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Schelde Delta een  
gebied vol verhalen
Willem de Weert

‘Het besef van en het laten zien van al de 
klimaat-, zeespiegel- en temperatuur-
schommelingen in het verleden, is een 
dimensie die vaak gemist wordt in de 
klimaatdiscussies en acties. Hoe veran-
derde de natuur, hoe ging de mens 
daarmee om en wat kunnen wij daarvan 
leren voor de toekomst?’ vraagt Walter 
Jonkers, fysisch geograaf bij de Provincie 
Zeeland, zich af. Samen met Daniëlle 
Slock van Noord-Brabant bereidt hij een 
aanvraag voor om de Schelde Delta tot 

‘UNESCO Geopark’ te bestempelen. Het 
bidbook wordt volgend jaar ingediend. 
De aanwijzing door UNESCO zou in 2022 
een feit moeten zijn. 

Strijd
 ‘Onze strijd tégen en mét het water, 
maken dit gebied kansrijk om toe te 
treden tot het internationale netwerk 
van UNESCO Geoparken,’ zegt Jonkers. 
‘Het UNESCOlabel trekt internationale 
aandacht. Dat is goed voor de regio door 

Zeeland ligt op de grens van land en zee in het mondingsgebied van de 
Schelde. Een gebied vol verhalen over de ontstaanswijze, het landschap en 
de natuur. Maar ook over klimaatverandering. In het verleden wisselden 
hele koude en warme periodes elkaar af, land viel droog en overstroomde 
weer. Voldoende stof voor de kandidatuur voor een UNESCO Geopark. 

extra wetenschappelijke impuls en 
bestuurlijke aandacht en de komst van in 
dit verhaal geïnteresseerde toeristen. Het 
beoogde Geopark omvat heel de 
provincie Zeeland, de Brabantse Wal en 
een stuk van de provincie Oost-Vlaande-
ren (zie kaart). Het is een grensoverschrij-
dend gebied waar de Schelde doorheen 
stroomt met de dagelijkse beweging van 
eb en vloed.’

‘De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is een gebied waar zee en 
rivieren in de loop van de tijd lagen hebben achtergelaten in de 
ondergrond of juist weggesleten. De diverse lopen van de Schelde 
zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er nog de vele 
karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle 
akkers, veenwinning, forten, vestingen en linies. Elke plek vertelt 
zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. In 
het toekomstige Geopark Schelde Delta maken we samen dit 
verhaal zichtbaar.’ 

Bron: www.scheldelta.eu

Het Geopark omvat heel Zeeland, de Brabantse 
Wal en de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.
Kaart: Geopark Schelde Delta. 

UNESCO Geopark kandidatuur
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Keurmerk
UNESCO is bekend van de conservering 
van werelderfgoed. Voorbeelden zijn de 
grachtengordel van Amsterdam, de 
molens van Kinderdijk en de Waddenzee. 
Een UNESCO Geopark is wat anders. 
‘Geoparken zetten niet in op conserve-
ring, maar op het verhaal: de ontstaans-
geschiedenis, de menselijke invloeden en 
toekomstgericht duurzame ontwikkeling,’ 
zegt Jonkers. ‘Geen hekwerk, geen kassa, 
wel een netwerk en een keurmerk.’ Slock 
voegt daaraan toe: ‘De status van 
Geopark biedt, denken wij, alleen maar 
kansen. We willen een netwerk vormen 
dat bestaande initiatieven, organisaties, 
overheden, opleidingen, wetenschappers 
en ondernemers in het gebied verbindt. 
De betrokkenheid moet vooral van 
onderaf komen. Het initiatief voor het 
Geopark is een goed voorbeeld. Het werd 
enkele jaren geleden genomen door 
lokale organisaties op de Brabantse Wal, 
en is, omdat mensen enthousiast 
werden, uitgebreid naar Zeeland en 
Vlaanderen.’ Intussen is ook de ZMf 
betrokken bij dit netwerk met Mascha 
Dedert als contactpersoon. 

Levend klimaatlaboratorium
‘Het overkoepelend thema van het 
Geopark wordt klimaatverandering. Het 
stroomgebied van de Schelde heeft in de 
loop der jaren namelijk enorme 
klimaatveranderingen meegemaakt. Al 
duizenden jaren fungeert dit estuarium 

als ‘een levend klimaatlaboratorium’. Hier 
hebben mensen met vallen en opstaan 
leren omgaan met klimaatverandering, 
en met de consequenties van hun eigen 
ingrepen zoals turf steken waardoor de 
kans op overstromingen toenam. Bij 
stormvloeden bezweken dijken en 
verdronken honderden dorpen. Eind 

Het stroomgebied 
van de Schelde 
heeft in de loop 
der jaren enorme 
klimaat- 
veranderingen 
meegemaakt.

Legenda

vorige eeuw leidden hoge waterstanden 
tot innovatieve beschermingsplannen 
zoals de Deltawerken (Nederland) en  
het Sigmaplan (België). Dit heeft tot 
gevolg dat dit de meest beschermde 
delta wereldwijd werd, met de 
Oosterscheldekering als icoon.’
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Er is geen ander 
gebied in de 
wereld waar de 
invloed van de 
mens in de laatste 
paar duizend jaar 
op geologie en 
landschap zo van 
betekenis was.

Geoparken in Europa. 
Kaart: UNESCO. 

Omslag
 ‘Er is geen ander gebied in de wereld waar 
de invloed van de mens in de laatste paar 
duizend jaar op geologie en landschap zo 
van betekenis was. Tot de dag van vandaag 
worden de inwoners geconfronteerd met 
de uitdagingen. Recente studies laten een 
zeespiegelstijging zien van 1 tot 3 meter 
aan het einde van deze eeuw. Extreme 
droogte en hevige regenval zijn niet meer 
uitzonderlijk. Door goed naar het verleden 
te kijken, kunnen we misschien leren hoe 
we in de toekomst moeten omgaan met 
klimaatverandering en de aanpassingen die 
dat vergt,‘ zeggen Jonkers en Slock. 

Wat is een Geopark?
Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed van internationale 
waarde op een integrale manier wordt beheerd. Educatie en duurzame 
ontwikkeling staan centraal. De geologische geschiedenis, de 
cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen 
de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners zelf dit 
verhaal zichtbaar. De gedachte daarachter is dat hoe meer men over 
een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving 
wordt omgegaan. 

Geosites
Zo’n park heeft plaatsen (geosites) waar deze geologische erfenis 
inwoners en bezoekers inspireert. De aanwijzing tot Geopark gebeurt 
door Unesco. Anno 2019 zijn er 140 Geoparken in 38 landen. 
Nederland telt tot nu toe één Geopark: De Hondsrug, op de grens van 
Drenthe en Groningen. Geopark Schelde Delta wil zich volgend jaar 
kandidaat stellen en het predicaat in 2022 binnen halen.  

Voor meer informatie: 
www.europeangeoparks.org
www.dehondsrug.nl 
www.scheldedelta.eu

Willem de Weert
is eindredacteur van Wantij.

Walter Jonkers is fysisch-geograaf en senior-beleidsmede-
werker Bodem en Ondergrond bij de Provincie Zeeland.

Daniëlle Slock werkt bij de Provincie Noord-Brabant en is 
programmamanager Geopark Schelde Delta. 
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Klimaatverandering 
is van alle tijden

Willem de Weert

We zitten nu in een geologisch gezien warme periode waarin de mens er nog een 
schepje bovenop doet. Een warmer klimaat betekent dat het natter wordt en de 
zeespiegel stijgt. Dat komt door het smelten van de ijskappen en het uitzetten van 
het zeewater. Geologisch gezien is dat echter geen nieuws. Er zijn vroeger koudere 
en warmere periodes geweest met als gevolg een lagere of hogere zeespiegel

‘Klimaatverandering is van alle tijden,’ 
zegt Kees Kasse, geboren Zeeuw en 
aardwetenschapper aan de VU 
Amsterdam. ‘Klimaatverandering 
ontkennen is wetenschappelijk nonsens. 
Het klimaat verandert al miljoenen jaren 
en zal ook blijven veranderen, mét of 
zonder mensheid. Dat heeft te maken 
met variaties van de baan van de aarde 
om de zon en met variaties in de schuine 
stand van de aardas. Dat zijn langdurige 
cycli, daar doe je niks aan. Ook spelen 
aardse zaken als vulkanisme, 
veranderende patronen van zeestromen 
en dergelijke een rol. 

Zeespiegel
De stijging van de zeespiegel begon sinds 
de laatste ijstijd 11.700 jaar geleden 
afliep. Ook dat is niet nieuw. In heel 
koude periodes stond de zee 120 meter 

lager dan nu, maar in warme tijden 40 
meter hoger. Nieuw is echter ‘de factor 
mens’ met de uitstoot van 
broeikasgassen: het versterkte 
broeikaseffect. Wij doen er nog een 
schepje boven op. 

Terug in de tijd
Kees Kasse neemt ons mee terug in de 
tijd, ver terug. Zie de tijdschaal op 
bladzijde 8. ‘In het Vroege Oligoceen (1), 
dat was ongeveer 30 miljoen jaar terug, 
was het klimaat veel warmer. De 
zeespiegel stond 40 meter hoger dan nu. 
Heel het gebied dat het beoogde 
Geopark omvat, was toen een ondiepe 
tropische zee waarin bijvoorbeeld haaien 
zwommen. Haaientanden uit die tijd 
spoelen nu nog aan op de stranden van 
Nieuwvliet-Bad en Ritthem. In de groeve 
van Nieuw-Namen is een zeer oud strand 

te zien. (Zie andere artikelen in deze 
Wantij.) Toen is de Boomse klei gevormd 
waardoor de Westerscheldetunnel 
gegraven is.’

IJstijden
‘We slaan even miljoenen jaren over, 
waarin er ook van alles gebeurde, en 
landen circa 18.000 jaar geleden in de 
laatste ijstijd. Het Late Pleniglaciaal (2) 
was een hele koude periode. Het landijs 
was eerder al een keer in Nederland 
geweest en had daar zwerfkeien en 
stuwwallen achtergelaten. Nu reikte het 
ijs vanaf de Noordpool tot het noorden 
van Duitsland. Bij ons was de ondergrond 
permanent bevroren. Het landschap was 
een toendra. Stel je daarbij het huidige 
landschap van het noorden van Alaska en 
Siberië voor. De zeespiegel stond toen op 
– 90 m NAP, de Noordzee was 
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Klimaatverandering 
is van alle tijden

verdwenen. Je kon zo naar Engeland 
wandelen, dat toen nog geen eiland was 
maar vast zat aan het Europese 
continent. De Thames was een zijrivier 
van de Rijn, Maas en Schelde die samen 
één grote rivier vormden die richting Het 
Kanaal stroomde. Dit rivierenlandschap is 
de top van het zand waar nu in Zeeland 
op geheid wordt.’

Zand
Aan het einde van de laatste ijstijd koelde 
het klimaat nog een laatste keer af, zodat 
er rond 12.000 jaar geleden (Jonge Dryas, 
3) een minimale plantengroei ontstond. 
Krachtige westenwinden woeien van de 
droge Noordzeebodem en van 
rivierbanken in de Schelde een laag zand 
over ons land (dekzand). De grote duinen 
op de Brabantse Wal en de Kalmthoutse 
Heide zijn daar het resultaat van.’ 

Wadden
‘Tijdens het Holoceen (11.700 jaar geleden 
tot nu) werd het klimaat warmer en natter. 
De grote ijskappen op Scandinavië en 
Noord-Amerika smolten af waardoor de 
zeespiegel razendsnel ging stijgen, 
aanvankelijk met meters per eeuw. Vanaf 
de Atlantische Oceaan liep het gebied van 
de Noordzee onder water (Vroeg 
Subboreaal, 4). Zeeland veranderde in een 
waddengebied waarin (oude) zeeklei werd 
afgezet. Die vind je op enkele meters diepte 
onder het huidige maaiveld.’

In koude 
periodes stond 
de zee 120 meter 
lager dan nu, in 
warme tijden 40 
meter hoger.

Romeinen
 ‘Zo’n vijfduizend jaar geleden zwakt de 
zeespiegelstijging af. Het water bleef wel 
stijgen, maar langzamer. Door 
sedimentatie werden de eerste 
contouren van de Nederlandse kust 
zichtbaar: strandwallen. De zeegaten in 
de kust vulden zich op en daarachter 
ontstonden uitgestrekte veenmoerassen 
(Laat Subboreaal, 5). Het zou niet lang 
meer duren of de Romeinen wandelden 
de delta binnen. Denk aan de 
Nehallenniatempel bij Colijnsplaat, 
waarvan de resten in de Oosterschelde 
zijn opgevist. Vanaf nu vinden er 
ingrepen door de mens in het landschap 
plaats, zoals turf- en zoutwinning. 
Dit zou je een beginpunt kunnen  
noemen van een nieuw geologisch 
tijdperk: het Antropoceen.’

Overstromingen 
‘En zo zijn we met reuzenstappen beland 
in het geologische tijdperk van nu: het 
Late Holoceen (6). Hierin steeg de 
zeespiegel verder omdat het klimaat nog 
steeds warmer werd en wordt. De 
monding van de Schelde is een gebied op 
de grens van zee en land geworden: 
Zeeland. De mens grijpt diep in het 
landschap in met polders, dijken en 
Deltawerken in de niet aflatende strijd 
tegen het stijgende water.’
‘Dit verhaal is nooit af,’ zegt Kasse. ‘In de 
afgelopen eeuwen steeg de zeespiegel 

met gemiddeld 15 cm per eeuw, maar 
nieuwe scenario’s spreken van een 
mogelijke stijging naar minimaal 1 meter 
per eeuw. Je kunt je afvragen of 
traditionele oplossingen soelaas blijven 
bieden, zoals dijken en dammen bouwen 
en zandsuppleties op de stranden. Het is 
onmiskenbaar dat de Nederlandse 
bodem zakt en de zeespiegel verder 
stijgt. Misschien kunnen we beter 
meebuigen met de natuur in plaats van 
de natuur bestrijden. Don’t panic, accept. 
Building with nature, om wat Engelse 
termen te gebruiken. De geologische 
geschiedenis laat zien dat de natuur tot 
veel in staat is, enorm veerkrachtig is en 
dat de veranderingen in landschap en 
klimaat immens zijn geweest. Dat is van 
alle tijden.’

Plompe Toren van Koudekerke, een van de  
verdronken dorpen in Zeeland. Foto: Loes de Jong. 

Dr. Kees Kasse studeerde fysische geografie aan de VU 
Amsterdam en is universitair hoofddocent 
Aardwetenschappen. 

Willem de Weert
is eindredacteur van Wantij.
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Geologische tijdschaal van het veranderend landschap. Ulco Glimmerveen Art & Illustration.
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Het landschap heeft soms een verrassend 
sterk geheugen. Een fraai voorbeeld 
daarvan vinden we ‘op de Kouter’, op de 
Vlaams-Nederlandse grens bij Nieuw-
Namen. Je staat hier zo’n vijf meter boven 
NAP, op een voor Zeeland merkwaardige 
hoogte. Het is dankzij de ‘Meester van der 
Heijdengroeve’ dat we getuige kunnen zijn 
van de bijzondere opbouw. Allerlei kleine 
zandlaagjes zijn op elkaar gestapeld, met 
daartussen tal van fossiele schelpjes. 
Sommige van de soorten die hier gevonden 
worden komen niet eens meer in onze 
streek voor, maar zijn meer bekend uit 
Midden- of Zuid-Europa. Kennelijk was dit 
ooit een strandvlakte en lag die meters 
hoger dan het huidige strand. Het 
landschap vertelt ons dat op deze plaats 
ooit de zeespiegel een stuk hoger stond én 
dat het een stuk warmer was dan nu. Het 

zijn lagen die afgezet zijn tijdens het 
Plioceen, circa 3,5 miljoen jaar geleden. 

Oer-Schelde
Deze strandvlakte strekte zich uit over een 
veel groter gebied dan de omgeving van 
Nieuw-Namen. Maar alleen hier zijn deze 
lagen gespaard gebleven. Alles om De 
Kouter heen is in de loop der tijden 
weggeslagen, geërodeerd en afgevoerd 
door de ‘Oer-Schelde’. Maar door de 
aanwezigheid van harde lagen waarin ijzer 
is neergeslagen, kreeg de rivier geen grip 
op dit stukje landschap. 

Gat in de tijd
Er is nog een bijzonder fenomeen in deze 
groeve waar te nemen. Bovenop de oude 
lagen van het Plioceen, is dekzand afgezet 
in het Laat-Pleistoceen, ongeveer 10.000 

jaar geleden. Toen werd zand vanuit het 
droog staande Noordzeebekken met de 
wind meegevoerd en in dekzandruggen 
afgezet. Het is vooral deze overgang tussen 
het Plioceen naar het Pleistoceen, die de 
groeve uniek maakt. Het grensvlak tussen 
de twee geologische lagen markeert een 
zogenaamd ‘hiaat’, een gat in de tijd. Lagen 
van 3,5 miljoen jaar worden direct gevolgd 
door lagen van 10.000 jaar oud. Waar is de 
tussenliggende periode gebleven? Er is 
geen spoor van terug te vinden. We 
hebben geen idee hoe het klimaat toen 
was of wat er aan levensvormen of 
ecosystemen waren. De Meester van der 
Heijdengroeve leert ons dat het klimaat 
voortdurend verandert en dat daardoor de 
zeespiegel vele tientallen meters hoger of 
lager kan komen te staan. Niet onbelangrijk 
is te beseffen dat ook alle daarbij beho-
rende levensvormen veranderen en niet 
zelden van de aardbodem verdwijnen. Op 
z’n best laten ze fossiele sporen na.

Peter Maas is boswachter bij 
Staatsbosbeheer.

Peter Maas

Klimaatverandering is niet enkel voorbehouden aan 
het tijdperk van de mens. Het klimaat op aarde is 
nooit stabiel geweest, maar het proces gaat normaal 
gesproken zo langzaam dat het zich onttrekt aan 
menselijke observaties. Bovendien zijn de effecten 
ervan veelal pas later merkbaar. Alsof de natuur het 
zelf nog niet in de gaten heeft dat het kouder of juist 
warmer is geworden.

Bron:Tebbens, L.A. en S. Kluiving, 2011: Nieuw Namen 
Meester van der Heijdengroeve, Hulsterloostraat. 
Archeologische begeleiding en geologische 
profielopnamen. BAAC rapport A-10.0427 

De groeve in
Nieuw-Namen

Meester Van der Heijden groeve in Nieuw-Namen. Foto: Geopark Schelde Delta. 
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De reusachtige bietenrooier rijdt over de akker bij Emmadorp heen en weer met 
Jean-Pierre in de cabine. Vóór hem worden de bieten uit de grond gerukt, van het 
loof ontdaan en achter hem via een opwaartse schroef in de laadbak gestort. Al 
drie generaties van Wesemael doen dit werk. 

Willem de Weert

Zilte teelt in 
Zeeuws-Vlaanderen

zeekraal, zeekool, lamsoren en zilte 
aardappelen. Het oprukken van het zoute 
water maakt steeds meer land ongeschikt 
voor landbouw. Zouttolerante gewassen 
kunnen een oplossing zijn. De nog jonge 
Koningin Emmapolder ligt vlak achter het 
brakwaterschorrengebied Saeftinghe zodat 
via een pomp de akker met zoet én zout 
water bevloeid kan worden. Op deze wijze 
kan als het ware de eb en vloed werking, 
zoals in de natuur, nagebootst worden. Op 
het erf verrijst een nieuwe schuur om ’s 
winters zeekool, een exclusieve groente, in 
een binnenklimaat te kweken. Daarvoor 
put hij zout water uit vijf meter diepte. Ook 
gaat hij zich op het toerisme richten, 
groepen over het bedrijf rondleiden en 
proeverijen organiseren, en gezelschappen 
met een ‘zonnetrein’ langs de 
ontpolderingswerken gidsen. Er ontstaat 
een nieuw natuurgebied: Groot-Saeftinghe. 
‘De komende jaren zullen er meer mensen 
nieuwsgierig deze kant op komen. Het is 

‘Het weer wordt extremer’, zegt de jonge 
boer (36) met een slag om de arm want 
zijn vader weet dat 1976 een nog droger 
jaar was. ‘We zitten dit jaar op een tekort 
van 400 mm neerslag. De bieten zijn 
beduidend dunner.’ Reageren op 
wisselende weersomstandigheden hoort 
bij het boerenvak. Maar hier in het 
uiterste puntje van Zeeland is meer aan de 
hand. Niet enkel het weer, ook de 
omgeving verandert ingrijpend: de 
Hedwigepolder wordt teruggegeven aan 
de natuur. ‘Zonde, een prachtige polder 
met vruchtbare klei, terwijl de wereld 
elders landbouwgrond te kort komt. Maar 
dat is politiek. Je moet er mee leren leven.’ 
Minder landbouwgrond betekent ook 
minder werk voor zijn loonbedrijf. 

Verzilting
Jean- Pierre is te ondernemend om bij de 
pakken neer te zitten. Hij ziet nieuwe 
kansen in de teelt van groenten zoals 

wat anders dan op de bietenrooier zitten. 
Als boer ben je al van alles: ploeger, zaaier, 
oogster, monteur, boekhouder. Nu dus ook 
horecaondernemer en gids.’

Voor meer informatie:
www.opdemariahoeve.nl
www.grensparkchallenge.eu

Proeverij van zilte groenten  
op de Mariahoeve in Emmadorp.  
Foto: Saeftinghe Zilt.

De komende  
jaren zullen er 
meer mensen 
nieuwsgierig deze 
kant op komen.

Willem de Weert is 
eindredacteur van Wantij. 

Zeekool. Foto: Loes de Jong. 
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Je loopt vanuit Middelburg over het 
weidse platteland van Walcheren naar 
de meest westelijke punt: 
Westkapelle. Je volgt merendeels de 
Domburgse en Westkapelse 
watergangen op een prachtige rustige 
route door boerenland, via 
overstapjes en trekpontjes. Via het 
krekengebied kom je bij het duin en 
dan bovenaan: de zee! Over het 
duinpad nader je Westkapelle. Je hebt 
hier goed zicht op de kustlijn en de 
kreek om het drama van oktober 1944 
tot je te laten doordringen. In 
Westkapelle kom je uit bij het 
Polderhuis, een aanrader om rond te 
kijken voor je de bus terug naar 
Middelburg neemt.

Wandelen
langs Walcherse
watergangen

Bron: Walcherse wandelingen. De gekozen route is één van 
de 15 tochten die beschreven staan in de gids ‘Walcherse 
wandelingen’ die vorige zomer verschenen is. Deze uitgave 
is genomineerd voor ‘wandelroute van het jaar 2019’. 
Auteurs: Els van den Kerkhof, Aagje Feldbrugge, Hans 
Corbijn. Uitgeverij: Gegarandeerd Onregelmatig 1e druk 
augustus 2018 128 pagina’s. € 14,95. 
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Kreekruggen
Wandelend langs de westkant van 
Middelburg kom je vanzelf op het 
Laurens Stommespad. Je ziet het 
glooiende platteland zich uitstrekken tot 
de hoge duinen aan de kust. Die glooiing 
is opvallend en bij de Cleene Hooge goed 
te zien. De verhoging die je in het 
landschap ziet, is ontstaan in de kreken 
die daar vroeger doorheen liepen. De 
kreken slibden dicht met zand. Zand 
klinkt minder in dan het omliggende klei 
en zo ontstonden de verhoogde 
kreekruggen waar de plattelandswegen 
op werden aangelegd en waaraan dus 
ook weer bebouwing ontstond. In veel 
dorpen zie je de kerk op het hoogste punt 
staan. Als je de kaart van Walcheren 
bestudeert zie je het kronkelige 
wegenstelsel tussen de dorpen nog 

steeds terug in het landschap. De Cleene 
Hooge valt ook op als prachtig, met 
watergangen doorsneden, 
landbouwgebied waar ook ruimte is 
ontstaan voor de natuur en de wandelaar. 

Watergangen
De watergangen dateren al uit de vroege 
Middeleeuwen en dienden voor 
waterafvoer en voor transport van 
personen, goederen en 
landbouwproducten. Voor de aanleg 
werden kreekresten en sloten verbreed. 
Kleine bootjes (schuten) werden 
voortgeboomd en konden aanleggen in 
elke stad of dorp. Dit was nodig, want 
Walcheren stond van november tot april 
voor een groot deel blank. De afvoer van 
het regenwater was een probleem omdat 
de lagere delen onder het 

zeespiegelniveau lagen en liggen. De 
grote verbetering trad in toen het 
Waterschap in 1929 gemaal Boreel in 
gebruik nam (en later meer gemalen). Dit 
gemaal pompt het water het Kanaal in, 
dat het verder afvoert naar zee. De 
watergangen worden nu behalve voor 
waterafvoer ook gebruikt voor extra 
waterberging, inspelend op de 
klimaatverandering met hevigere buien. 
In 2009 werden zij daarom op meerdere 
plekken verbreed. Tegelijkertijd werden 
diverse oevers natuurvriendelijk gemaakt 
door de taluds minder steil op te laten 
lopen. En, wandelaars werd de 
mogelijkheden geboden er langs te 
mogen lopen, wat een aantal fraaie 
wandelroutes opleverde!

Kaart wandelroute:
Topografische Dienst. 
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1. Middelburg
Met de rug naar het NS station steek je de 
weg over en gaat RD over de draaibrug, 
RD door de Stationsstraat en daarna over 
de stenen brug. Daarna aan het eind LA, 
Houtkaai en RD, Turfkaai, Nieuwe Haven. 
Dan neem je de 1e LA, Stadsschuur. Op de 
kruising bij de brug met de Vlissingsestraat 
ga je RD en RA de Beenhouwerssingel op, 
water links. Op de kruising met de 
autoweg (Koestraat) steek je deze over en 
gaat LA de burg over. Dan direct RA en LA 
via de fietsweg onder het viaduct door. Je 
gaat nu 2e LA, het voetpad in het gras. Na 
50 meter ga je scherp RA, water links, het 
Bolwerk volgen. Bij de verkeerslichten 
steek je over, gaat LA en steekt de brug 
over. Dan direct RA de (Langeviele)singel 
op (KP 23), water rechts. Dit blijf je volgen, 
tot ter hoogte van de molen.
Hier (KP 24) ga je vóór de brug LA het 
Griffioenpad op, water rechts, langs de 
Domburgse Watergang met theehuisje. 
Aan het eind steek je de verkeersweg over. 
Links van de brug ga je het smalle 
asfaltpad door het bosje in.

2. Domburgse Watergang
Aan het eind ga je RA (Laurens 
Stommespad) en direct LA het asfaltpad 
naar het gemaal in. Aan het eind van het 
pad, bij het gemaal, ga je via het 
overstapje het veld in, water rechts. Aan 
het eind steek je het water over via de 
balkenbrug. Dan ga je direct RA en volg je 
de oever tot voorbij de haakse bocht. Bij 
KP 15 steek je via het trekvlot over. Je 
loopt nu over een soort dijkje met aan 
twee kanten water. Je volgt nu, tot 
Westkapelle, de wandelknooppunten 
markering. Weer op het ‘vasteland’ volg 
je de linkeroever, negeert het trekvlot 
rechts en je blijft deze volgen tot het 
eind. Daar ga je RA de brug over en direct 
LA via het overstapje (KP 74) het pad 
langs de rechteroever op. Je loopt om 
een landgoed heen, de route volgend 
langs de sloot aan je rechterhand.
Je verlaat het landgoed via een klaphek 
en gaat LA de asfaltweg op (Frederik 
Barbarossaweg) Direct na de brug (KP 72) 
ga je RA het oeverpad op, water rechts. 
Onderweg kom je over je een bruggetje 
en ga je via een trekvlot naar de 
overkant, daar LA. Verderop over een 
houten bruggetje langs een wat grotere 
plas. Op de asfaltweg (Poppendamseweg) 
(KP 41) ga je LA.

Afstand 22,5 km
Start- en 
eindpunt  NS station  

Middelburg
OV  Bus lijn 53 vanuit  

Westkapelle,  
halte Markt

Honden Niet toegestaan

Routebeschrijving

Foto: Gegarandeerd Onregelmatig. 
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3. Poppendamme
Je neemt de 1e LA (Zwagermanweg). 
(Voor Imkerij even 50 meter RD) Dan de 
1e RA, Veldersweg. Na huisnr. 1 ga je RA 
over een onverhard karrenspoor het 
akkerland in. Bij een sloot ga je LA. 
Daarna aan het eind RA een graspaadje 
op. Je maakt verderop een korte knik 
naar links en dan weer naar rechts, blijft 
de slootkant volgen en neemt 2 x een 
overstapje. Aan het eind ga je vóór een 
sloot LA langs de rand van een weiland. 
Je passeert 2 overstapjes en komt aan 
het na een overstapje (KP 94) uit op een 
asfaltweg (Krommenhoekseweg) en gaat 
RA. Aan het eind steek je een asfaltweg 
met fietspad (Mariekerkseweg) over en 
gaat LA via het fietspad. Nu de 1e afslag 
RA, Mariekerke door. Direct na bord 
bebouwde kom RA. Je passeert 
boerderijen met eenvoudige horeca. Aan 
het eind steek je de weg RD over (KP 61) 
een erf op. Daarna rechts om de groene 
schuur de camping op. Achter de schuur 
ga je RA langs een sloot aan je 
rechterhand. Verderop LA de oever 
volgen. Je passeert een picknicktafel en 
steekt het water over met het trekvlot. 

4. Westkapelse Watergang
Aan de overzijde (KP 62) ga je LA. Nu loop 
je langs de Westkapelse Watergang.
Bij de asfaltweg (Kloosterweg) ga je LA en 
direct RA het graspad langs het water op.
Je steekt over met het trekvlot en gaat RA, 
water rechts. Na het hekje ga je RA en volg 
je de watergang. Op de volgende asfaltweg 
met fietspad (Koekoeksweg) ga je RA en 
meteen, aan de overzijde van de weg, LA 
langs de waterberging, water links. Je 
neemt weer een trekvlot en gaat RD. Op de 
asfaltweg (Rapenburgweg) (KP 56) ga je 
even LA en weer snel RA langs het water, 
water rechts. Aan het eind (KP 43) ga je LA 
de asfaltweg (Geschiereweg) op. Na een 
groepje huizen ga je RA over het houten 
bruggetje, en aan het eind van de akker RA. 
Aan het eind op een betonweg (Baaiweg) 
RA. Na de boerderij ga je LA en over de 
houten brug weer LA. Op de volgende 
asfaltweg (Schoutsweg) ga je LA en na 
ongeveer 100 meter RA (KP 41) het pad 
langs de kreek op, water rechts. 

5. Westkapelse Kreek
Negeer de afslag naar links (KP 67) en 
loop door tot het trekvlot. Hiermee 
oversteken en RD gaan. Je steekt de  
autoweg (Grindweg) over en gaat RD 
over de houten brug. Loop RD, op de 
splitsing ga je LA. Je gaat het 1e pad RA in 
en dan over het kleine bruggetje RA 
(Joossesweg). Je loopt langs campings en 
houdt links aan tot de splitsing onderaan 
de duinen. Hier(KP 90) ga je RA en LA de 
duintrappen op, en zie, de zee! En achter 
je heel Walcheren met de Lange Jan van 
Middelburg in het midden… Je volgt RA 
het tegelpad over de kruinen van de 
duinen. Vóór de Radartoren ga je de 
trappen af om RA het voetpad te gaan 
volgen. Dit gaat met een bocht naar links 
tot de tank. Hier daal je via de Liberty 
Bridge af naar Polderhuis in Westkapelle.

Bus naar NS: Na het Polderhuis RA 
(Zuidstraat) 600 meter naar bushalte 
Markt.

Dankzij u.

De Natuur- en Milieufederaties zetten zich in voor een duurzame en 
gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij 
het verschil maken met schone energie, mooie natuur en gezond voedsel. 
De Natuur- en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 
€ 39,6 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.
 

Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij 
de Natuur- en Milieufederaties en 94 andere organisaties financieel 
ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot 
de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan 
goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: 
postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Adv_Nat&MilFed_210x143_P207_03.indd   1 18-11-16   10:11

advertorial
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Berichten van de ZMf
Aanmelden stellen wij erg op prijs.  
Dat kan via onze website:  
www.zmf.nl. Onze regiobijeen-
komsten zijn openbaar. U mag deze 
data gerust doorsturen naar andere 
belangstellenden en hen meenemen 
naar de bijeenkomst. 

Daarnaast organiseren wij op 30 
januari een inspiratiesessie 
‘Energietransitie in het landschap’ 
Naar aanleiding van de algemene 
ledenvergadering gaan wij graag 
verder met u in gesprek over dit 
onderwerp. 

Op deze avond kunt u mee puzzelen 
om zonne- en windenergie op een 
goede manier in het landschap te 
realiseren. Samen zetten we stappen 
naar een ZMf visie over zon, wind en 
ruimtebeslag in het landschap. Houd 
de website van de ZMf in de gaten om 
u aan te melden voor de bijeenkomst.

Bijeenkomsten in 2019
Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan tijdens de 
regiobijeenkomsten. Het is voor de ZMf belangrijk te weten wat er 
speelt in de regio en we bundelen graag onze krachten en kennis.

Regiobijeenkomsten 2019

  Regio Walcheren op maandag 4 februari 2019 om 19.30 uur.  
Locatie: Korte Geere 19, 4331 LE Middelburg

  Regio Zeeuws-Vlaanderen op maandag 11 februari 2019 om 19.30. 
Locatie: nader te bepalen, omgeving Terneuzen

   Regio Schouwen-Duiveland, Tholen/Sint Philipsland op maandag 11 
maart 2019 om 19.30 uur. Locatie: nader te bepalen.

   Regio Bevelanden op maandag 15 april 2019 om 19.30 uur.  
Locatie: nader te bepalen.

Algemene ledenvergaderingen 2019

  25 juni 2019    22 oktober 2019

Nieuwjaarswens
Voor de ZMf was 2018 een erg mooi jaar. We zijn 
een klein en hecht team en we worden 
geflankeerd door een betrokken en zeer deskundig 
bestuur. Daarnaast worden we ook vaak enorm 
gesteund door jullie, de lezers van Wantij.
 
In 2019 zetten wij ons weer vol in voor de natuur 
en het milieu in onze omgeving. Het klimaat, de 
Regionale Energiestrategie en onze Deltawateren 
hebben onze volle aandacht. Wij richten ons actief 
op ons landschap en het stimuleren van een 
circulaire economie. En bomen.. die spelen een 
cruciale rol binnen onze thema’s. Daar hebben we 
ook veel aandacht voor.
 
Namens het gehele ZMf team wens ik de lezers 
een prachtig jaar. Met vooral veel liefde om je 
heen, gezondheid en de rust om met volle 
aandacht te kunnen genieten van wat Zeeland in 
haar diepste vorm is.

Ira von Harras, directeur ZMf
Foto: Jasmijn Haars
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Jan Willem Bosch uit Gapinge is, samen met 
Kees Bos, één van de auteurs. Hij zegt: ‘Bij 
het afronden van de Atlas hoorden we dat 
er een aanvraag voor een UNESCO Geopark 
Schelde Delta was opgestart. Op de valreep 
konden we hier nog een paragraaf aan 
wijden. Het belang van de status UNESCO 
Geopark is groot. Er zal nauwlettender 
worden gelet op de grote waarden van het 
gebied en het is een stimulans voor 
projecten die dit ondersteunen. Zowel de 
bescherming als Nationaal Park en door 
Natura 2000, waren voor de Oosterschelde 
niet altijd voldoende om kwaliteitsverlies te 
voorkomen. Extra aandacht en bescherming 
bij planologische beslissingen zijn dus  
zeer welkom.’ 

Mens en natuur
In de Atlas van de Oosterschelde wordt het 
samenspel van mens en natuur door de 
eeuwen heen in de landschapsontwikkeling 
van het gebied in prachtige afbeeldingen 
belicht. Bedijkingen, sedimentaties, 
stormrampen, moerneringen en Deltawer-

ken hebben veel invloed gehad. Rivieren 
werden afgesloten, de dynamiek van 
getijden ging deels verloren, er ontstond 
zandhonger en er zijn - vooral in de 16e 
eeuw - veel land en woongebieden 
verdwenen.

1953
De auteur legt uit waarom de mens ingreep. 
‘Landaanwinning was winstgevend, evenals 
ruilverkaveling. Veiligheid was en blijft 
natuurlijk een belangrijk thema. En vergeet 
niet de inundaties bij militaire operaties. 
Recenter is het besef dat ook natuurwaar-
den hersteld en behouden moeten worden.’ 
Aan de hand van diverse voorbeelden uit de 
Atlas laat Bosch zien hoe ingrijpend het 
menselijk handelen kan zijn. ‘Na de Ramp 
van 1953 is Schouwen-Duiveland bijna 
helemaal herverkaveld. Het is van een 

kleinschalig landschap een soort ‘Noord-
oostpolder’ geworden. Bijna alles is 
rechtgetrokken en vlak gemaakt. In deze tijd 
zou dat zeker niet meer zo gebeuren.’ 

Prunje
Een van de voorbeelden die Bosch in de 
Atlas aanhaalt is De Prunje op Schou-
wen-Duiveland. Dit gebied valt binnen 
grenzen van het Geopark en toont diverse 
volledige gedaanteverwisselingen in de 
afgelopen 60 á 70 jaar. Vóór 1953 een 
kleinschalig gebied zoals nu bij Nisse in de 
Zak van Zuid-Beveland met grasland en zelfs 
nog een eendenkooi. Vanwege de zoute 
kwel was er geen akkerbouw. Na de 
herverkaveling is alles rechtgetrokken. Maar 
de beoogde mogelijkheden voor akkerbouw 
werden geen succes. Het gebied was nog 
steeds te zout. Dit bracht Thijs Kramer op 

Spiegel van 
verleden, venster 
op de toekomst
De Oosterschelde is een belangrijk gebiedsdeel in het 
toekomstige Geopark Schelde Delta. Kort geleden 
verscheen een lijvig boekwerk ‘Landschapsatlas van 
de Oosterschelde’, een mooi geïllustreerd 
standaardwerk over de landschapshistorie van de 
Oosterschelde. Daarin wordt een samenhangend 
overzicht van de ontwikkeling van het landschap 
vanaf de prehistorie tot heden beschreven, waaraan 
een visie op de toekomst is toegevoegd. 

Landschapsatlas van de Oosterschelde

Peter Louwerse

Landschapsatlas van de Oosterschelde. Uitgeverij Bos & 
Böttcher, Kouderkerke 2018. (440 pagina’s, € 59,50) 

www.landschapsatlas.nl 
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Ook in deze 
tijd hebben 
we visionairs 
hard nodig.

het Plan Tureluur. Na de realisatie hiervan in 
2015 is het nu een natuurgebied van 
wetlands en foerageergebied.

Planologische missers
Verder noemt Bosch het kassencomplex in 
Rilland, pal achter de dijk van de Ooster-
schelde, en het aquacultuurgebied bij de 
Zeelandbrug planologische missers die een 
behoorlijk negatieve invloed op de kwaliteit 
van het landschap hebben. ‘Doodzonde is 
het. Als we vinden dat een landschap zeer 
waardevol is, moeten we daar zorgvuldiger 
mee omgaan. Gelukkig kwam in de jaren 
‘80 het besef om het landschap meer in tact 
te laten. Bij de opkomst van de grootscha-
lige recreatie is de zuidkant van Schou-
wen-Duiveland grotendeels vrijgehouden.’ 
Bosch stelt: ‘De eerste vraag bij het plannen 
van nieuwe grootschalige ontwikkelingen 
die we ons moeten stellen luidt: is de 
locatiekeuze goed? Is het antwoord ‘nee’ 
dan kan het dus niet op die plek. Dan ga je 
op zoek naar een betere locatie. Je begint 
dus altijd met een landschapsplan voor de 
gewenste ontwikkeling. Kernwoorden 
daarbij zijn ‘concentratie’ en ‘meeliften’. De 
Kustvisie is daarbij een goed instrument.’

Toekomst Oosterscheldekering
In het hoofdstuk ‘Venster op de toekomst’ 
wordt een vergezicht met betrekking tot de 

Oosterscheldekering beschreven. Een 
ontwikkelingsmodel zou kunnen zijn 
een versterkte kering die een hogere 
zeespiegel kan doorstaan in combinatie met 
een energiebekken aan de westzijde van 
Neeltje Jans. Dit bekken is bedoeld als 
energieopslag voor windturbines op de 
ringdijk en wordt uitgevoerd als valmeer. 
Het wordt ‘leeg’ gepompt als het hard 
waait. Het aldus gecreëerde verval van 12 
meter wordt benut voor het opwekken van 
energie als het niet waait. 
Als tweede ontwikkelingsmodel wordt een 
open Oosterschelde beschreven, waarbij 
naast de kering ook de werkeilanden deels 
worden weggehaald en de dijken rondom 
het hele Oosterscheldebekken worden 
versterkt. Daarmee wordt de oorspronke-
lijke dynamiek grotendeels hersteld. Bosch 
meent dat op korte termijn met de 
noodzakelijke onderzoeken begonnen moet 
worden, want de zeespiegel stijgt sneller 
dan gedacht. ‘Er wordt al gesproken over 
een stijging van 3 meter in 2100. Nu al is 
wel zeker dat de oorspronkelijk verwachte 
levensduur van 200 jaar niet gehaald gaat 
worden. Rijkswaterstaat denkt dat de kering 
nog tot 2060 met de nodige aanpassingen 
operationeel kan blijven. Heel aannemelijk 
is het dat er in 2060 (of misschien zelfs 
eerder) een geheel nieuwe strategie voor 
de veiligheid van het Oosterscheldebekken 

gereed moet zijn. Wordt dit op de lange 
baan geschoven dan is het zeer waarschijn-
lijk dat we straks toch met een afgesloten 
Oosterschelde komen te zitten. In dat geval 
zouden alle inspanningen sinds de bouw 
van de kering tevergeefs zijn geweest. Het 
onderzoek moet overigens niet tot de 
Oosterschelde beperkt blijven, maar zou de 
gehele zuidwestelijke delta moeten 
omvatten.’

‘Door de eeuwen heen zijn er mensen 
geweest, zoals Vierlingh, Schraver, Muralt, 
Van Veen en Saeijs die met goed rentmees-
terschap, visie en ideeën de Zeeuwse Delta 
hebben vormgegeven. Ze hadden gemeen 
dat ze mét de natuur bouwden en de 
natuurlijke processen in hun voordeel 
gebruikten. Ook in deze tijd hebben we 
dergelijke visionairs hard nodig.’

Peter Louwerse is lid van 
de Wantijredactie.

Het kassencomplex in de Bathpolder, pal naast de Oosterscheldedijk, is een 
voorbeeld van een planologische misser. Foto: Landschapsatlas van de Oosterschelde. 

Jan Willem Bosch is landschapsarchitect. 
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Het getijdeverschil aan de monding van 
de Westerschelde bij Vlissingen is vier 
meter, maar loopt stroomopwaarts in het 
zich versmallende estuarium steeds 
hoger op. Soms tot catastrofale hoogte 
zoals in 1953 (+ 7,77 m), toen Antwerpen 
overstroomde, dijken overspoelden en op 
verschillende plaatsen doorbraken. De 
Ramp maakte ook in België slachtoffers, 
achttien in getal. 

Toename hoog water
De Ramp van 1953 was een zeldzame 
samenloop van omstandigheden als 
springvloed, een noordwesterstorm en te 
lage dijken. Maar metingen op de 
Schelde sinds 1888 laten zien dat het 
niveau van het gemiddelde hoog water 
geleidelijk steeds hoger wordt (zie 

grafiek). Op 100 km van Vlissingen is de 
vloedgolf die de Schelde opgaat al 
gestegen van + 4,60 m een eeuw 
geleden, naar + 5,50 m nu. Daar zal naar 
verwachting nog + 85 cm bijkomen. En 
dan zijn bijzondere omstandigheden zoals 
extreme regenval, de Schelde is een 
regenrivier, buiten beschouwing gelaten.
 
Sigmaplan
Toen in 1976 de waterstanden opnieuw 
gevaarlijk hoog waren en de dijken het op 
sommige plekken begaven, lanceerde de 
Vlaamse overheid het Sigmaplan. 
Allereerst werden de dijken verstevigd en 
verhoogd, een bekende waterstaat-
kundige reactie. Maar er kwam ook een 
controversiëler plan: langs de Schelde en 
andere Vlaamse rivieren zoals de Demer, 

Willem de Weert

De watervallen
van Kruibeke
Het is hoog water op de Schelde bij Kruibeke onder 
Antwerpen. Als het water + 5 meter TAW (Belgische 
NAP) komt, stroomt het door een opening in de dijk. 
Eerst rustig, maar dan steeds woester, tot een ware 
waterval de polder instroomt. Alarm? Nee, dit is een 
gecontroleerde overstroming volgens het Sigmaplan, 
een staaltje waterbouwkundig vernuft in het 
Vlaamse deel van het Geopark. 

Dijle en Nete moesten gecontroleerde 
overstromingsgebieden komen (zie 
kaart). Het was eenzelfde plan als Ruimte 
voor de Rivier in Nederland dat later, uit 
de jaren negentig, stamt. In Vlaanderen 
rees verzet, vooral van boeren en lokale 
politici, met argumenten die ons bekend 
voorkomen: je geeft geen 
cultuurlandschap terug aan het water. 
Maar de Vlaamse regering zette door, de 
potpolders kwamen er. Op woensdag 3 
januari 2018 was de proef op de som. 
Het waterpeil van de Schelde steeg 
wederom tot gevaarlijke hoogte door 
opnieuw een combinatie van springtij en 
storm op de Noordzee zoals in ’53. De 
potpolders stroomden vol en bufferden 
het overtollige rivierwater. In Kruibeke 
was het de eerste keer dat de 600 ha 
grote polder volstroomde. Het  
Sigmaplan werkte! 

Gemiddeld hoog water (GHW) op de Schelde bij 
Antwerpen
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Nieuwe natuur
De potpolders bieden meer dan alleen 
veiligheid. De Schelde is ook nieuwe 
natuur rijker: zoetwaterslikken en 
schorren, geulen en kreken. 
Natuurliefhebbers komen om de 
waardevolle flora en fauna te zien. De 
waterval van Kruibeke is inmiddels een 
toeristische attractie. Met hoog water 
(zie getijdetabel op: www.kruibeke.be) 

slaan dagjesmensen de trapsgewijze 
kunstmatige waterval gade. De recreatie 
vaart er wel bij. Plaatselijke ondernemers 
verzilveren de belangstelling, 
bijvoorbeeld met fietsverhuur en 
streekgerechten. De vroegere jaagpaden 
op de oevers van de Schelde zijn nu 
fietspaden die voeren langs oorden als de 
getijdemolen van Rupelmonde, 
belvedère De Notelaer, met terras en 

Belgische bieren, en ‘t Veerhuis in Weert 
voor een vispannetje aan een oude 
meander. Gratis veerpontjes zetten de 
dagjesmensen over. Veiligheid, natuur en 
recreatie gaan hand in hand. 

Sigmaplan: overstromingsgebieden in België
Een groot deel van Vlaanderen hoort tot de Scheldedelta. Ook hier 
is de klimaatverandering merkbaar. Hogere waterstanden op de 
Schelde van Antwerpen tot Gent vergroten de kans op 
overstromingen. Daarom is in België het Sigmaplan bedacht én 
uitgevoerd. Langs de Schelde en de zijrivieren Dender en Rupel zijn 
de afgelopen jaren gecontroleerde overstromingsgebieden 
aangelegd. Landbouw veranderde in natuur die met hoog water 
overstroomt, waardoor het waterpeil op de Schelde zakt. 

Voor meer informatie:
www.sigmaplan.be

Willem de Weert 
is eindredacteur van Wantij. 

Bij hoog water op de Schelde gaat de waterval van 
Kruibeke werken. Foto: De Vlaamse Waterweg.

De watervallen
van Kruibeke
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Om een Deltagebied verantwoord te gebruiken, 
moet je het systeem eerst goed begrijpen. Alsof je 
een dashboard hebt met knoppen en metertjes 
waarvan je wel weet hoe het werkt, maar het kost 
heel veel tijd voordat je het goed begrijpt.

Peter Louwerse

Zeekraal en zeegras
Timmermans legt uit dat ontdekt is dat 
zeekraal en zeegras voor hun vestiging 
heel gevoelig zijn voor hoogteverschillen. 
‘We hebben geëxperimenteerd met 
proefopstellingen van rioolbuizen die hol 
of bol gevuld werden met sediment. De 
zaadjes op een holle plek ontwikkelden 
zich nauwelijks. De zaadjes op een 
bolletje ontwikkelden zich wel tot 
plantjes en die groeien daar goed. 
Blijkbaar bepalen microverschillen in 
hoogte dus of zulke organismen zich 
ergens vestigen of niet. Bij vestiging krijg 
je meer afremming van het water en 
meer sedimentatie. Dat is een zichzelf 
versterkend systeem en zorgt weer voor 
snellere aangroei.’

Oesterrif
Als een praktische toepassing van deze 
kennis noemt Timmermans het 
aanleggen van een oesterrif bij de 
Oesterdam. Helpt dat om bij 
zandsuppletie het zand langer te laten 
liggen? ‘Ontpolderen is in Zeeland een 
lastig thema, maar kan wel bijdragen aan 
afzetting van nieuw sediment. Natuurlijk 
begrijp ik dat het hier gevoelig ligt na de 

Prof. Dr. Klaas Timmermans legt uit wat 
de essentie is van het onderzoek dat bij 
het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee) in Yerseke 
plaatsvindt. Kennis vergaren en benutten, 
samen met anderen. ‘Wij doen 
fundamenteel onderzoek, op allerlei 
manieren. In opdracht of uit 
nieuwsgierigheid.’ Het NIOZ is gevestigd 
op Texel en in Yerseke. In Yerseke zijn zo’n 
100 mensen in dienst, waarvan een groot 
deel tijdelijk voor bepaalde projecten of 
voor promotie onderzoek. In competitie 
met andere instellingen worden 
onderzoeksvoorstellen ingediend en 
(regelmatig) binnengehaald. Centraal 
binnen de afdeling, waar Timmermans 
leiding aan geeft, staan ‘de biobouwers’. 
Die worden bestudeerd in een 
dynamische omgeving van hoog-, laag-, 
zoet- en zout water. Hoe zijn deze 
organismen, zoals mossels, oesters en 
zeewieren, in staat om zich ergens te 
vestigen? Na vestiging gaan ze de 
omgeving beïnvloeden en omgekeerd. 
Van deze natuurlijke processen kunnen 
we leren en gebruik maken: ‘Building 
with nature.’

stormvloedramp van 1953. Maar het is 
noodzakelijk dat we goed gaan nadenken 
of de Deltawerken wel 
toekomstbestendig zijn, gezien de 
veranderingen die op ons afkomen. We 
zitten nu achter veilige, hoge dijken die 
harde grenzen zijn. Ik denk dat we 
moeten onderzoeken of de grenzen niet 
wat flexibeler (en toch veilig) zouden 
kunnen zijn.’

Opslibbing
‘Een ander voorbeeld is Saeftinghe,’ 
vervolgt Timmermans. ‘Dat behoort tot 
de hoogst gelegen gebieden van Zeeland.  
Het wordt door opslibbing steeds hoger 
omdat het buitendijks ligt, en de zee voor 
opslibbing kan zorgen! Als je in een 
polder lang geboerd hebt en de vrucht-
bare zeeklei begint uitgeput te raken en 
je hebt steeds meer moeite om het zoute 
water buiten te houden, dan zou je 
kunnen experimenteren met opslibbing. 
Na 30 jaar kun je de polder weer 
afdammen en benutten. Noem het een 
wisselpolder. Natuurlijk moet de veilig-
heid wel voorop blijven staan.’
Het stijgen van de zeespiegel is al lang 
bekend en de huidige prognoses van 1 á 

Het Verdronken Land van Saeftinghe is door 
sedimentatie, na de duinen, het hoogste natuurlijke 
punt van Zeeland geworden. Foto: Loes de Jong

‘Tijd om zoute landbouw, 
zeespiegelstijging en 
zandhonger aan te pakken’

Prof. Dr. Klaas Timmermans:
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2 meter stijging in de komende honderd 
jaar worden steeds realistischer. Bij het 
NIOZ bestudeert een specifieke onder-
zoekgroep de zeespiegelverandering. Het 
is een lastige materie, waarbij o.a. het 
afsmelten van het ijs op de poolkappen 
een grote rol speelt. ‘Het water staat nu 
in een hoek tegen de poolkappen aan. Bij 
het smelten van de ijskap - met name bij 
Antarctica - vloeit veel water weg en dat 
komt elders terug. Dat gaat om enorme 
massa’s water.’

Westerscheldeslib
Timmermans verwacht dat de status van 
een UNESCO Geopark Schelde Delta 
zowel kansen als beperkingen kan 
bieden. Hij wijst erop dat er in het 
Oosterschelde Nationaal Park en in 
Natura 2000 gebied nog heel veel 
mogelijk is. Zo noemt hij het verdiepen 
van de vaargeul in de Westerschelde 
begrijpelijk maar het afvoeren van het 
slib uit het systeem onverstandig. ‘Dat 
sediment zouden we wel eens hard in het 
Westerscheldesysteem nodig kunnen 
hebben om de gevolgen van zeespiegels-
tijging te beperken. Als je begrijpt hoe 

dingen werken, kun je vooruitkijken. In 
het verleden is alles al een keer gebeurd. 
Alleen gaat alles nu sneller, maar de 
processen blijven hetzelfde. De vraag is 
of de snelheid van de natuurlijke 
processen in verhouding staat tot de 
snelheid van de huidige veranderingen. 
Het antwoord is nog onbekend.’

Toeval
Er blijft nog veel te onderzoeken. ‘Maar niet 
alles is wetmatig, ook het toeval speelt een 
rol,’ relativeert Timmermans. ‘Met de 
Deltawerken hebben we technische 
oplossingen bedacht, maar nieuwe 
ecologische problemen gecreëerd. Die zijn 
we nu gedeeltelijk aan het oplossen. De 
Haringvlietsluizen gaan op een kier en er 
komt een opening in de Brouwersdam. 
Onze uitdaging is om slimme oplossingen 
voor de Delta te bedenken. Traditionele 
technieken vragen altijd veel onderhoud. Je 
moet iets maken wat zichzelf in stand 
houdt. Een voorbeeld van een slimme 
oplossing is de Zandmotor, waarbij in één 
keer veel zand wordt aangebracht in plaats 
van steeds kleine beetjes en dit door de 
stroming laten verplaatsen. Een ander 
voorbeeld is een experiment dat wij samen 

met Hogeschool Zeeland en Rijkswaterstaat 
doen, waarbij we met 12 grote betonnen 
bakken in de Oosterschelde een soort 
vooroever creëren.’

‘Niet alle oplossingen kunnen wij als 
wetenschappers bedenken,’ eindigt 
Timmermans bescheiden. ‘De status van 
UNESCO Geopark zal meer 
bewustwording en draagvlak brengen. 
Het is tijd om zaken zoals zoute 
landbouw, zeespiegelstijging en 
zandhonger aan te pakken. En vooral 
niet bang zijn voor mislukkingen.’

Prof. Dr. Klaas Timmermans is afdelingshoofd van 
Estuariene en Delta Systemen van het NIOZ (Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)

Peter Louwerse 
is lid van de Wantijredactie. 
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De Westerschelde is een rijke bron van fossielen.  
In diepe geulen woelt de stroming botten van 
uitgestorven walvissen uit de bodem. Af en toe blijft 
zo’n versteend bot hangen in de netten van een 
visser of brengt een zandzuiger er een boven water. 
Er wordt ook speciaal op gevist, voor de wetenschap. 
Kleinere fossielen zoals haaientanden spoelen aan 
op strandjes zoals de Kaloot bij Borssele, waar elke 
liefhebber ze kan oprapen.

Westerschelde 
geeft fossielen prijs

Nou ja, oprapen … het is wel een kwestie 
van goed zoeken. En een beetje geluk! De 
Kaloot en het strandje bij Ritthem staan 
vanouds bekend als vindplaats van 
fossiele haaientanden en schelpen. Het 
zoeken en verzamelen hiervan is voor 
veel mensen een interessante hobby. 
Maar hoe komt het dat deze miljoenen 
jaren oude fossielen hier zomaar kunnen 
aanspoelen? 

Ondergrond
Een groot deel van het huidige Nederland 
was gedurende vele miljoenen jaren zee. 
Uit die tijd dateren de fossiel houdende 
lagen in de ondergrond met restanten 
van mariene organismen. Dergelijke 
lagen liggen in Zeeland relatief ondiep. 
Dat komt doordat deze provincie aan de 
zuidelijke rand ligt van het 
Noordzeebekken, een dalingsgebied. 
Lagen van gelijke ouderdom die in 
Zeeland op enkele tientallen meters 
diepte liggen, zijn meer naar het noorden 
door bodemdaling tot vele honderden 
meters diepte weggezakt en daarna 
overdekt door jongere sedimenten. De 
fossiel houdende lagen bevatten 
restanten van dieren uit het Tertiair, 
daterend van ca 50 miljoen tot ruim twee 
miljoen jaar geleden. De Westerschelde 

snijdt niet alleen deze oude lagen aan, 
maar ook jongere lagen, waarin zich 
restanten kunnen bevinden van dieren 
uit het IJstijdvak van ‘slechts’ enkele 
tienduizenden jaren oud. In de diepe 
geulen raken de fossielen van 
verschillende ouderdom vermengd. Wat 
op het strand aanspoelt is dus een mix 
van fossielen uit verschillende lagen. 
Alleen op plaatsen waar de oever niet al 
te steil is, kan de eb- en vloedbeweging 
fossielen op het strand brengen. 

Haaientanden
Op de Kaloot en het strand van Ritthem is 
een breed scala aan fossielen te vinden, 
maar de meeste zoekers zijn alleen 
geïnteresseerd in haaientanden. Die 
liggen in bankjes met fijn schelpengruis 
of in de buurt daarvan. Het is dus zaak 
om dergelijke gruisbankjes goed af te 
speuren. Door de werking van wind en 
getij ligt er de ene keer veel gruis en de 
andere keer helemaal niks. Volgens de 
theorie is een periode met aflandige 
wind gunstig, omdat dan een 
onderstroom naar het strand ontstaat 
met – hopelijk – verse aanvoer van 
fossielen. Maar … de praktijk is wel eens 
anders. Haaientanden zijn niet zo groot, 
meestal hooguit twee à drie centimeter, 

waardoor ze gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien. Zoekers moeten letten op 
de vorm van de tanden en de kleur: 
blauwgroen tot zwart. Het feit dat ze 
altijd glimmen is ook een goed kenmerk 
– bij zonnig weer is dat het best te zien 
door ‘tegen de zon in’ te zoeken. De ene 
zoeker stopt al zijn haaientanden in een 
glazen pot, de ander bewaart ze per soort 
in doosjes. Ik behoor tot de laatste 
categorie. Van de Kaloot heb ik in 20 jaar 
ruim 50 verschillende soorten 
haaientanden gevonden. De verzameling 
is nooit af; enkele zeldzame soorten 
ontbreken nog, en van andere soorten 
hoop ik mooiere exemplaren te vinden. 

Werkgroep Geologie 
Zeeuws Genootschap
De Werkgroep Geologie van het 
Zeeuws Genootschap is een 
vereniging van mensen die zijn 
geïnteresseerd in de geologie van 
Zeeland en het verzamelen en 
bestuderen van fossielen. Een 
vaste kern van 20 à 30 leden 
bezoekt de maandelijkse 
bijeenkomsten in Middelburg, 
waar presentaties door externe 
sprekers of eigen leden en 
determinatieavonden worden 
gehouden. De werkgroep vierde 
in 2016 haar vijftigjarig jubileum, 
ter gelegenheid waarvan de gids 
‘Zeeuwse strandfossielen’ is 
uitgebracht, een toegankelijk 
boekwerk met afbeeldingen en 
beschrijvingen van honderden 
soorten fossiele schelpen, 
haaientanden, walvisachtigen en 
andere organismen.

Voor meer informatie: 
www.werkgroepgeologie.nl

Lex Kattenwinkel 
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Van sommige soorten zijn de tanden maar 
enkele millimeters groot, die zijn alleen te 
vinden door gruis mee naar huis te nemen 
en het daar minutieus uit te zoeken. 

Bottenvistochten
Elk jaar organiseert het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (KZGW) op de 
Westerschelde een vistocht naar fossiele 
botten. Dat kan alleen dankzij de 
belangeloze medewerking van familie 
Schot uit Zierikzee, die haar mosselkotter 
ZZ10 beschikbaar stelt. Aan boord zijn 
wetenschappers van het KZGW en 
Naturalis, en ook leden van de 
Werkgroep Geologie (zie kader). Er wordt 
gevist in een ongeveer 30 meter diepe 
put in de Pas van Terneuzen. De vangst 
bestaat uit fossiele walvisresten van ca. 
acht miljoen jaar oud. Er zijn al zeldzame 
stukken opgevist van soorten die in 
Nederland niet eerder waren 
aangetroffen.

Expositie Zeeuwse Oerwalvissen
Een expeditie op een andere locatie in de Westerschelde heeft enkele jaren 
geleden zelfs uitgestorven walvissoorten aan het licht gebracht die wereldwijd 
nieuw zijn voor de wetenschap. Wie deze fossielen met eigen ogen wil zien, 
kan nog tot en met 19 mei 2019 de expositie ‘Zeeuwse Oerwalvissen’ 
bezoeken in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

Voor meer informatie: 
www.hetnatuurhistorisch.nl

Vissen op fossielen in de Westerschelde. Foto: Lex Kattenwinkel.

Haaientand. Foto: Lex Kattenwinkel.

Lex Kattenwinkel is lid van de 
Werkgroep Geologie van het 
Zeeuws Genootschap.

 wantij  |  januari 2019 23



Bij architectenbureau RO&AD ontwerpen 
ze niet zomaar een gebouw, een brug of 
een uitkijktoren. Al snel schieten de 
gedachten alle kanten op, met de 
bedoeling de opdracht met alles in 
verband te brengen en zoveel mogelijk 
positieve gevolgen te bewerkstelligen.

Niet laag genoeg
Goed, eerst die (negatieve) voetafdruk. 
Die valt erg mee. Een sober koopgedrag, 
geen privé-vliegreizen en alleen 
binnenlandse vakanties: dat alles levert 
niet veel punten op. Zijn energieverbruik 
is gemiddeld, maar dat gaat omlaag 
omdat hij geld van zijn moeder gaat 
investeren in zonnepanelen, een 
zonneboiler en een warmtepomp. Dat 
levert een score op van 3 hectare, stevig 
beneden het Nederlandse gemiddelde. 
Maar als hij ziet dat een ‘eerlijke’ 
voetafdruk met 1,8 hectare nog wel wat 
lager is, kan hij daar eigenlijk niet 
tevreden mee zijn. 

Sociale brandveiligheid
Dan gaan we maar snel door naar de 
positieve voetafdruk. Ro heeft er een 
plaatje van: iemand waar vanuit zijn 
voetafdrukken van alles opbloeit. Zo wil hij 
ook werken. Een voorbeeld is Pompejus, de 
uitkijktoren op Fort de Roovere bij Halsteren 
(Noord-Brabant). In de gracht van het fort 
ligt de Mozesbrug, waarmee Ro en Ad 

zichzelf internationaal op de kaart hebben 
gezet. Maar die al heel snel een poging tot 
brandstichting moest doorstaan. De 
opdrachtgever (gemeente Bergen op Zoom) 
wilde daarom dat de uitkijktoren niet in 
brand gestoken zou kunnen worden. 
RO&AD schoten eerst in de ‘hufterproof 
modus’: dan maar een toren van 
onverwoestbaar cortenstaal. Koster: ‘Maar 
dat stond ons eigenlijk heel erg tegen, dat is 
voor ons geen liefdevol materiaal. Terug 
naar het hout dus. We hebben er vervolgens 
een heel sociaal project van gemaakt, we 
hebben er van alle kanten mensen bij 
betrokken, via crowdfunding, sponsoring 
door bedrijven, stageplaatsen, zodat het een 
bouwwerk is geworden waar velen zich bij 
betrokken voelen. En daarmee wordt ook de 
kans op vandalisme een stuk kleiner. Sociale 
brandveiligheid noemen we dat.’

Van varkens naar koeien
Via het project Kansenkaart Groot 
Saeftinge, een toekomstige geosite, doen 
zich andere voorbeelden voor van het 
zoeken van verbinding. Zo is er de 
Belgische varkenshouder die door de 
ontpoldering met zijn bedrijf moet 
stoppen. Maar deze boer heeft óók 100 
koeien lopen in Saeftinge. Koster vroeg 
hem hoeveel koeien hij nodig heeft om van 
te leven. ‘Dat blijken er 300 te zijn. Dat zou 
goed kunnen, maar het knelpunt is het 
tekort aan voer in de winter. Ik dacht 

vervolgens aan de braakliggende grond 
rondom de grote bedrijven in de buurt, en 
of daar geen voer voor die koeien geteeld 
kan worden. Het lijkt erop dat dit gaat 
lukken.’ En hij eet zelf hun vlees.

De werkwijze van RO&AD trekt 
internationale aandacht. Ze worden 
uitgenodigd voor lezingen in Japan en 
Rusland. Koster vraagt zich af of het 
effect van hun verhalen opweegt tegen 
de voetafdruk van die vliegreizen. ‘Het 
zijn voor ons geen snoepreisjes, maar we 
hopen een zaadje te planten.’

Ro Koster
‘Werken aan een 
positieve voetafdruk’
Wat normaal gesproken gewoon de voetafdruk 
wordt genoemd, noemt Ro Koster zijn ‘negatieve 
voetafdruk’. Zelf is hij vooral geïnteresseerd in 
zijn ‘positieve voetafdruk’. Daarmee bedoelt hij 
de gevolgen van de projecten waar hij en collega 
Ad Kil mee bezig zijn. 

Gerda Spaander

Ro Koster.
Foto: Gerda 
Spaander.

DE VOETAFDRUK

Ro Koster vormt samen met Ad Kil RO&AD Architecten 
met een kantoor in Middelburg en Bergen op Zoom. 
Voor meer informatie: www.ro-ad.org

3 ha

Gerda Spaander is lid  
van de Wantijredactie. 
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