
HET SCHELDE-ESTUARIUM 

Frank Mostaert 



Het  getij  dringt  zeer  ver  landinwaarts  binnen ,  

tot  stuwen/sluizen  of  bovendebiet  het  getij  stopt 

SCHELDEBEKKEN EN DEELBEKKENS 



Estuarium Schelde 



De bewogen geschiedenis van de 
Durme en de Vlaamse vallei 

• Eerst het ontstaan van het Scheldebekken vanaf 
het begin van het Quartair (2,5 miljoen jaar 
geleden)  

• Focus op de bewogen evolutie van de Durme 
vanuit het standpunt van de geologie, het 
landschap en de landschapsevolutie 

• Tot en met het  

 verhaal van de  

 laatste eeuwen.   



De Delta van Rijn, Maas en Schelde:  
Meer dan twee miljoen jaar  ijstijden en warme 
periodes, erosie en sedimentatie 



Reclame 

http://www.geopunt.be/over-geopunt


De Durme en de Vlaamse Vallei 
Digitaal hoogtemodel 
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Plioceen Plioceen 6 miljoen jaar geleden 



Begin Quartair - 2,5 miljoen jaar geleden 









Van de laatste ijstijd tot nu 

• Klimaat gewijzigd 

• Van verwilderd rivierstelsel tot regenrivier tot 
getijdenrivier 

• Rivierstelsel verlegd 

• Zeespiegel gestegen 

• Grondwater mee gestegen 

• Evolutie in de vegetatie 

• Toenemende impact van de mens 

 



 











 



Van poolwoestijn over loofbos tot landbouw  



 



 



 



 





7000 v.Chr 
( 8000 BP ) 

8000 v.Chr 
( 9000 BP ) 

7500 v.Chr 
( 8500 BP ) 

3700 v.Chr 
( 5000 BP ) 

Land / zeegrens in de zuidelijke  

Noordzee tijdens het Vroeg- en  

Midden-Holoceen 

land zee 

meren en moerassen 



De interessantste rivier van Europa 

• In het Quartair in de loop van de oer-Rupel, in de Vlaamse Vallei, afvoer in 
westelijke richting. 

• In het Eemiaan (warme periode), Vlaamse vallei wordt een waddengebied met 
getijdewerking, het verloren land van Lokeren. 

• In het Weichsel (laatste ijstijd) weer de afvoer van de oostelijke en zuidelijke 
rivieren in de Vlaamse vallei, afvoer naar het noordwesten in een verwilderd 
riviersysteem van de Vlaamse vallei 

• Droogvallen van het verwilderd systeem bij het einde van het Weichsel, wegens te 
koud en te droog. De wind vormt de dekzandruggen met een afdammende 
werking op het nagenoeg verdroogde riviersysteem. 

• Riviertjes uit Leiebekken en Poekebeek wateren af naar oosten, vormen een meer 
in de Moervaartdepressie 

• Doorbraakdal van Hoboken ontstaat; het meer watert af naar de Schelde via de 
Durme  

• De zeespiegel stijgt, de vegetatie evolueert van toendra naar gemengd loofbos 

• De rivieren meanderen, de alluviale vlaktes worden moeras, veen wordt gevormd 

• De mens doet zijn intrede en begint aan zijn vernietigingswerk 



Ingrepen van de mens en de gevolgen   
• Massale ontbossing – herintroductie van sediment in de moerassige riviervlaktes  
• Landbouw - bodemerosie en sedimentafvoer 
• Verovering door de mens van de alluviale vlaktes  

 
• Bescherming tegen overstromingen door introductie van dijken - einde 

sedimentatie in alluviale vlaktes 
• Inpolderingen - veranderingen van het kombergend vermogen van het 

Scheldebekken  
• Sluizen en stuwen voor de scheepvaart en om het getij buiten te houden 
• Verbeteringswerken voor de Scheepvaart (afsnijden van meanders, kanaliseren) – 

sneller binnendringen van de getijgolf  
• Graven van kanalen voor scheepvaart en waterafvoer - met invloed op de 

afwatering naar zee in het Scheldebekken  
• Waterbeheersingswerken in bovenlopen – vertraagde afvoer en retentie 
• Baggerwerken en storten van baggerspecie voor toegankelijkheid havens en 

rivieren voor scheepvaart – verstoring van de rivierbodem – versnelde 
getijdenpenetratie 
 

• Onder druk van toenemende bevolking verstedelijking, industrialisatie – 
verontreiniging, invloed op de waterkwaliteit. Rivieren worden open riolen.  



Belangrijkste wijzigingen fysisch milieu in de 
Schelde en bijrivieren (sedert Romeinse tijd) 

• Permanente wijzigingen van de morfologie van het Schelde estuarium 
(Oosterschelde – Westerschelde) 

• Landwaarts binnendringen van het getij: van seizoenale overstromingen 
naar dagelijkse overstromingen 

• Permanente morfologische veranderingen in getijdengebied 

• Continue zeespiegelstijging 

• Stormvloeden met gevolgen 

 (14de en 15de eeuw) 

• Climate change (invloed op afvoer en 

      zeespiegel) 
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Noordzee, zeegaten 
en getijdengeulen 

Rivieren 

Strandwallen en 
duinen 

Getijdengebied: platen, 
slikken en schorren 

2400 BP 50 AD 350 AD 

1000 AD 1250 AD 1750 AD 

Kustveenmoeras 

Hogere gronden: Pleisto- 
ceen zand aan maaiveld 

Bedijkt gebied 
Archeologische  
vindplaatsen 

. 

Bron: Nederlands Instituut voor 

Toegepaste Geowetenschappen TNO  







Voor de getijdenwerking 

 



Vandaag 

 



Toestand van Romeinse tijd  
tot 11de eeuw 

Huidige toestand 





   Vandaag : de Durme , een samenvloeiing  van de Zuidlede en de 
Moervaart ter hoogte van Daknam, een deelgemeente van Lokeren. Het verlengde van deze Durme 
staat in verbinding met de Schelde nabij Hamme. 
• De middeleeuwse Durme  liep van in de streek van Aalter tot in Hamme/Tielrode.  
• In Vinderhoute vloeide de middeleeuwse Durme samen met de Poekebeek, die ontspringt nabij  

Tielt.  
• Vanaf de vijftiende eeuw werden de Durme en de Poekebeek ten westen van Vinderhoute 

respectievelijk Hoogkale en Neerkale genoemd.  
• Tussen Mendonk en Daknam sprak men over de Moervaart/Zuidlede en vanaf Daknam tot 

Hamme over de Durme.  
• De Durme werd een getijdenrivier vanaf de dertiende eeuw door zijn verbinding met de 

Westerschelde via de Schelde.  Tot 1964 was er getijdeninvloed tot in de Moervaart (tot 25 cm).   
• Door de afdamming te Lokeren op de Durme en het verwijderen van de sluis te Rodenhuize op 

de Moervaart is het peil in de Moervaart volledig bepaald door deze in het kanaal Gent-
Terneuzen. 

 

 

Durme 

De Durme in het Holoceen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidlede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moervaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daknam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lokeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamme_(Oost-Vlaanderen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tielrode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vinderhoute
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poekebeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tielt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mendonk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerschelde


 



 

De Lieve werd gegraven van 1251 tot 1269 en was de eerste kunstmatige 
verbinding tussen Gent en de zee. De Kale heeft niet veel last van dit 
graafwerk ondervonden omdat de Lieve - tussen de twee rabotten - het 
waterpeil aannam van de Kale. 
De Moervaart werd rond 1300 gegraven door de abdij van Boudelo om 
de afwatering van de Moervaartdepressie te verbeteren.  Als alternatief 
voor de moeilijk bevaarbare Zuidlede is ze in de 15de eeuw bevaarbaar 
gemaakt voor transport van turf. 



 



 

In 1613 werd in de bedding van de Hoogkale de Brugse Vaart uitgegraven. Vandaag is dit een 
onderdeel van het Kanaal Gent-Oostende. 
 
Door het graven van de Sassevaart in 1547 en het Kanaal Gent-Terneuzen tussen 1823 en 1827, 
werd de Durme volledig afgesneden van haar bovenloop. Hierdoor begonnen grote delen van de 
rivier te verzanden. Het zand dat met het opkomende tij werd aangevoerd, ging immers veel 
meer bezinken in de rivierbedding. Om de scheepvaart mogelijk te houden, begon men vanaf de 
twintigste eeuw met baggerwerken. 
 
Het Nevels Vaardeken (soms Nieuwe Kale genoemd) , dat Nevele met Schipdonk op de Brugse 
Vaart verbond werd gegraven. Zeker is dat dit vaardeken in 1751-1752 werkelijk werd verbeterd 
en geruimd. Vijf jaar later overstroomde de Leiestreek weer en weer stond de hele Kalevallei 
blank.  
 
Men begon reeds te denken aan het Schipdonkkanaal. Maar hoe dan ook het Nevels Vaardeken 
stond met de Poekebeek in verbinding en daardoor kreeg de Kale minder water.  
Het Schipdonkkanaal (Afleidingskanaal van de Leie) werd gegraven in 1847-1848. Het Nevels 
Vaardeken verdween vanaf Nevele tot aan Merendreebrug. Vanaf Merendreebrug tot aan de 
Brugse Vaart noemt men dit deel van het Nevels Vaardeken de Kruiskale. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brugse_Vaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Oostende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sassevaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen


 
In de twintigste eeuw was het hoogwaterpeil in de Schelde aanzienlijk gestegen en bij 
springtij werd de Durme/Moervaartvallei herhaaldelijk geteisterd door 
overstromingen. Na een ernstige overstroming in de stadskern van Lokeren werd in 
1955 besloten om de Durme af te dammen. Hierdoor werd de Durme vanaf 
Waasmunster in feite een getijdengeul van de Schelde. Het overige deel van de 
Durme/Moervaart liet men (en laat men nog steeds) uitmonden in het Kanaal Gent-
Terneuzen. De dominante stroomrichting van de historische Durme werd dus door de 
mens omgekeerd. 
 
De Durme werd op bepaalde plaatsen rechtgetrokken (1930).  De Durme werd 
afgedamd in de omgeving van Lokeren. 
De Durme werd ingedijkt, om de dagelijkse overstromingen door het getij te 
vermijden.  
De Durme verzandde in zijn eigen ingesnoerde bedding. 
Molsbroek, om verzanding tegen te gaan, om overstromingen te vermijden, 
Bedreigingen van het getij en moeilijke afwatering van het achterland. 
 
Het Sigmaplan: zoetwaterschorren, overstromingsgebieden, uitbaggeren?, pompen,… 
Waterpeilen, stormvloedgevaar, permanente zorgen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lokeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waasmunster
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen


1935 



Stormvloed van 1953 





 



• Tijdens de strenge winter van 1996-1997 
vroren Durme en Schelde bijna dicht : een 
indicatie van de verbeterde waterkwaliteit ? 



Ondertussen 

• Durme zat in een keurslijf ontdaan van veel ruimte 

• Durme-Schelde onder druk van vele menselijke behoeften 

• Tijstanden baren zorgen in het estuarium 

• Sedimentproblematiek en verontreiniging acuut 

• Veiligheid tegen overstromingen? 

• Natuur in het gedrang 

• Toegankelijkheid voor scheepvaart nagenoeg verdwenen 

• Het Sigmaplan 

 

• Van ondergaan over bescherming tot anticiperen en plannen 
naar de toekomst toe: het geactualiseerde Sigmaplan 



 GGG en GOG 



1953 

1976 

En de extemen? 





















www.watlab.be 



Dank u wel voor uw aandacht 


