Sigmaplan wordt dus niet alleen

natuurreservaten en het uitbouwen van natuureducatieve infrastructuur in diverse bestaande centra langsheen 
de Schelde.

3 stappen tot behoud en herstel van ; natuurwaarden van het Schelde- ituarium worden evenwel niet alleen muit be leefmilieu-administratie 
■zet maar ook vanuit de waterbe- 
ierder zelf. In het kader van de erkgroep Schade door stormen, logwaterstanden en overstromingen, qemene Milieu-lmpactstudie, die 
;rd opgericht door de Vlaamse ïqering na de zware overstromingen de winter 1993/94, werd de visie er integraal beheer van het Schelde- tuarium geïncorporeerd in de nota /lis 045 (“A.M.I.S., Algemene milieu- pactstudie voor het eerste deel van t Siqmaplan, Algemene beginselen algemeen kader”). Deze studie ,rd inmiddels door de Vlaamse gering bekrachtigd. Dit houdt in dat 

de verdere uitvoering van het imanlan de milieu-impact van de

meer rekening gehouden met veiligheid maar ook met verschillende andere functies van het gebied.
Het is duidelijk dat het uitwerken van de verschillende mogelijkheden voor natuurontwikkeling en het onderbouwen van een echte watersysteembe- nadering binnen het Schelde-estuarium nog verder onderzoek zal vergen. Daartoe werd een multidisciplinair 
onderzoeksprogramma uitgewerkt en eind 1994 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Nederland
De Derde Nota Waterhuishouding legt de basis voor het integraal waterbeheer en het Natuurbeleidsplan legt de basis voor natuurontwikkeling en een geïntegreerd natuurbehoudsbeleid. Nederland timmert hiermee aan de weg. Om tot een integratie van de verschillende beleidsplannen, zowel op Rijks-, Provinciaal ais Gemeentelijk/ waterschapsniveau, te komen, werd
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het “Beleidsplan Westerschelde” door 
het Bestuurlijk Overleg Westerschelde 
uitgewerkt en vastgesteld in 1991. In 
dit beleidsplan wordt een belangrijke 
stap gezet om de verschillende, vaak 
tegenstrijdige functies die de Wester
schelde moet vervullen, in te passen in 
een integraal beleids- en beheersplan 
Westerschelde. De hoofddoelstelling 
daarbij is: “Het, met behoud en inacht
neming van de scheepvaartfunctie van 
het gebied en de ontwikkelingsmoge
lijkheden daarvan (met de daaraan 
gekoppelde zeehaven en industriële 
activiteiten), creëren van een zodanige 
situatie dat natuurfuncties kunnen wor
den gehandhaafd en hersteld en 
voorts potentiële natuurwaarden kun
nen worden ontwikkeld. Dat dient 
tevens te leiden tot een goede uit
gangssituatie voor de ontwikkeling van 
visserij- en recreatiefuncties. Het

Door de ondertekening van het 
“Verdrag inzake de verruiming van de 
vaarweg in de Westerschelde” kan 
Vlaanderen beginnen met de door de 
Antwerpse haven zo begeerde verdie
ping van de Westerschelde. De verdie
ping zal evenwel resulteren in een ver
dere aantasting van het milieu. Ais 
belangrijkste effecten worden, naast 
een verhoging van de tijwerking van 
enkele centimeters, het verlies van 
300 hectare aan slikken, schorren en 
ondiepwatergebieden verwacht. Om dit 
te compenseren, werd in het verdrag 
opgenomen dat Vlaanderen een 
bedrag van 44 miljoen gulden betaalt 
voor herstelwerken in verband met het 
verlies aan natuurwaarden. Om die 
herstelwerken een zo maximaal moge
lijk rendement te geven, werd door 
Rijkswaterstaat het Project “Natuur
herstel Westerschelde” gestart. Hierin

belang van de waterkeringen dient 
daarbij te worden gewaarborgd”. In het 
beleidsplan zijn verschillende acties 
opgenomen om die doelstellingen te 
realiseren. Om een beter inzicht te krij
gen in de effecten van de verschillende 
beheersopties in de Westerschelde 
met betrekking tot baggeren en storten 
werd door Rijkswaterstaat het project 
OOST-WEST opgestart. Dit is een 
groot onderzoeksproject waarin met 
name de bagger- en stortstrategieën 
werden bekeken en waaruit verschil
lende oplossingsrichtingen voor het 
estuarium werden onderzocht. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat 
hieruit blijkt dat op de middellange ter
mijn de te volgen oplossingsrichtingen 
nauw samenhangen en door elkaar 
lopen. Belangrijk is ook dat de verwe
venheid van de ontwikkelingen in het 
systeem en de sterk toegenomen druk 
op het systeem een integratie vergen 
van alle Belgische en Nederlandse 
plannen.

werd een inventarisatie gemaakt van 
alle mogelijke herstelmaatregelen, 
gegroepeerd in drie categorieën:
1. binnendijkse natuurontwikkeling
2. buitendijkse natuurontwikkeling
3. natuurontwikkeling door ontpolderen.

Het Bestuurlijk Overleg Westerschelde 
zal nu de discussie omtrent de ver
schillende alternatieven en het uitein
delijke herstelplan in de regio begelei
den en advies uitbrengen aan de 
bevoegde minister.
Bij de uitwerking van de natuurontwik
kelingsplannen is er nauw overleg tus
sen Vlaanderen en Nederland. Bij 
zowel de Vlaamse ais de Nederlandse 
projecten zijn respectievelijk Neder
landse en Vlaamse waarnemers aan
wezig en ook op het vlak van weten
schappelijk onderzoek is er nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Toch is nog geen grensoverschrijdend 
natuurontwikkelingsplan voor het 
Schelde-estuarium opgesteld, laat

staan een grensoverschrijdend inte
graal waterbeheerplan. Dit is een bij
zonder belangrijke uitdaging naar de 
toekomst toe.

Internationale context

Een blijvende hypotheek op bet 
Schelde-estuarium is en blijft de slech
te waterkwaliteit. Hoewel reeds door 
de verschillende oeverstaten veel stap
pen ondernomen zijn om tot een bete
re waterkwaliteit te komen, is het dui
delijk dat de doelstellingen nog niei 
gehaald werden, al is er verbetering 
merkbaar. Met de ondertekening van 
het Verdrag inzake de bescherming 
van de Schelde is nu het juridische 
kader gecreëerd om tussen alle oever
staten afspraken te maken tot verbete
ring van de waterkwaliteit. De 
Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde werd op 
11 mei 1995 officieel geïnstalleerd. 
Wanneer de commissie, door een 
goede internationale verstandhouding 
tussen de vijf deelnemende partijen, 
erin slaagt om een Schelde Actie 
Programma uit te werken, mogen we 
dan ook hopen dat dit binnen afzien
bare tijd zal resulteren in een daadwer
kelijk herstel van de Schelde.

Tot besluit

Het ecologisch herstel van de Schelde 
is zowel in Vlaanderen ais in Neder
land een belangrijk item geworden. 
Essentieel hierbij is dat het ecologisch 
herstel gezien wordt ais een stap naar 
een duurzaam beheer van het gebied. 
Het is dan ook van belang om de effec
ten van de verschillende maatregelen 
op het volledige systeem te bekijken. 
Pas dan kan een functionele band tus
sen de natuurgebieden enerzijds en de 
menselijke “gebruikswaarden” ander
zijds ontstaan. Samen met juridische 
en planologische beschermingsmaat
regelen, zal die aanpak moeten leiden 
tot een integraal beheer van bet 
Schelde-estuarium, waarbij de natuur
waarden kunnen worden gemaximali
seerd in samenhang met de andere 
functies in het gebied. Dit zal een ver
dere integratie van Vlaamse en 
Nederlandse plannen vereisen.

Prof. dr. Patrick MEIRE 
Instituut voor Natuurbehoud

Adressen: Ecologisch Impulsgebied 
Schelde-Dender-Durme, AMINAL- 
afdeling Natuur, Copernicuslaan 1, bus 
7. 2018 Antwerpen, tel. 03-224 62 50 
(B); Rijkswaterstaat - Directie Zeeland, 
Afdeling Integraal Waterbeheer, 
Koestraat 30, 4331 KX Middelburg, tel. 
0118-686000 (NL).
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