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‘Samen werken aan een vitaal en duurzaam
Schelde-estuarium: van de uitvoering
van vandaag naar perspectieven voor de
toekomst’: dat was het thema van het
Scheldesymposium 2017. Dit jaar zette
de VNSC in zes sessies belangwekkende
projecten in de kijker die het Schelde-
estuarium veiliger, natuurlijker en
toegankelijker maken. Bijna 200 bezoekers
tekenden present.
Of het nu gaat om onderzoeks-, monitoring- of
uitvoeringsprojecten: de initiatieven die tijdens
de zes sessies aan bod kwamen, dragen stuk
voor stuk bij aan een duurzame toekomst in het
estuarium. Rode draad door de sessies was het
belang van een goede balans tussen veiligheid,
natuurlijkheid en toegankelijkheid, de drie hoofddoelstellingen van de VNSC. Ilse Hoet van het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken en
dagvoorzitter tijdens het symposium: “Het evenwicht tussen die drie pijlers blijft een aandachtspunt in alles wat we doen. Daarvoor moeten we
ons flexibel opstellen: ons blijven aanpassen om
het dynamische systeem in al zijn facetten te
laten functioneren.”
Zoals elk jaar slaagden de sprekers op het symposium erin om moeilijke materie inzichtelijk
te maken voor een erg divers publiek. Heldere
communicatie over alle projecten is dan ook
broodnodig, zegt Luuk Blom, voorzitter van de
Schelderaad en dagvoorzitter aan Nederlandse
kant. “Na een dag als deze weet iedereen weer
waarom de VNSC doet wat ze doet. Ik word er
alleen maar trotser van!”
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VOGELRINGSESSIE
BUITENDIJKSE NATUURGEBIEDEN
IN ONTWIKKELING
De ontwikkeling van de zilte natuur in de Westerschelde stimuleren, zonder verder te ontpolderen.
Dat is het doel van een natuurherstelproject van
Provincie Zeeland in vijf buitendijkse gebieden.
Miek Geerts van Provincie Zeeland gaf tijdens de
vogelringsessie tekst en uitleg bij die ambitieuze
onderneming. Daarna trok Mascha Dedert van de
Zeeuwse Milieufederatie de discussie op gang.
Op heel wat plekken langs de Westerschelde ging de
voorbije decennia waardevolle natuur verloren. In Zeeland
is de situatie niet anders. De provincie wil het evenwicht
herstellen, maar kiest daarbij niet alleen voor ontpolderingen. “Uit maatschappelijke overwegingen hebben we naar
alternatieve maatregelen gezocht”, zegt Miek Geerts van
Provincie Zeeland.

Vijf strekdammen
Zo werden in Baalhoek en Knuitershoek twee strekdammen aangelegd en drie bestaande dammen opgehoogd.
Miek Geerts: “De natuurlijke slikken waren voedselarme
veenbanken geworden. Steltlopers, wulpen, rosse grutto’s
en groenpootruiters vonden er geen bodemdiertjes meer.
De dammen zullen de stroomsnelheid van de Westerschelde temperen zodat er plekken ontstaan waar het slib
kan bezinken. Volgens onze berekeningen zal er over achttien jaar een slik met ondiep water ontstaan.”
Het project zorgt in totaal voor 57 hectare aan nieuwe
getijdennatuur, inclusief een heuse ‘vogelboulevard’. “Dat
is een laagdynamisch gebied – waar het water met een
beperkte snelheid stroomt – met een spreiding in droogvalduur waar vogels naar hartenlust kunnen foerageren.”
Ook voor recreatie is er ruimte. “Dagjestoeristen en buurtbewoners kunnen er wandelen, vissen en zonnebaden op
het opgehoogde strandje.”
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10 jaar monitoren
De Nederlandse provincie zal bovendien nog een strekdam
aanleggen in Bath. En ook voor de Platen van Ossenisse
en de Hoofdpolderplaat worden plannen uitgetekend. Om
zeker te zijn dat de maatregelen hun doel bereiken, wordt
het gebied tien jaar lang gemonitord. “We controleren
of het slib krioelt van de bodemdiertjes, tellen het aantal
vogels en gaan na of er negatieve effecten zijn. Zo willen
we er onder andere zeker van zijn dat schepen geen last
ondervinden van eventuele sedimentatie. Als dat het geval
is, dan grijpen we meteen in. Alle maatregelen zijn immers
omkeerbaar”, stelt Miek Geerts.

Applaus en gemompel
Om naar de mening van de aanwezigen te peilen, gooide
Mascha Dedert van de Zeeuwse Milieufederatie enkele
stellingen in de groep. Het project kon zowel op applaus als
op gemompel rekenen. Leden van de Nederlandse Vogelbescherming waren nog niet overtuigd. Ze gaven aan dat
er inderdaad onvoldoende foerageergebieden zijn, maar
geloven dat dit project op lange termijn een bedreiging
vormt voor de natuur. Volgens hen wordt het systeem
van de Westerschelde verder ingesnoerd waardoor de
stroomsnelheid alsmaar hoger zal worden. Een meer duurzame oplossing zou zijn om de dijken te verleggen, zodat
de natuur zich kan ontwikkelen.
Daar waren mensen die langs de Westerschelde wonen het
niet mee eens. Zij willen immers in het gebied blijven wonen
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Het is altijd schipperen om
een evenwicht te vinden
tussen natuurontwikkeling
en recreatie.
Miek Geerts,
projectleider bij Provincie Zeeland

en vinden het project een goed alternatief voor ontpoldering. Al moeten de effecten dan wel ook op lange termijn
positief zijn. Veel deelnemers vroegen zich immers af hoe
lang het gebied populair zal blijven bij vogels. Ze vrezen
voor opslibbing en dus voor de aangroei van schorren. Maar
Miek Geerts was duidelijk. “De modellen geven aan dat
het nog zeker enkele decennia zal duren voor er schorren
ontstaan.”
Ook de recreatieve mogelijkheden waren voer voor discussie. Dagtoeristen zouden de foeragerende vogels immers
storen. “Het is altijd schipperen om een evenwicht te vinden tussen natuurontwikkeling en recreatie. Maar mensen
moeten de kans krijgen om te genieten van het prachtige
Zeeuwse uitzicht. Daarom hebben we bijvoorbeeld nieuwe
toeristische trekpleisters – zoals het strandje – aangelegd,
ver weg van de vogelboulevard.”
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DE ‘STREEKHOLDERS’ VAN HET
GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE

VERSLAG

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Die uitspraak van ‘Loesje’ is het uitgangspunt van de projectpartners van het Grenspark Groot-Saeftinghe.
Ze bundelen de krachten met burgers, boeren,
buitenlui, bedrijven en bestuurders – de ‘streekholders’ – om het Grenspark vorm te geven. Pieter Jan
Meire van EGTS Linieland Waas en Hulst en Richard
Rozemeijer van Provincie Zeeland lichtten tijdens
de ankersessie toe hoe ze het grootste stuk getijdennatuur in West-Europa in de hoofden en harten
van de mensen willen verankeren.
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De verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatiemaatregelen die gepaard gaan met de uitbreiding
van de haven van Antwerpen hebben de relaties tussen
burgers, bedrijven, landbouwers en de overheid verzuurd.
De projectpartners van het Grenspark Groot-Saeftinghe
willen met het Interreg-project niet alleen estuariene
natuur ontwikkelen, het doel is ook om alle stakeholders
weer rond de tafel te krijgen. Pieter Jan Meire van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
Linieland Waas en Hulst: “Het project komt immers pas
echt tot leven als de mensen uit de streek er hun schouders onder willen zetten.”

Focus op landbouw, industrie en natuur
De projectpartners gingen daarom op zoek naar vijftig
streekholders – mensen uit de bedrijfswereld en landbouwsector, leden van natuurbewegingen en inwoners uit
de regio – die samen met hen over het ‘merk’ Grenspark
Groot-Saeftinghe wilden brainstormen. Die manier van
werken is ook voor de beleidsinstanties een hele aanpassing. Richard Rozemeijer van Provincie Zeeland: “Beleids
makers beslissen vandaag vaak nog erg top-down. Bij het
Grenspark is dat anders: ze moeten vooral aan de slag met
wat de streekholders voorstellen.”
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Een sterk merk staat of valt met een gezamenlijke identiteit. Dat was de meest waardevolle tip van beheerders
van andere grensparken. Een identiteit bepalen was dan
ook het eerste agendapunt tijdens de streekholdersvergaderingen. “We hebben uiteindelijk beslist om te focussen
op de drie aspecten die onze regio kenmerken: landbouw,
industrie en natuur”, aldus Richard Rozemeijer. Het streekholdersteam is het concept voor het park nu volop aan het
uitdenken.

Tien challenges
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Voor alle duidelijkheid: het park ligt er nog niet. “Maar we
willen nu al iedereen warm maken”, vertelt Pieter Jan
Meire. “Daarom lanceerden we tien uitdagingen waaraan
iedereen kan deelnemen. Een paar van die challenges zijn
zelfs al gerealiseerd. Zo zijn er twintig vleermuiskasten
gebouwd en zijn er al tweehonderd vogelsoorten in de regio
gespot.”
Ook een van de moeilijkste uitdagingen is al volbracht.
“Het voedselgebied van de bruine kiekendief is uitgebreid
met 80 hectare, een pak meer dan het doel van 15 hectare
dat we vooropgesteld hadden.” De boeren uit de buurt
speelden daarbij een cruciale rol. “Zij telen nu eiwitrijke
gewassen die niet alleen bij koeien, varkens of schapen in
trek zijn, maar ook veel prooien van de zeldzame roofvogel
lokken. Zo zie je maar dat je de belangen van verschillende
streekholders met elkaar kunt verzoenen.”

Woord van de dag
Het project kon op veel bijval rekenen. Veel deelnemers
vroegen zich af wat er voor wandelaars en natuurliefheb-

bers te beleven zal zijn. Richard Rozemeijer: “Er zal voor elk
wat wils zijn. We zijn het concept nog volop aan het ontwikkelen, dus ik kan nog geen tipje van de sluier oplichten.”
Andere deelnemers zagen kansen voor meer biologische
landbouw, een suggestie die de projectpartners zeker
zullen bekijken.
Kunnen alle streekholders dan weer door één deur?
“Sociale innovatie – of het veranderen van relaties – gaat
eigenlijk behoorlijk langzaam. Tijdens de vergaderingen is
de spanning dus soms nog voelbaar. Maar we geven iedereen de kans om zijn of haar verhaal te vertellen. En dat is
een grote stap in de goede richting.” Luuk Blom, voorzitter
van de Schelderaad en dagvoorzitter van het symposium,
gelooft alvast rotsvast in het project. Hij riep ‘streekholders’ uit tot woord van de dag. “Het is een woord waarvan
je denkt: jammer dat ik er zelf niet ben opgekomen. Het
staat immers symbool voor een vernieuwde manier van
werken waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt
bij de invulling van een project.”

Een project als dit komt
pas echt tot leven als
de mensen uit de streek
er hun schouders onder
willen zetten.
Pieter Jan Meire,
projectcoördinator bij EGTS Linieland Waas en Hulst
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huidige. Onderzoekers brengen op dit moment alle kennis
samen waarop de nieuwe strategie gebaseerd zal worden.
Een onmisbare bron van informatie zijn metingen op het
terrein.

Toetsingskader

PEILLATSESSIE
VERNIEUWDE STORTSTRATEGIE
VOOR EEN GEZONDERE SCHELDE
Meten is weten. En kennis is nodig om weloverwogen beslissingen te nemen. Dat was de belangrijkste boodschap van de peillatsessie. Frederik Roose
(MOW) en Yves Plancke (Waterbouwkundig Laboratorium) gidsten hun toehoorders langs platen,
hoofd- en nevengeulen. Daar worden stroomsnelheden, sedimentbalans en hoogtes gemeten. Met
de resultaten geven de onderzoekers vorm aan een
vernieuwde stortstrategie voor de Schelde.
Eind 2021 lopen de huidige vergunningen voor de stort
activiteiten in de Westerschelde af. Tijd dus voor een
nieuwe stortstrategie, die minstens even goed is als de
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“We meten continu”, vertelt Yves Plancke van het Waterbouwkundig Laboratorium. “We willen onder meer weten
of de gestorte baggerspecie blijft liggen en waar ze
terechtkomt als dat niet het geval is. We meten ook of de
hoogte van de platen evolueert. En we willen weten hoe
groot de stroomsnelheid is langs platen en in geulen. Al
die metingen worden getoetst aan drie vooraf opgestelde
kwalitatieve criteria: het behoud van het meergeulenstelsel, bijkomend ecologisch waardevol gebied creëren op
de plaatranden en het behoud van de oppervlakte van het
ecologisch waardevolle gebied in de Westerschelde. Of we
aan die criteria voldoen, volgen we op via de projectgroep
Flexibel Storten. Eén keer om de twee maanden komen
we samen en gaan we na of de stortstrategie naar behoren wordt uitgevoerd, wat de effecten ervan zijn en waar
er bijsturing nodig is. De volledige strategie wordt ook
nog eens onder de loep genomen door een externe groep
onafhankelijke experts: de Commissie Monitoring Westerschelde.”
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Flexibel storten
De effecten van het storten worden vandaag dus al
continu opgevolgd. Moet de stortstrategie dan nog wel
aangepast worden voor 2022? Frederik Roose van het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW):
“Sinds 2010 werken we volgens het principe van flexibel
storten. Daarbij is de vergunde stortcapaciteit groter dan
wat we effectief nodig hebben en kunnen we – binnen
bepaalde grenzen – zelf bepalen hoe we de baggerspecie
verdelen. De plaatranden zijn goed voor 20 procent van de
stortcapaciteit. Die benutten we zoveel mogelijk. De rest
van de baggerspecie wordt verdeeld over de stortlocaties
in de nevengeulen en de hoofdgeul. Dat het principe werkt,
toont de monitoring. Maar we hebben de laatste jaren toch
ook enkele vaststellingen gedaan waar we verder mee aan
de slag willen.”

Ecologische parameters
“Volgens de huidige richtlijnen mogen we baggerspecie
uit een bepaalde macrocel – een morfologisch geheel
van een plaat met aangrenzende nevengeul en hoofdgeul – enkel terugstorten in dezelfde of de afwaarts
gelegen macrocel”, zegt Frederik Roose. “In de nieuwe

De monitoring toont dat
het principe van flexibel
storten werkt. Nu gaan
we verder aan de slag met
de vaststellingen van de
afgelopen jaren.
Frederik Roose,
projectcoördinator bij MOW

vergunning willen we bekijken of het mogelijk is om ook
te storten in de opwaarts gelegen macrocel. We merken
ook dat we op dit moment de capaciteit van de vergunde
zones niet volledig kunnen benutten. Dat komt omdat de
rivier een dynamisch systeem is: de morfologie verandert
voortdurend. De ligging van sommige geulen verandert
onder invloed van de getijstromingen, waardoor de afgebakende stortzones niet meer helemaal in de geul liggen.
Daarom willen we voor de nieuwe vergunning de ligging
en de capaciteit van de stortvakken herbekijken. Door die
stortvakken bovendien dynamisch af te bakenen, zodat
ze de verwachte evolutie van de rivier volgen, kunnen we
in de toekomst korter op de bal spelen. We willen ook de
aanwezige ruimte in de hoofdgeul beter benutten.”

En er is nog een derde reden om het over een
nieuwe boeg te gooien. Frederik Roose: “Vandaag zijn de drie criteria van ons toetsingskader
gericht op de morfologie van het estuarium.
Die aanpak is voor discussie vatbaar. We willen
onderzoeken of we geen criteria kunnen opstellen die ook rekening houden met de ecologische
functies van nevengeulen.” Systeem in balans
De twee sprekers oogsten enkele creatieve suggesties
van de toehoorders. Frederik Roose: “Een van de bezoekers vroeg waarom we het zand dat we baggeren niet
gewoon commercialiseren. Zand is een erg gegeerde
grondstof op de commerciële markt. Maar zo eenvoudig
is het niet. Als we intrinsieke onderdelen van het morfologische systeem verwijderen, dan tasten we dat systeem
onherroepelijk aan. Met negatieve gevolgen.”
Dagvoorzitter Ilse Hoet sluit zich aan bij de onderzoekers: “In de peillatsessie bleek duidelijk hoe belangrijk
een gezond evenwicht tussen veiligheid, toegankelijkheid
en natuurlijkheid is. De vernieuwde stortstrategie is een
uitgelezen kans om positief bij te dragen aan een gezond
en goed werkend Schelde-estuarium. De geplande ecologische toetsingscriteria kunnen daartoe bijdragen.”
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BOEISESSIE
SMARTSEDIMENT:
GRENSVERLEGGEND BAGGEREN EN
STORTEN
De ecologische waarden in de Scheldedelta gaan
erop achteruit. Maar als we slim omgaan met het
sediment in het gebied, werpen we de natuur een
reddingsboei toe. Dat is het idee achter Smart
sediment, een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partners. In de
boeisessie vertelden Tom Ysebaert (NIOZ) en Frans
van Zijderveld (Natuurmonumenten) hoe sediment
een boost kan geven aan de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten in de Scheldedelta.
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Natuurlijk kapitaal, zo noemt Tom Ysebaert van het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) het sediment in de Schelde. “Sediment is een
onmisbaar onderdeel van het natuurlijke systeem”, zegt
hij. “Het speelt een rol in ongeveer alle ecologische processen. Sediment is de habitat van heel wat bodemdieren en
bijgevolg de foerageerplek van de vogels die die diertjes op
het menu hebben staan. En het is een onmisbaar element
voor de vorming van schorren.”

Balans hervinden
Maar de sedimenthuishouding is verstoord. “De balans
tussen de aan- en afvoer van sediment is niet meer
in evenwicht”, aldus Tom Ysebaert. “De natuur in het
Scheldegebied kreunt onder de intensieve economische
benutting en de vele menselijke ingrepen zoals harde
kustverdediging of baggerwerken. Denk maar aan de
Oosterschelde, waar slikken en zandplaten eroderen
onder invloed van de Deltawerken. Als we opnieuw een
natuurlijke sedimentbalans willen bereiken, is sedimentbeheer een logische knop om aan te draaien. Dat is ook
het uitgangspunt van het grensoverschrijdende project
Smartsediment. In dat Interreg-project werken Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, NIOZ,
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Waterwegen & Zeekanaal NV en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken samen aan slim sedimentbeheer
in het volledige Scheldegebied.”

Diensten van de natuur
“Er staan verschillende uitvoeringsprojecten gepland in
het kader van Smartsediment. In de Oosterschelde willen
we iets doen aan de zandhonger door de Roggeplaat met
225 hectare op te hogen. Daarmee is het voortbestaan van
die plaat voor zeker 25 jaar gegarandeerd. Goed nieuws
voor de steltlopers die er foerageren. In de Westerschelde
werken we aan het onderhoud van de vaargeul met projecten ter hoogte van de Suikerplaat en de Plaat van Ossenisse. We valideren er ook plaatrandstortingen die eerder
plaatsgevonden hebben. In de Zeeschelde willen we ten
slotte ondiepe gebieden aanleggen om laagdynamische
slikken te creëren. Elk project volgen we nauwgezet op aan
de hand van monitoring.”
Smartsediment helpt niet alleen de natuur vooruit. De
geplande projecten komen ook ecosysteemdiensten ten
goede: diensten van de natuur die nuttig zijn voor de mens.
Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten: “Zo is sediment een belangrijke natuurlijke bondgenoot in de strijd
tegen overstromingen. Het speelt ook een belangrijke rol
in de water- en bodemzuivering. En het is onmisbaar voor
heel wat recreatieve activiteiten.”

Sexy sediment
Het publiek reageerde zowel kritisch als instemmend op
de projecten van Smartsediment. Tom Ysebaert: “Een
aantal bezoekers waren bezorgd over de kwaliteit van
het sediment. Daar houden we natuurlijk al rekening
mee, maar het blijft een aandachtspunt om op te volgen

in de toekomst. Sommige deelnemers vroegen zich ook
af of er wel voldoende sediment aanwezig is voor de
geplande suppleties. Toch zien de mensen ook kansen,
bijvoorbeeld in het concept van wisselpolders. Daarbij
geef je nieuwe gebieden terug aan het estuarium zodat
ze zich kunnen ophogen en polder je andere gebieden
weer in die kunnen dienen als landbouwgrond. Geen
nieuw idee, maar wel een met veel toekomstpotentieel.”
Die troeven zijn ook blijven hangen bij dagvoorzitter
Luuk Blom: “Als buitenstaander is sedimentbeheer een
nieuw idee voor mij. Deze ene sessie was genoeg om
me ervan te overtuigen dat er heel wat mogelijkheden
bestaan om sediment slim in te zetten. En dat we trots
mogen zijn op wat we al bereikt hebben dankzij sedimentbeheer. Sediment is sexy! Dankzij sedimentbeheer
kunnen we met een bootje over de Schelde varen met
uitzicht op zeehonden die liggen te zonnen op zandplaten. Prachtig toch?”

Als we opnieuw
een natuurlijke
sedimentbalans
willen bereiken, is
sedimentbeheer een
logische knop om
aan te draaien.
Tom Ysebaert,
senior onderzoeker bij NIOZ
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BOOT-IN-DE-FLES-SESSIE
NIEUWE SLUIS EN FUSIE
HAVENBEDRIJVEN GENT EN
TERNEUZEN GEVEN BOOST AAN
REGIO
Waarom wordt de Nieuwe Sluis in Terneuzen
gebouwd? Hoeveel zal dat kosten en wie financiert
het project? Met enkele quizvragen testte Harm
Verbeek van de VNSC de kennis van de deelnemers
aan de boot-in-de-fles-sessie. En meestal hadden
ze het bij het rechte eind. Dick Engelhardt van Zee
land Seaports en Peter Van Parys van Havenbedrijf
Gent kwamen een ander belangrijk project voor de
regio toelichten: de fusie van beide havenbedrijven.

© Anita Eijlers

In 2012 beslisten Vlaanderen en Nederland om het fileprobleem op het Kanaal Gent-Terneuzen aan te pakken. De
oplossing voor de flessenhals in Terneuzen? Een nieuwe
sluis. Die moet in 2022 klaar zijn en zal ervoor zorgen dat
het sluizencomplex meer verkeer kan slikken. Zee- en
binnenvaartschepen zullen daardoor sneller van en naar de
havens van Terneuzen en Gent kunnen varen. De sluis zal
bovendien 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter
diep zijn. Dat betekent dat ook grotere schepen in de haven
van Gent zullen kunnen aanmeren.

Belangrijke schakel
De eerste schop ging in november 2017 in de grond.
Harm Verbeek van de VNSC: “Het project wordt overzien door de VNSC. Dat is heel bijzonder. Er zijn maar
weinig voorbeelden van bouwprojecten die twee landen
samen, vanuit één overkoepelende projectorganisatie,
uitvoeren. Alleen Denemarken en Zweden hebben voor
de bouw van de Sontbrug – die Malmö met Kopenhagen verbindt – een gelijkaardig grensoverschrijdend
samenwerkingsverband opgezet.”
De bouw van de sluis kost 935 miljoen euro. Wie dat
bedrag zal ophoesten, was niet voor iedere deelnemer even duidelijk. Harm Verbeek: “Nederland betaalt
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zoals overeengekomen ruim 190 miljoen euro. Vlaanderen draagt de overige kosten. Een deel daarvan
wordt betaald door het Gentse Havenbedrijf.” Ook niet
onbelangrijk: Europa past 48 miljoen euro bij. “Europa
ziet het Kanaal Gent-Terneuzen immers als een heel
belangrijke schakel in de verbinding tussen Frankrijk,
België en Nederland”, legt Dick Engelhardt van Zeeland
Seaports uit.

Derde grootste haven
Wat kwam er nu eigenlijk eerst: de plannen voor de
sluis of die voor de fusie van de Gentse haven en Zeeland Seaports? Peter Van Parys van het Havenbedrijf
Gent: “De vernieuwing van het sluizencomplex kwam
eerst. Die plannen hebben bijgedragen tot de fusie.”
De schaalvergroting is goed nieuws voor beide havens.
Maar waarom fuseren ze niet met Rotterdam of
A ntwerpen, vroegen sommige deelnemers zich af. “Dan
zou het gaan over een overname. In dit verhaal brengt
elke partner 50 procent in.”
De fusie zal economische impulsen geven aan de
Vlaamse en Nederlandse economie. Harm Verbeek: “De
regio werd in het verleden gezien als een economisch
zorgenkind. De fusie zal zorgen voor een ommezwaai.”
Volgens berekeningen zal het eengemaakte havenbedrijf goed zijn voor zo’n 100.000 directe en indirecte
jobs, waaronder 5000 nieuwe banen. “We schatten de
toegevoegde waarde op 13,5 miljard euro. Daarmee
worden we de derde grootste haven in Europa en laten
we Hamburg en Amsterdam achter ons”, zegt Dick
Engelhardt.

Kansen voor bedrijven
Halen bedrijven op het terrein er ook voordeel uit? Peter
Van Parys: “Zeker, ook zij winnen aan efficiëntie. Daarnaast
kunnen ze zodra de fusie rond is nog meer inzetten op
duurzaamheid. Met ons gezamenlijk strategisch plan moedigen we bijvoorbeeld de uitwisseling van reststromen en
de aanleg van warmtekrachtnetwerken aan.”
De deelnemers van de sessie waren het er alvast over eens:
de fusie is een voor de hand liggende keuze. De beslissing
had al twintig jaar geleden moeten vallen, merkte iemand
zelfs op.

We schatten de
toegevoegde waarde van
de fusie op 13,5 miljard
euro. Daarmee worden we
de derde grootste haven in
Europa.
Dick Engelhardt,
COO van Zeeland Seaports
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KOMPASSESSIE
HET SCHELDE-ESTUARIUM
DOORGELICHT: T2015
Om de zes jaar worden de toestand en de ontwikkelingsrichting van het Schelde-estuarium geëvalueerd met een rapportage. Met die evaluatie kan de
VNSC het gevoerde beleid en beheer beoordelen en
indien nodig aanpassen. De evaluatierapportage
is met andere woorden het kompas waar de VNSC
op vaart. In de kompassessie pikten Gerrit Burgers
(Rijkswaterstaat) en Hermjan Barneveld (HKV Lijn
in water) enkele veelzeggende voorbeelden uit
de gloednieuwe concepttekst van de T2015, de
tweede evaluatie.

© Anita Eijlers

De eerste evaluatierapportage, de T2009, dateert van zes
jaar geleden. “Intussen zijn we aan de slag gegaan met de
gegevens van 2010 tot 2015 voor de T2015”, vertelt Gerrit
Burgers van Rijkswaterstaat. “Anderhalf jaar geleden
zijn we gestart met de gegevens op een rij te zetten en
begonnen we aan een degelijk , lijvig analyserapport. Nu we
de concepttekst afgerond hebben, zitten we in de laatste
rechte lijn naar de definitieve evaluatie en de samenvatting
midden volgend jaar.”
Zo’n samenvatting is geen overbodige luxe, want het
analyse- en evaluatierapport tellen samen al gauw meer
dan duizend pagina’s. “We bekijken dan ook niet enkel wat
hoofdlijnen”, zegt Gerrit Burgers. “Met de T2015 willen we
een totaaloverzicht maken. We maken daarvoor gebruik
van zeven indicatoren die ons meer vertellen over de
natuur, de veiligheid en de toegankelijkheid in het Schelde
estuarium. Aan de hand van meetbare parameters beoordelen we of die indicatoren goed scoren. Zo weten we of we
moeten bijsturen of niet.”

Afgevlakte hoogwaters
Enkele elementen springen nu al in het oog. Hermjan
Barneveld van HKV Lijn in water is projectleider van
het consortium dat de evaluatie uitvoert. Hij wees de
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t oehoorders van de kompassessie op een paar opvallende
vaststellingen. Daarbij bleek al meteen dat schijn vaak
bedriegt. Hermjan Barneveld: “Soms doen we vaststellingen die lijken te wijzen op een trendbreuk, maar dat niet
noodzakelijk zijn. Kijk maar naar de hoogwaterstanden.
Die stijgen al sinds het begin van de twintigste eeuw en
het snelst op de meetstations stroomopwaarts. Maar
het afgelopen decennium doen we op de Zeeschelde een
opvallende vaststelling: de hoogwaters vlakken af. Er is een
zekere invloed te verwachten van ingrepen zoals ontpolderingen en de gecontroleerde overstromingsgebieden die
aangelegd werden in het kader van het Sigmaplan. Toch
is de plotse verandering niet uitsluitend daaraan toe te
schrijven. We zien op de Zeeschelde een sterke relatie met
de lage waterafvoer van de laatste jaren. Wat ook meespeelt is dat de wind op de Westerschelde de laatste zes
jaar maar matig gewaaid heeft. De zeespiegelstijging is
duidelijk merkbaar in de lange meetreeksen van de waterstanden. Een periode van zes jaar is veel te kort om daar
veranderingen in te zien, maar duidelijk is dat de zeespiegelstijging voor de langere termijn van groot belang blijft.
Het hoogwater blijft dus een aandachtspunt de komende
jaren.”

Minder niet-broedvogels
Veel steltlopers op de Westerschelde gaan erop achteruit.
Hermjan Barneveld: “Die trend zien we ook op het land,
maar op de Westerschelde verandert het leefgebied van
steltlopers in sterk polyhaliene zones (gebieden met zout
water). Bovendien verandert de samenstelling van het
voedselaanbod, bijvoorbeeld door de sterke teruggang van
de kokkel. Op de Zeeschelde lijkt het voedselaanbod lager
omdat de waterkwaliteit erop vooruit is gegaan. Dat de
niet-broedvogels het minder goed doen op de Schelde, is
dus niet louter slecht nieuws.”
Het zoutgehalte wordt overigens als aparte parameter
onderzocht binnen de T2015. En ook daar zijn veranderingen waar te nemen. “Tot 2001 nam het zoutgehalte overal
af,” zegt Hermjan Barneveld, “maar sindsdien is het overal
weer zouter geworden. De reden? De hoeveelheden afgevoerd zoetwater zitten in dalende lijn.”

De hoogwaterstanden
stijgen al sinds het begin
van de twintigste eeuw,
maar de laatste tien jaar
vlakken de hoogwaters
met name op de
Zeeschelde af.
Hermjan Barneveld,
senior adviseur rivieren, kusten en delta’s
bij HKV Lijn in water

Beter communiceren
De T2015 onderzoekt ook de effecten van menselijke
ingrepen op het systeem. Onderhoudsbaggerwerken zijn
daar een goed voorbeeld van. “We willen in eerste instantie
weten hoeveel er daadwerkelijk gebaggerd werd”, zegt
Hermjan Barneveld. “Want dat is niet altijd hetzelfde als
wat er voorspeld werd in het MER. Zo stelden we vast dat er
in de Westerschelde minder gebaggerd werd dan voorspeld
in het MER, en in de Beneden-Zeeschelde dan weer meer.
De trends van voorspelde en uitgevoerde baggerwerken
zijn wel vergelijkbaar. Over het algemeen is het baggerwerk
toegenomen na 2011 vergeleken met de periode daarvoor.
Geen wonder: in de Westerschelde zit je op dat moment
met een diepere rivier door de derde verruiming. En in de
Zeeschelde kwam het Deurganckdok erbij.”
De kompassessie kon op veel belangstelling rekenen. Een
evaluatie als de T2015 is dan ook van belang voor iedereen
die werkt rond veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid
in het Schelde-estuarium. Gerrit Burgers: “De bezoekers
van de sessie waren heel benieuwd naar de betekenis van
elke vaststelling die we doen. Die uitwisseling is erg waardevol voor ons. We merkten vandaag ook hoe belangrijk het
is om onze bevindingen in begrijpelijke taal samen te vatten en te duiden. Daar willen we nog sterker op inzetten.”

