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Waterkwaliteit van de Boven-Schelde op Vlaams grondgebied  

(traject van Pecq tot Zwijnaarde) 

Sedert het begin van de metingen is de waterkwaliteit van de Boven-Schelde, weliswaar met ups en 

downs, er stelselmatig op vooruit gegaan. 

Was de waterkwaliteit (zowel biologisch als fysisch-chemisch) begin de jaren ‘90 nog zeer slecht, dan 

evolueerde deze eind de jaren ’90 naar slecht, over matig begin de jaren 2000, tot een vrij goede 

situatie heden. 

De vooruitgang gaat de laatste jaren weliswaar aan een trager tempo dan pakweg 10 jaar terug, 

maar de kentering is gezet. Het zal er de komende jaren op aankomen om op vele vlakken (zowel qua 

saneringen van huishoudelijke lozingen, vergunningenbeleid van de bedrijven, maar ook zeker in de 

landbouwsector) nog kleine vooruitgang te boeken vooraleer de Boven-Schelde overal een goede 

waterkwaliteit zal halen. 

Op dit ogenblik zitten we met de waterkwaliteit van de Boven-Schelde dus in een kantelmoment. De 

kwaliteit is dusdanig dat er weer volop leven (zowel vissen als macro-invertebraten) in voldoende 

diversiteit aanwezig is, maar dit lijkt heden nog een broze situatie. Elke piekverontreiniging (zoals bv. 

vorig najaar) kan catastrofale gevolgen hebben voor deze organismen, en kan aldus vooral de 

biologische waterkwaliteit enkele jaren terugschroeven. Er is op dit ogenblik met andere woorden te 

weinig buffering mogelijk op de huidige waterkwaliteit bij gebeurlijke calamiteiten. 

Als we vier belangrijke fysisch-chemisch parameters vergelijken over het ganse traject van de Boven-

Schelde op Vlaams grondgebied dan merken we dat drie er van (Biologische Zuurstof Vraag, 

Chemische Zuurstof Vraag en Ammonium) duidelijk beter scoren bij de monding van de Boven-

Schelde in de Ringvaart dan dat deze parameters scoren als de Boven-Schelde Vlaanderen 

binnenstroomt. Dit heeft ongetwijfeld veel te maken met de jarenlange inspanning op het vlak van 

sanering van huishoudelijk afvalwater en het vergunningenbeleid voor bedrijven. Doch zien we op 

Vlaams grondgebied thv. Helkijn in eerste instantie een afname van de algemene waterkwaliteit. De 

oorzaak hiervan is terug te vinden bij de monding van de twee Spierebeken (Grote- en Zwarte 

Spierebeek) in de Schelde. De waterkwaliteit van de Zwarte Spierebeek is er weliswaar de laatste 

jaren sterk op vooruit gegaan, doch blijft er een serieus probleem in periodes van langdurige/hevige 

neerslag, wanneer er telkenmale (schijnbaar) enorm veel overstortwerking optreed. De Grote Spiere 

ontvangt nog steeds aanzienlijke hoeveelheden ongezuiverd afvalwater zowel van industrie als van 

huishoudens vanuit de agglomeratie Moeskroen. Doch ook op Vlaams grondgebied zitten er ook nog 

enkele knelpunten. Voornamelijk rond bedrijven en huishoudelijke lozingen van Ronse. Deze 

vuilvracht bereikt de Boven-Schelde via de Molenbeek en de Rhone thv Kluisbergen. 

Opmerkelijk is de verslechtering van de parameter Zwevend Stof op Vlaams grondgebied, afwaarts 

naar Zwijnaarde. Deze valt te verklaren door verschillende erosieproblemen die zich situeren in de 

Vlaamse Ardennen. Het reliëf in combinatie met zware landbouwpraktijken zorgen gedurende het 

winterhalfjaar voor enorme leemuitspoelingen die de parameter Zwevend stof dan ook zwaar 

belasten. Investeren in bestrijdingsmaatregelen omtrent bodemerosie lijkt dan ook zinvol. 


