De Zeeschelde:
varen tussen Antwerpen en Rupelmonde
De Zeeschelde

Het Scheldestroomgebied

De Schelde

Het stroomgebied van de Schelde en haar bijrivieren beslaat
een oppervlakte van 21 863 km² verspreid over 5 gewesten:
het Franse Nord-Pas-de-Calais (31% van het stroomgebied), het
Waalse gewest (17%), het Vlaamse gewest (43%), het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (1%) en de Nederlandse provincie
Zeeland (8%). Bijna 10,5 miljoen inwoners leven vandaag in
het Scheldestroomgebied. Met gemiddeld 477 inwonders/km²
is het één van de dichtst bevolkte gebieden van Europa.
Het is ook een belangrijke industriële zone mét een wereldhaven, Antwerpen. De Schelde en haar bijrivieren werden
bijgevolg voornamelijk ingericht voor de scheepvaart.
Het netwerk van waterwegen, met meer dan 250 sluizen en
stuwen, is er het dichtste ter wereld.

De Schelde ontspringt in Noord-Frankrijk
ten noorden van Saint-Quentin, ongeveer
95 meter boven de zeespiegel. Het is een
kleine bron die in haar eerste kilometers
maar een beekje vormt. Al stromend wordt
de beek gevoed door andere zijbeken en
groeit ze uit tot een echte rivier om ten
slotte als machtige stroom in de Noordzee
uit te monden.
De Schelde is tegelijk een regenrivier en
een getijdenrivier. Vooral in de bovenloop
van de rivieren van het Scheldebekken is
de neerslag van doorslaggevend belang
voor de waterstand. Stroomafwaarts Gent
overheerst het getij.
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De 3 Scheldes
Vanaf haar bron tot de getijdensluis van Merelbeke, nabij Gent, wordt ze de Boven-Schelde genoemd. In Gent
ondervindt de Schelde voor het eerst de werking van het getij. Het deel van Gent tot aan de Nederlandse grens
wordt dan ook de Zeeschelde genoemd.
Voorbij de Belgisch-Nederlandse grens begint de brede zeearm van de Westerschelde. Via Terneuzen, Breskens
en Vlissingen mondt ze uit in de Noordzee. Samen met de Zeeschelde vormt de Westerschelde het Scheldeestuarium(1), dat onder invloed van het getij staat.

De Zeeschelde
Druk bevaren
De Schelde speelt als een van de drukst bevaren
rivieren van Europa, een prominente economische
rol. De rivier is een belangrijke scheepvaartroute,
jaarlijks goed voor de aan- en afvoer
van tonnen goederen naar en van de havens van
Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen, Gent en zelfs
Brussel. Via de Leie en de Boven-Schelde verbindt
de Zeeschelde Vlaanderen en Nederland
met Frankrijk. Langs Antwerpen kunnen
schepen oostwaarts het Albertkanaal op, naar
het Maasbekken en verder. In de havens en op
de oevers van de Schelde zijn talloze bedrijven
gevestigd. Die stellen vele tienduizenden mensen
tewerk en zijn bepalend voor de economie van
heel Vlaanderen.

Getijdenrivier
In de Zeeschelde is het getij koning. Vanaf de monding trekt de getijdenwerking als een langgerekte golf de
Schelde binnen. Deze golf plant zich stroomopwaarts voort tot in Gent, richting Durme en Rupel en via de Rupel
richting Nete, Dijle en Zenne. In Gent doen de sluizen de getijdenwerking abrupt stoppen.
Het hoogteverschil tussen de hoogwater- en de laagwaterstand varieert van ongeveer 4m bij de monding in
Vlissingen tot 5m in Antwerpen en een kleine 2m bij Gent. Nabij de Durmemonding bereikt de Schelde haar
hoogste waterpeil.
Door de ritmiek van eb en vloed, vermengt het zoute zeewater zich met het (zoete) rivierwater.
(1) Een estuarium is een wijde, trechtervormige riviermonding waar eb en vloed actief zijn.
Zeewater dringt met het opkomend tij landinwaarts.
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Mozaïek van leefgebieden
Door de sterke stroming in het Schelde-estuarium worden grote hoeveelheden zand en slib aan- en afgevoerd.
Op sommige plaatsen wordt de bedding uitgeschuurd, op andere plaatsen is er sedimentatie. De structuur van de
bedding en de oevers is daardoor heel uiteenlopend. Deze structuren vormen een lappendeken van leefgebieden,
elk met zijn eigen, bijzondere bewoners.
Slikken zijn de lagergelegen delen van de oever, die
bij elke vloed overspoeld worden. Deze overvloed aan
water is weinig vriendelijk voor planten. Wel krioelt het
er van minidiertjes, zoals wormen, krabben en kreeftjes,
die gretig worden verorberd door allerlei watervogels en
vissen. Voor ganzen, eenden en steltlopers vormen de
slikken en platen een ideale plek om te rusten en eten te
zoeken.
Op de hoger gelegen delen, de schorren, komen
wel planten voor. Deze zones overstromen enkel bij
springtij, ongeveer tweemaal per maand. Hier groeien
planten die een overstroming goed kunnen verdragen:
lamsoor en zeekraal kunnen goed tegen zout water. In
het zoete deel van de Schelde, stroomopwaarts van de
Rupelmonding, groeien dan weer rietpartijen en uiterst
zeldzame wilgenvloedbossen.
Als het water zich terugtrekt van de schorren, blijft nog een deel water in de geulen en kreken staan. Geulen en
kreken vormen een belangrijke transportweg voor voedingsstoffen en sedimenten.
Wetlands staan niet onder invloed van de getijden. In de zomer worden ze gekenmerkt door lage waterstanden en
in de winter door hoge. Wetlands zijn heel gevarieerd: van open water naar rietland, dat op zijn beurt overgaat in
moerasbos.
Elzenbroekbossen vormen een zeldzaam natuurtype in de polders. Zowat het hele jaar door staan deze bomen met
de wortels in het water. Die vormen een prima schuil- en nestplaats voor tal van soorten.
Waar begraasd en gemaaid wordt, ontstaan bloemrijke hooi- en graslanden. Vooral weidevogels voelen zich prima
thuis in uitgestrekte weilanden.
De sloten, kreken en plassen worden bevolkt door vissen, amfibieën en libellen.

Het Sigmaplan
Op 3 januari 1976 teisterden grote overstromingen het Zeescheldebekken. Het dorp Ruisbroek en vele honderden
hectaren land kwamen onder water te staan. Als reactie hierop werd, naar analogie met het Deltaplan dat in
Nederland al in 1953 van start ging, in 1977 het Sigmaplan opgesteld.
De naam Sigma-plan komt van de Griekse letter sigma (de S van ‘Schelde’). Het Sigmaplan moet het gehele
Zeescheldebekken beschermen tegen stormvloeden vanuit de Noordzee.
Het in 2005 geactualiseerde Sigmaplan maakt werk van werkt aan een veilig, natuurlijk en economisch
aantrekkelijk Scheldegebied. Momenteel is men bezig met het verhogen van dijken en het inrichten van
gecontroleerde overstromingsgebieden met grote aandacht voor een natuur die tegelijk nuttig en adembenemend
is. Alle info lees je op www.sigmaplan.be

Gecontroleerde overstromingsgebieden
Wanneer een krachtige vloedgolf de Schelde binnenrolt, moet de rivier op korte tijd een grote hoeveelheid water
kunnen bergen. Een gecontroleerd overstromingsgebied of GOG geeft de Schelde extra overstromingsruimte, maar
binnen afgebakende contouren.
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Bij een hoge waterstand stroomt
het water over de overloopdijk het
overstromingsgebied binnen. De
vloedgolf verliest daardoor aan
kracht. Verder stroomopwaarts
is er dan minder kans op
overstromingen. De overloopdijk is
de oorspronkelijke dijk die verlaagd
en verstevigd wordt. Het water
stroomt weer weg via speciale
uitwateringsconstructies wanneer het
water in de rivier weer voldoende
gedaald is.
Om te beletten dat huizen, wegen
en andere infrastructuur onder
water lopen, beschermt een nieuw
aangelegde ringdijk (8m boven de
zeespiegel) het achterland van een
overstromingsgebied.
Gecontroleerd overstromingsgebied
met gereduceerd getij (GGG)

gecontroleerd
overstromingsgebied
met gereduceerd getij

stormtij
springtij
hoogtij (vloed)

ringdijk op
Sigmahoogte
(tussen + 8m en
+11m, afhankelijk
van de plaats)
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Een overstromingsgebied met
gecontroleerd gereduceerd getij
(GGG) is een variante op een
gecontroleerd overstromingsgebied
(GOG). Het combineert de
veiligheidsfunctie van een
overstromingsgebied met het herstel
van zeldzame getijdennatuur. Op
het ritme van eb en vloed stroomt er
tweemaal daags water in een GGG.
Door deze dynamiek ontstaat een
systeem van slikken en schorren.
Voorbeelden van gecontroleerde
overstromingsgebieden langs de
Zeeschelde zijn o.a. de Kalkense
Meersen, de Vlassenbroekse Polder,
Het Lippenbroek in Hamme, Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR), …

De diensten van de natuur
Slikken en schorren zijn bijzonder nuttig. Ze vormen een natuurlijke buffer en beschermen ons dus tegen
overstromingen. Ze vangen zand en slib op, zodat er minder moet worden gebaggerd. Ze zuiveren het water en
brengen de natuurlijke voedselketen weer in evenwicht.
De Scheldenatuur biedt ook ontspanning en verademing: we kunnen er wandelen, fietsen, varen en eindeloos
genieten. Dat is ook goed voor de horeca en de toeristische sector. Deze natuurdiensten zijn noodzakelijk voor het
functioneren van onze samenleving.

Waterkwaliteit
Een goede waterkwaliteit is van levensbelang, zowel voor mens als natuur. Het intense gebruik van het Scheldeestuarium zorgt voor een grote druk op de waterkwaliteit. Deze op peil brengen en houden, vormt een grote
uitdaging.
Vooral de ontwikkeling tot economisch bolwerk in de jaren 1960 en 1970 ging ten koste van de natuur en de
waterkwaliteit. Toen kwamen er bijna geen vissen meer voor in de Schelde.
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De inspanningen van de industrie en de investeringen in waterzuivering werpen duidelijk hun vruchten af.
Opmerkelijk is de kwaliteitsverbetering van de Zeeschelde en de Rupel sinds de inwerkingtreding van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van Brussel-Noord (1.100.000 IE(2)) en Grimbergen(100.000 IE).
Anno 2012 meet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op een kwart van de meetplaatsen een aanvaardbare
biologische en fysico-chemische waterkwaliteit.
De kwaliteit van de rivieren is zo sterk verbeterd, dat het visbestand zich herstelt, de vogels er voedsel komen
zoeken en het ecosysteem tekenen van herstel vertoont. Toch is er nog een lange weg te gaan.

As voor recreatie
Oneindige mogelijkheden biedt de Schelde ook voor
sport en ontspanning. Plezier- en passagiersvaart,
wandelen en fietsen op de jaagpaden, dit en nog veel
meer, het kan er allemaal. En voor de cultuurfreak is
de Schelde een onovertroffen richtingwijzer. Aan haar
oevers ontstonden tal van rijke steden die getuigen
van de hoogstaande kwaliteit en verfijndheid van de
oude Vlaamse cultuur. Kunst, wetenschap, literatuur
en architectuur: Antwerpen, Rupelmonde, Temse,
Dendermonde en Gent zijn maar enkele van de centra
waar je keer op keer nieuwe ontdekkingen doet.

Varen tussen Antwerpen en Rupelmonde
Ontstaan Antwerpen
Het toponiem ’’Antwerpen‘ is etymologisch en archeologisch te verklaren uit de naam die gegeven werd aan de
plaats van de eerste nederzetting bij de ‘anda werpum’, wat eigenlijk Germaans is voor ‘aangeworpen gronden’
(in een bocht van de rivier). Anderzijds vertelt een 15de-eeuwse sage dat in het land van de Schelde omstreeks het
begin van onze tijdrekening de reus Druon Antigoon heerste, die van elke schipper een zware tol eiste. Wanneer
deze weigerde te betalen, werd hem de hand afgehakt. De Romeinse krijger Silvius Brabo bevocht, overwon en
doodde de reus, hakte zijn hand af en wierp hem in de Schelde. Het bevrijde volk noemde de stad ‘Antwerpen’
(van handwerpen).

Antwerpen langs de Schelde
Stroomafwaarts het Steenplein liggen enkele recente
projecten: het MAS (Museum aan de Stroom),
gerenoveerde hangars, geklasseerde havenkranen, de
vernieuwde Kattendijksluis (voor pleziervaart) en de
Royerssluis (voor beroepsvaart). Naast de Royerssluis
ligt op rechteroever de Hogere Zeevaartschool waar
officieren voor de handelsvaart worden opgeleid. Op
linkeroever ligt het Sint-Annastrand, een recreatief
middelpunt van Antwerpen. Vanaf het Sint-Annastrand
kan men stroomopwaarts (zuidwaarts) een wandelpad
langs de Schelde volgen tot het openlucht Ankermuseum
(ook ‘boeienweide’ genoemd) en de Sint-Annatunnel.
Het wandelpad gaat verder naar de watersportplas
Galgenweel. De Sint-Annatunnel, beter bekend als de voetgangerstunnel, vormt net als de Waaslandtunnel
(de ‘konijnenpijp’), de Kennedytunnel, de Brabotunnel (pre-metro) en de meer stroomafwaarts gelegen
Liefkenshoektunnel (toltunnel) voor een verbinding tussen de stad en Linkeroever.
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De haven van Antwerpen
Verder stroomafwaarts ligt de haven van Antwerpen, de
grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na
Rotterdam. Ze is diep in het binnenland gelegen waardoor de
af te leggen afstanden voor spoor- of wegvervoer opmerkelijk
verminderen. De haven van Antwerpen heeft een belangrijke
positie in Europa voor het behandelen van staal, fruit, hout,
koffie en tabak. Jaarlijks doen circa 14.000 zee- en 55.000
binnenschepen de haven aan.

Antwerpse Scheldekaaien
Antwerpen staat aan de vooravond van een grootse
herinrichting van haar Scheldekaaien. Om de stad in de
toekomst beter te beschermen tegen overstromingen, zal
de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV
(W&Z) samen met de stad Antwerpen de Scheldekaaien
over een afstand van 7 km heraanleggen. W&Z realiseert
de veiligheidsmaatregelen, de stad staat in voor de
herinrichting van de kaaien. Zo wil het de banden met
de Schelde aanhalen en de Antwerpenaren hun rivier
teruggeven. Het project startte in juni 2012 en loopt over
verschillende jaren.

Industrie en scheepvaart
Stroomopwaarts Antwerpen komen
we enkele bedrijven tegen die
afhankelijk zijn van de Zeeschelde
voor de aanvoer van grondstoffen
(olie voor Petroleum Zuid met o.a.
Castrol NV en Q8, granulaten voor
Ytong Kruibeke), de afvoer van
afgewerkte producten (kleikorrels
van Argex in Zwijndrecht,
windturbines van Smulders in
Hoboken) of het gebruik van
Scheldewater als koelwater (Umicore
Hoboken).
Hier en daar zien we nog restanten
van voormalige scheepswerven,
maar enkel Casco Hemiksem en
de Nieuwe Scheldewerven in
Rupelmonde zijn nog actief.
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Recreatie
De vele fietsers en wandelaars kunnen op verschillende plaatsen gebruik maken van de veerdienst om de
Zeeschelde over te steken. Dit is o.a. mogelijk tussen Kruibeke en Hoboken, tussen Bazel en Hemiksem
(Kallebeekveer) en tussen Rupelmonde en Wintam.
Wandelen tussen Konikpaarden en Gallowayrunderen kan je in het natuurreservaat ‘Hobokense Polder’, ten
zuiden van het stadscentrum van Antwerpen. In Hingene (Bornem) biedt ‘De Notelaer’ als toeristisch en recreatief
onthaalcentrum van de Schelde een ideale uitvalsbasis om de Schelde en haar landschap te ontdekken.
Ook vinden we jachthavens voor pleziervaart (Linkeroever), watersportverenigingen (Hoboken) en de zeescouts
(Antwerpen) terug. En zonnebaden, niet zwemmen, kan je op Sint-Annekenstrand.

Zeescouts Antwerpen

Natuurreservaat Hobokense Polder

Fortengordel
Op verschillende plaatsen langs de Schelde vind je
forten terug: Merksem, Zwijndrecht, Kruibeke, …
Het bedrijf Argex ligt juist aan de restanten van de
gracht rond het voormalig fort van Kruibeke.
De ‘fortengordel’ werd gebouwd tussen 1859 en
1914 en moest de stad Antwerpen beschermen tegen
bombardementen en van bezetting vrijwaren.

Overstromingsgebied
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Het gecontroleerd overstromingsgebied KruibekeBazel-Rupelmonde (GOG KBR) op linkeroever is
het grootste projectgebied van het geactualiseerde
Sigmaplan: 600 ha voor GOG, wetland en gereduceerd
getijdengebied met slikken en schorren. Zodra het GOG KBR in werking treedt (voorjaar 2013), zijn de inwoners
niet alleen beschermd tegen stormtij met een gemiddelde kans op voorkomen van 1 keer in de 70 jaar, maar
neemt het veiligheidsniveau toe tot eens in de 350 jaar!
Hoe werkt het? Enkel bij extreem stormtij (zo’n 1 à 2 maal per jaar) stroomt het Scheldewater over de
overstroombare dijk en treedt het GOG in werking. Door de lengte van die dijk (8 kilometer) en de ideale
ligging in de bocht van de Schelde, slaagt het project erin het waterniveau met maximum 50 cm te verlagen. De
inrichting van dit projectgebied is erg divers. De helft van het terrein wordt een slikken- en schorrengebied, waar
het gereduceerd getij elke dag haar invloed uitoefent. De andere helft bestaat uit open water, natte graslanden en
moerasbossen. Ook hier worden wandelaars, fietsers en hengelaars op hun wenken bediend.
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Tal van zeldzame weidevogels zullen
op deze natte graslanden bewonderd
kunnen worden. Door het versterken
van bestaande en creëren van nieuwe
waardevolle biotopen zal het gebied
op Europees niveau een belangrijke
bijdrage leveren aan het behoud van
natuurwaarden. Het gecontroleerd
overstromingsgebied compenseert hierbij
de natuur die bij een aantal andere
grootschalige infrastructuurwerken in het
Zeescheldebekken verloren is gegaan.

De Rupel en Zeekanaal Brussel-Schelde
Ter hoogte van Rupelmonde mondt de Rupel uit in de
Zeeschelde. De Rupel is de grootste bijrivier van de
Schelde, maar de kortste van België (12 km). Ze heeft
geen bron, maar ontstaat bij de samenvloeiing van de
Nete en de Dijle, waar de Zenne in uitmondt. Ze staat
tevens bekend als een moeilijk bevaarbare rivier door de
vele bochten en de getijdenwerking.
In de Middeleeuwen bezat Brussel, via de Zenne, een
verbinding met de zee. Omdat de Zenne echter niet
altijd bevaarbaar was, liet de stad Brussel evenwijdig
met de Zenne een kanaal graven dat uitmondt in de
Rupel in Klein-Willebroek: de Willebroekse Vaart. Sinds
1997 komen de schepen via de zeesluis van Wintam
rechtstreeks op de Schelde, zonder de moeilijke bochten
op de Rupel te moeten nemen, en spreekt men van het Zeekanaal Brussel-Schelde.
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