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Oosterschelde

DE PAREL VAN ZEELAND
ZOEKT DE RUIMTE

Guido Krijger

De Oosterschelde is de parel van Zeeland. Ons Nationaal Park is het
resultaat van de eeuwenoude wisselwerking tussen mens, zee en de Schelde.
Deze rivier ontspringt in Frankrijk en kronkelt 350 km door België voordat ze
in Zeeland arriveert en overgaat in de Westerschelde.
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Ooit lag de rivierbedding van de Schelde
in wat nu de Oosterschelde is. Tot in de
middeleeuwen was de Oosterschelde
een vrij kleine rivierarm. In de loop der
eeuwen werd de invloed van de Noordzee steeds groter en drong zout water
het land in. Er ontstond een dynamisch
spel tussen de Noordzee en de rivier de
Schelde. Een estuarium kreeg vorm.
Uitwisseling van slib, zand, zoet en zout
zorgden voor een enorme levendigheid.
De schorren en oesterbanken die
ontstonden waren destijds onze natuurlijke bescherming als de zee in een
woeste stemming was. Door inpolderingen en het aanleggen van dijken heeft

de Oosterschelde in de laatste eeuwen
de huidige omvang gekregen.
Afsluiting
Talloze vloeden teisterden het land tot
men na de Ramp in 1953 besloot tot een
versnelde uitvoering van de Deltawerken.
Eerst was er sprake van een volledige
hermetische afsluiting, maar gelukkig
viel bij de Oosterschelde op het laatste
moment de keuze op een halfopen
pijlerdam. Hierdoor bleef enige eben vloedwerking in de Oosterschelde
bewaard. Door de aanleg van de
Oesterdam en de Philipsdam werd de
Oosterschelde afgesloten van de

zoetwatergebieden landinwaarts.
Het karakter van de Oosterschelde
veranderde van een estuarium in een
zeearm, eigenlijk een verlengstuk van
de Noordzee. Het leven was ineens niet
meer zo vanzelfsprekend als je bewoner
was van het estuarium. Doordat de
rivieren geen zoetwater en slib meer
naar de Oosterschelde brengen en het
getij getemperd is, neemt de variatie
in leefgebieden en biodiversiteit sterk
af. De natuur had een eigen stem
nodig en die kwam er: het Nationaal
Park Oosterschelde.
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Zandhonger
Het zand in een zeearm is geen rustig
leven beschoren. Bij woest weer woelen
de golven het zand van platen en slikken
los. Dit zand belandt in de geulen ernaast.
Bij rustig weer schuurt de vloedstroom
het zand uit de geulen en legt het op de
platen en slikken. Deze erosie- en
sedimentatie-processen wisselen elkaar
af en waren voor de aanleg van de
Oosterscheldekering min of meer in
evenwicht. Door de aanleg van de
Oosterscheldekering is het getijvolume
met ruim een kwart afgenomen.
De daardoor zwakkere vloedstroom is nu
niet meer in staat om het zand uit de
geulen de platen en slikken op te werken.
Terwijl de krachtige golven het zand nog
steeds wel van de platen afvoert.
Het zand dat in de geulen belandt, blijft
daar liggen. Het lijkt alsof de geulen ieder
korreltje hongerig in zich opnemen:
de geulen hebben zandhonger.
Gevaar
Platen en slikken worden steeds lager
en schorren worden steeds kleiner.
Als we dit evenwicht niet herstellen,
zijn alle platen, slikken en schorren aan
het einde van deze eeuw verdwenen.
Vogels hebben steeds minder tijd om
te eten, want de vloed overspoelt
hun etenstafel steeds sneller.

Voor zeehonden worden de gebieden
om te rusten en te zogen steeds kleiner.
Daarnaast worden de golven door het
afkalven van zandplaten en het
verdwijnen van schorren niet meer
geremd en slaan ze met meer geweld op
de achterliggende dijken. Zo worden de
dijken heviger aangetast, wat een gevaar
kan zijn voor de veiligheid in en rond de
Oosterschelde.
Helder als glas
Maar de Oosterschelde is nog steeds
prachtig, met water helder als glas dat het
rijke blauw van de hemel weerspiegelt,
omringd door een kunstmatige rotskust
(de dijken). Die rotskust is een ideale plek
voor bewoning van zeewieren. Met hun
houvast zitten ze stevig op rotsen
verankerd waar ze in het heldere water
aan fotosynthese kunnen doen en
hiermee zuurstof produceren.
Behalve de prachtige driekleur van de
honderdvijftig soorten zeewier vind je er
ook bontgekleurde wezens zoals
zakpijpen en sponzen, galante anemonen
met de naam zeeanjelier en wezentjes
die zeevitrage heten. Verder ook blauwe
visjes met een zuignap op de buik,
brokkelsterren in diverse kleuren en
garnalen met mooie blauwe en gele
polsbandjes. Krabbetjes en kreeften

Het karakter van
de Oosterschelde
veranderde van
een estuarium in
een zeearm.

scharrelen ook graag in deze biotoop
rond. Boven water kun je genieten van
vele vogelsoorten die in en rond de
Oosterschelde voedsel, rust en een plek
zoeken om te broeden.
Spelen met de elementen
Maar de parel van Zeeland verliest zijn
glans. De ontmoeting van rivier en zee
was ooit het spel der elementen.
Het estuarium liet zich in al haar facetten
zien en met al haar kwaliteiten.
Ze schuurde stukken land weg, diepte
geulen uit, bouwde schorren op en
verhoogde zandplaten.
De zee heeft een nemende, eroderende,
soms vernietigende kracht én ook een

Schelpeneiland midden in de Oosterschelde. Foto: Guido Krijger.

Een ontmoeting met een
nieuwsgierige zeehond
brengt het gevoel deel te
zijn van de natuur.
brengende, voedende kracht. Met de angst voor de zee
hebben de Deltawerken vorm gekregen. Maar we
hebben destijds niet bedacht dat als we de zee
buitensluiten we niet alleen de gevaarlijke kant, maar
ook de gevende en voedende kant buitensluiten. Zo zit
onze natuur in elkaar. De huidige situatie vraagt om
reactie. Wat gaan we doen als de houdbaarheidsdatum
van de Oosterscheldekering is bereikt?

Op een onbewoond eiland
‘Onbewoonde eilanden hebben een
grote aantrekkingskracht op mij. Na omzwervingen in verre tropische oorden ben
ik in de Zeeuwse delta met mijn zeekajak
op zoek gegaan naar plekken die het gevoel
van een onbewoond eiland oproepen.
Eén van die schatten is het schelpeneiland
midden in de Oosterschelde. Het is een
surrealistische plek die bij hoge vloed kopje
onder gaat. Ik vaar daar graag naar toe om
er alleen te zijn of om mijn gasten dit te
laten beleven. De stilte horen, intens de
elementen voelen, vliegende en
zwemmende vrienden ontmoeten.
Een plekje als dit is schaars geworden en
moeten we koesteren. Ik kijk reikhalzend
uit naar de toekomst waarin de
Oosterschelde weer de vrijheid krijgt om
dit soort wilde natuur zelf te creëren.’
Guido Krijger

Bouwen we dan een nieuwe of geven we de
Oosterschelde weer meer speelruimte zoals vroeger?
Met die speelruimte kan de zee de kans krijgen om
opnieuw ook haar voedende kant te tonen.
Ben je geïnspireerd en wil je meer weten over de
Oosterschelde? Kijk op www.np-oosterschelde.nl.
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Zeehonden in de Oosterschelde. Foto: Wilco Jacobusse.

Guido Krijger
is lid van de Wantijredactie.
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DE ECOLOGISCHE
VEERKRACHT VAN
DE WESTERSCHELDE
Tessa Wartena

De strekdammen bij Knuitershoek. Foto: Edwin Paree.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn op
verschillende locaties langs
de Westerschelde
maatregelen toegepast om
natuurherstel te stimuleren.
Door die maatregelen zijn de
diversiteit en biomassa van
de bodemdieren, zoals
schaal-, schelp- en
weekdieren, de afgelopen
jaren flink gegroeid.
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Chiu Cheng is marien ecoloog bij Wageningen Marine Research (WMR). Lauren
Wiesebron is PhD studente bij Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (NIOZ). Samen werken ze vanuit Yerseke
aan de projecten Perkpolder, Baalhoek en
Knuitershoek. Ze onderzoeken welke
ongewervelde dieren er leven op de bodem
van deze locaties en wat de effecten zijn van
de genomen natuurherstelmaatregelen.
Perkpolder
In Perkpolder werd in 2015 besloten een
dijk aan de Westerschelde door te breken
en opnieuw uit te lijnen. Zo ontstond een
nieuw intergetijdengebied waar de natuur
zich helemaal opnieuw kon ontwikkelen.
Inmiddels is er een rijk natuurgebied
ontstaan. Het gebied wordt gemonitord en
wat Chiu en Lauren zien is dat in de eerste
jaren na de doorbraak van de dijk schaaldieren het nieuwe gebied domineerden.
Ook bepaalde garnaalsoorten wisten zich
al snel te vestigen in het nieuwe leefgebied. De jaren daarna kwamen schelp-

dieren steeds meer voor, zoals de slijkgaper.
Deze soorten schelpdieren groeien minder
snel, maar worden wel ouder en groter.

voor bodemdieren. De hoeveelheid soorten
bodemdieren en de biomassa hiervan is
sinds 2016 dan ook flink toegenomen.

Verbazingwekkend
Lauren zegt: ‘Het is behoorlijk verbazingwekkend hoe de biomassa van de bodemdieren is gegroeid na slechts één jaar. Het
lijkt erop dat de diversiteit aan bodemdieren in Perkpolder na een paar jaar al bijna
op hetzelfde niveau is als bij de al bestaande
natuurgebieden Baalhoek en Knuitershoek.
Als je dieren en planten blijkbaar de ruimte
geeft, zullen ze dus zeker komen.’ Baalhoek
en Knuitershoek liggen vlakbij Perkpolder
en zijn twee bestaande slikken aan de
Westerschelde. Dit zijn stukken grond die
overstromen bij vloed en droogvallen bij eb.
Veel vogels komen hier regelmatig naar
terug om te zoeken naar voedsel. In 2016
zijn strekdammen aangelegd om de natuur
er nog betere kansen te geven. De strekdammen zorgen ervoor dat de stroomsnelheid wordt verlaagd en sediment kan
bezinken. Hierin zit slib dat als voeding dient

Hoger niveau
Chiu en Lauren vergelijken de drie projecten
waar zij onderzoek doen met soortgelijke
locaties waar Rijkswaterstaat monitort.
De projectlocaties van Chiu en Lauren
verkeerden in eerste instantie in een
slechtere staat. Nu, een aantal jaar later,
lijkt het erop dat de staat van de biodiversiteit in Baalhoek, Knuitershoek en Perkpolder naar hetzelfde niveau toegaat als op de
soortgelijke locaties van Rijkswaterstaat.
Dat laat zien dat, met een beetje hulp, de
natuur in de Westerschelde goed in staat is
om zich te herstellen.

Hoe meer soorten
een gebied telt,
hoe weerbaarder
en veerkrachtiger
de natuur is.

Foto: Lauren Wiesebron.
Foto: Chiu Cheng.

Schelpkokerworm
Een hoge diversiteit aan dieren is van groot
belang voor mens en natuur. Hoe meer
soorten een gebied telt, hoe weerbaarder
en veerkrachtigere natuur er is en hoe
beter ze bestand is tegen ingrijpende

wantij | juni 2022

7

Westerschelde
4
2

7

8

5

3

6
9

1

LEGENDA

WAT PFAS DOEN
MET ZEELAND
EN MET ONS

Tessa Wartena

in voorbereiding
in uitvoering
is afgerond

Kaart van de natuurherstelprojecten in de Westerschelde. Bron: Provincie Zeeland.
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veranderingen zoals droogte of opwarming.
Zo lijkt de tapijtschelp beter tegen hogere
watertemperaturen te kunnen dan de
kokkel. Bodemdieren zorgen er ook voor
dat het water gezuiverd wordt en dat
koolstof wordt begraven in de bodem.
Sommige wormen kunnen bijvoorbeeld de
stabiliteit van de zeebodem veranderen
doordat ze hierin graven. De schelpkokerworm bouwt van zand en stukjes schelp
buisjes vanuit de zeebodem naar boven.
Deze kunnen, als ze sterk genoeg zijn, de
stroming lichtelijk afremmen.
Bovendien spelen bodemdieren een
belangrijke rol in de voedselketen. In de
Westerschelde staan ze laag in de voedselketen. Als veel bodemdieren aanwezig zijn
kunnen diersoorten die van bodemdieren
leven, zoals vogels of vissen, meer voedsel
vinden. Tijdens een vogeltelling zijn op de
drie onderzoekslocaties meer vogels die
bodemdieren eten waargenomen sinds de
natuur er meer vrij spel krijgt.
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Toekomst
Volgens Chiu en Lauren kan de aanpak voor
natuurversterking bij Baalhoek, Knuitershoek en Perkpolder als voorbeeld dienen
voor toekomstige projecten aan de
Westerschelde. Omdat het onderzoek nog
niet zo heel lang loopt, de aanpassingen in
deze gebieden nog volop in uitvoering zijn
en de omstandigheden er daardoor ieder
jaar nog veel veranderen, zijn conclusies
nog niet te trekken.
Maar de resultaten tot nu toe zijn volgens
beide onderzoekers heel interessant.
Het is een goed idee om die mee te
nemen in andere nieuwe projecten met
vergelijkbare condities.

9

Tessa Wartena is stagiaire bij
ZMf en studeert milieukunde op
de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Sinds een jaar is Zeeland in de ban van PFAS. Door Michiel Jonker, onderzoeker bij Universiteit
Utrecht, en zijn rapport is het balletje over PFAS in Zeeland echt gaan rollen. Hij monitorde
dertien jaar lang de Rijkswateren van Nederland en benoemde het Kanaal van Gent naar
Terneuzen en de Schelde bij Antwerpen tot ‘PFAS hot spot’. Hier werd de PFAS soort ‘PFBA’
zelfs tot 45 keer hoger gemeten dan op andere locaties in Nederland.

Maar wat zijn PFAS nu eigenlijk? PFAS zijn
een groep chemische stoffen die bestaan
uit meer dan 6.000 verschillende
producten. PFOS, PFOA en GenX zijn het
daarvan meest bekend. Ze worden door
de mens geproduceerd en komen niet van
nature voor in het milieu. Eenmaal in het
milieu verspreiden PFAS zich snel, breken
amper af en hopen zich op in planten en
in lichamen van mens en dier.
Gebruik
Waarom worden deze stoffen eigenlijk
geproduceerd? PFAS worden aan
alledaagse producten toegevoegd om
deze te verbeteren. Ze maken producten
water-, vuil- en vetafstotend. Ook kunnen
producten hierdoor goed tegen hitte en
zuur. Daarom zijn PFAS vaak te vinden in
antiaanbaklagen van pannen, waterafstotende kleding, blusschuim, cosmetica en
voedselverpakkingsmaterialen.

Blootstelling en gezondheid
Bij verkeerd gebruik van deze alledaagse
producen kunnen wij mensen makkelijk
blootgesteld worden aan PFAS. Dit gebeurt
niet alleen via producten, maar ook via
drinkwater en ons voedsel. Alle Nederlanders krijgen via de laatste twee routes PFAS
binnen. Hier kunnen we zelf weinig aan
doen om dit te voorkomen. Gelukkig zijn de
hoeveelheden beperkt. In bepaalde vis- en
wildsoorten kunnen wel hoge concentraties
PFAS zitten. Daarom heeft GGD Zeeland
geadviseerd om geen zelf gevangen vis
meer uit de Westerschelde te eten. In de
vissen uit het oostelijke gedeelte zitten
zoveel PFAS dat als je één of twee porties
eet als volwassene, je al aan de maximale
hoeveelheid PFAS zit die je jaarlijks mag
binnenkrijgen. De grens waarboven
gevolgen voor de gezondheid worden
verwacht, wordt dan overschreden.
Dat kan gevaarlijk zijn; ze kunnen schade

PFAS kunnen het
immuunsysteem
aantasten en
kanker veroorzaken.
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Het blijkt dat zeehonden in de
Westerschelde veel meer PFAS in hun
bloed hebben dan zeehonden uit een
andere regio.

Cartoon: Cor de Jonge

Foto: Edwin Paree.
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Zwemmen
Doordat PFAS zo makkelijk verspreiden
via het water, is de Westerschelde een
afvoerput geworden. Niet alleen van
PFAS, maar ook van andere chemische
stoffen. Om te zorgen dat iedereen deze
zomer veilig kan zwemmen, doet het
RIVM en Rijkswaterstaat onderzoek naar
PFAS op zwemlocaties langs de Westerschelde. Dit kan bij gevaarlijk hoge
concentraties leiden tot een zwemverbod.
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Zo zijn zeegroenten, zoals zeekraal en
lamsoor, en vis niet meer geschikt om te
eten. De biodiversiteit in de Schelde daalt
en deze is juist hard nodig om veranderingen en schokken in het ecosysteem op te
vangen. Een schone Westerschelde is dus
ook veerkrachtig.

Met de stillegging van de lozingen is het
probleem echter nog niet opgelost.
Veel meer bedrijven, ook Nederlandse,
lozen PFAS op de Schelde. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath treft jaarlijks
21 kilo PFAS aan in het water dat zij reinigt.
Omdat de huidige technieken nog niet in
staat zijn om PFAS te filteren, belandt dit
vervuilde water alsnog in de Westerschelde.

Verspreiding PFAS
PFAS verspreiden zich het makkelijkste
via het water en de lucht. In het water
lossen ze redelijk goed op en ze hechten
zich over het algemeen niet zo snel aan
de bodem. Door de lucht verspreiden
PFAS zich wanneer chemische stoffen in
de lucht worden gebracht die reageren
tot een PFAS-soort. Deze PFAS-soort slaat
vervolgens op een oppervlak in onze
leefomgeving neer, zoals de bodem,
planten of bebouwing.
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PFAS in ons voedsel
Michiel Jonker heeft specifiek voor PFOS,
één van de PFAS stoffen, naast watermonsters uit de Westerschelde ook PFOS in
vissen uit de Schelde gemeten. Hij ontdekte
dat de concentraties daarvan in zowel het
water als in de vis gevaarlijk hoog zijn. Flora
en fauna kunnen die hoge concentraties
PFAS in het water opnemen. Deze zijn weer
van invloed op het hele ecosysteem in de
Westerschelde en op ons voedselsysteem.

3M
Maar hoe komen PFAS eigenlijk in onze
Westerschelde terecht? Bedrijven uit
het havengebied van Antwerpen en in
de Kanaalzone lozen hun PFAS-houdend
afvalwater op de Schelde.
Chemiefabrikant 3M in Antwerpen is de
bekendste PFAS-producent. Het bedrijf ligt
sinds augustus vorig jaar onder vuur in de
media en mag sinds oktober 2021 niets
meer lozen. Dat is maar goed ook, want zij
mocht volgens de Belgische vergunning
750 keer zoveel PFAS lozen per jaar als het
gelijksoortig Nederlands bedrijf Chemours
in Dordrecht.
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Concentraties PFAS in zeehonden
Door ophoping van PFAS in dieren,
kunnen soorten die hoog in de voedselketen staan gezondheidsproblemen krijgen.
Dit is het geval bij zeehonden in de
Westerschelde. In 2015 liet Provincie
Zeeland onderzoeken waarom zeehonden
in de Westerschelde zo weinig jongen
kregen. Onderzoekers van IMARES
Wageningen UR zochten dit uit en legden
een relatie tussen PFAS en het immuunsysteem en de voortplanting van zeezoogdieren. Het blijkt dat zeehonden in de
Westerschelde veel meer PFAS in hun
bloed hebben dan zeehonden uit een
andere regio. Zeehonden in de Duitse

Bocht en de Waddenzee hebben een
concentratie PFAS die zeven keer lager is.
In de Baltische Zee is die concentratie
twintig keer lager en in het Arctisch
gebied zelfs honderd keer lager.
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aanrichten aan het immuunsysteem,
het cholesterolniveau, de lever en het
kan nier- en teelbalkanker veroorzaken.
Ook hebben ze een negatieve invloed op
de voortplanting en ontwikkeling van een
embryo of foetus. Bij langdurige blootstelling kunnen PFAS ophopen in het lichaam
en is de kans op deze gevolgen groter.
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Producten waar PFAS in zitten.
Bron: https://riversideca.gov/press/understanding-pfas.
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Alkyl Stoffen (PFAS). Expertisecentrum PFAS. https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-009.764-rapd-Kennisdocument_PFAS_-_definitief_02.pdf
Rijkswaterstaat. (z.d.1). Wat zijn PFAS en waar vind ik meer informatie
over de stofeigenschappen? Geraadpleegd op 9 maart 2022, van https://
www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/
grond-baggerspecie-pfas-algemeen-handelingskader/faq/pfas-waar-vind/

Stop PFAS!
Het is van levensbelang dat het gebruik en de
lozing van PFAS wordt gestopt. Hier zijn bewustzijn,
maatschappelijke druk, onderzoeksresultaten en
nieuw beleid voor nodig, op Europees en
uiteindelijk op mondiaal niveau. ZMf werkt hieraan
door samen met andere milieu-organisaties in
Nederland en België de krachten te bundelen in de
strijd tegen deze stoffen. Aan gesprekstafels, in
werkgroepen, met brandbrieven en via haar
communicatiekanalen.
Petitie
ZMf wil een petitie starten om de Zeeuwse
bevolking de mogelijkheid te bieden om een
signaal af te geven richting de Europese Unie dat
PFAS onze leefomgeving ernstig bedreigen en dat
daar een oplossing voor moet komen. Recreëren
en wonen aan de Westerschelde zou tenslotte
veilig moeten zijn, net als vis eten. Vorig jaar is een
voorstel ingediend door verschillende Europese
landen om alle PFAS te verbieden. Momenteel
geldt alleen een verbod op twee grote soorten:
PFOA en PFOS. Maar de procedure naar een totaal
verbod kan nog jaren duren. Intussen hebben
gemeenteraden rond de Westerschelde
aangedrongen om een bevolkingsonderzoek te
doen naar PFAS in het bloed van hun inwoners.

Slikken in de Westerschelde. Met deze foto won Edwin Paree dit jaar
de eerste prijs bij de wedstrijd die Museum Panorama Mesdag in
Den Haag had uitgeschreven bij de fototentoonstelling Time & Tide.

RIVM. (2022, 24 februari). Verkennende risicobeoordeling van de consumptie
van vis en schaal-en schelpdieren uit de Westerschelde. https://www.rivm.nl/
documenten/verkennende-risicobeoordeling-van-consumptie-van-vis-en-schaal-en-schelpdieren-uit

Actie
In het proces naar een verbod op PFAS is het
belangrijk dat we precies weten welke PFAS waar
zitten. Momenteel hebben 73 bedrijven uit
Vlaanderen een vergunning om PFAS-houdend
afvalwater te lozen. Er kan dus van alles geloosd
worden op veel verschillende plekken. Als we, door
middel van een meetprogramma, in beeld krijgen
hoe de verspreiding plaatsvindt, kan hier naar
gehandeld worden om nog verdere verspreiding te
voorkomen, bijvoorbeeld tijdens bagger- of
onderhoudswerkzaamheden in de Westerschelde.

STOWA. (2021). PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib resultaten van
een meetcampagne op acht RWZI’S. https://www.stowa.nl/sites/default/
files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-46%20
PFAS.pdf
Verder werd gebruik gemaakt van publicaties door Omroep Zeeland,
PZC, RIVM en Rijkswaterstaat.

Vergunningen
Een diepgravend onderzoek naar de vergunningen
van de 73 bedrijven kan ook helpen. Bij 3M bleek
dat bij de verlening van de vergunning niet is
gekeken naar grensoverschrijdende effecten. Dit zou
bij meerdere vergunningen in de Antwerpse haven
het geval zijn. Na het doorlichten van de vergunning
werd duidelijk dat 3M PFAS loost waarvoor zij
helemaal geen vergunning heeft.
Het liefst zien we vandaag nog een verbod op
PFAS. Jij kunt ons daarbij helpen. Steun onze
acties tegen vervuiling van de Deltawateren. Volg
ZMf ook via onze nieuwsbrief en social media.

RIVM. (2021, 4 juni). Analyse bijdrage drinkwater en voedsel aan
blootstelling EFSA-4 PFAS in Nederland en advies drinkwaterrichtwaarde.
https://www.rivm.nl/documenten/analyse-bijdrage-drinkwater-en-voedsel-aan-blootstelling-efsa-4-pfas-in-nederland

Relatieve weergave van de PFOS-concentraties in biota op 11 locaties
in Nederland in 2019 door Michiel Jonker (2021). In Zeeland is
gemeten bij Knuitershoek (KNUITHK) op Zeeuws Vlaanderen en bij
Brouwersplaat, Molenplaat en Middelgat in de Westerschelde.

Tessa Wartena is stagiaire bij ZMf en studeert
milieukunde op de HAS Hogeschool in Den
Bosch. Als geboren Zeeuw draagt zij graag bij
aan het creëren van een duurzaam Zeeland.
Met haar passie voor zeilen zijn gezonde en
schone Deltawateren voor haar ook om die
reden van belang.

/zeeuwsemilieufederatie
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VERS WATER
VOOR VEERSE
MEER EN
GREVELINGENMEER

Een beperkt
getij kan de
waterkwaliteit
van het
Grevelingenmeer
verbeteren.

Peter Louwerse
De waterkwaliteit van de Deltawateren is
al sinds het ontstaan ervan een bron van
zorg en discussie. Hoewel de Deltawateren zijn aangewezen als Natura
2000-gebieden en daarmee het kwaliteitslabel ‘topnatuur’ hebben gekregen en er
in de loop der jaren tal van verbeteringsprojecten zijn uitgevoerd, blijft het zoeken
naar de juiste oplossingen. Er zijn door
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer,
Provincie, gemeenten en natuur- en
milieuorganisaties, meestal in eendrachtige samenwerking, pogingen gedaan om
de waterkwaliteit te verbeteren.

De afdamming van het
Veerse Gat en Grevelingen
heeft een groot aantal
positieve ontwikkelingen
meegebracht: veiligheid,
allerlei vormen van recreatie,
verkeersontsluiting, vis- en
wierenkweek en de
ontwikkeling van natuur en
landschap. Maar hoe staat
het met de waterkwaliteit?

Succesverhaal met keerzijde
Het Veerse Meer is voor recreanten een
geweldige bestemming. Op vele fronten is
het Veerse Meer een succesverhaal maar
er is ook een keerzijde: de waterkwaliteit.
Na de aanleg van de Zandkreekdam in 1960
en de Veerse Dam in 1961 verdwenen eb
en vloed waardoor de zoutgehaltes van het
water sterk fluctueren. Het waterpeil wordt
‘s zomers hoog gehouden om verdroging
van de omliggende landbouwgronden
tegen te gaan en ‘s winters laag om snel
overtollig water af te kunnen voeren.
Om het meer op zomerpeil te brengen
wordt in het voorjaar zout water ingelaten,
waardoor het meer niet, zoals in andere
afgesloten zeearmen, verzoet.
Algen en zeesla
De waterkwaliteit was betrekkelijk slecht
met een sterke algengroei en explosieve
groei van zeesla als gevolg.
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Veerse Meer. Foto: Loes de Jong.

Om deze problemen aan te pakken, is in
2004 de doorlaat ‘Katse Heule’ in de
Zandkreekdam in gebruik genomen.
Daardoor stroomt met het getij water
uit de Oosterschelde in en uit het
Veerse Meer, waarna de waterkwaliteit
verbeterde. Het zout- en zuurstofgehalte
werden hoog en stabiel.
Gebiedsvisie
In samenwerking tussen overheden en
maatschappelijke partners is vorig najaar
de Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld.
De betrokken partijen spreken in de
Gebiedsvisie af om op basis van onderzoek
te werken aan een langer termijnperspectief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
Kennisagenda Zuidwestelijke Delta 2050
en van onderzoeken die vanuit het gebied
plaatsvinden in het kader van waterkwaliteit en Natura 2000. ‘De huidige rapportages waarmee de doelstellingen van Natura
2000 worden gemonitord, zijn hierbij een
uitstekende leidraad,’ legt Alexander Nefs,
adviseur bij Rijkwaterstaat, uit. ‘Toch zien
we de laatste tijd diverse signalen dat het
Veerse Meer uit balans is geraakt;
vissterfte, zuurstofloosheid en sterfte van
bodemleven. Dat is niet goed voor de
natuur maar ook niet voor de recreatie.
Het uitgangspunt bij het eerste concept
van de Gebiedsvisie was dat de waterkwaliteit tenminste gelijk moest blijven.’
Schoon levend water
Dat vonden diverse betrokken partijen
niet voldoende.
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Zij blijven pleiten voor ‘schoon, levend
water’’. Mede daardoor is Rijkswaterstaat
een project gestart om uit te zoeken wat de
oorzaak is van de verslechterde waterkwaliteit en wat een oplossing zou kunnen zijn.
Nefs verwacht dat dit onderzoek eind 2023
afgerond zal zijn.
Grootste zoutwatermeer van Europa
In het kader van de Deltawerken is het
Grevelingen door de Grevelingendam
(1965) en de Brouwersdam (1971) van
de zee afgesloten. De zeearm werd een
meer en wel het grootste zoutwatermeer
van West-Europa. Wie Brouwersdam
zegt, roept associaties op met Concert
at Sea en Bløf en daarmee aan de
beroemde songtekst:

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust
Waar de liefde van de lust,
steeds maar weer zal gaan verliezen
Omdat ze nooit kan kiezen
Tussen goed en niet zo kwaad
Maar dat is zoals het gaat

Doorlaatmiddel
De worsteling tussen ‘goed en niet zo
kwaad’ is nog steeds actueel.
Door de afsluiting was er in eerste
instantie geen eb en vloed meer in het
gebied. Dit maakte het water brak,
waardoor verschillende planten- en
diersoorten verdwenen. Om de natuur te
verbeteren werd in 1978 een sluis in de
Brouwersdam gebouwd. In de Grevelingendam bevond zich oorspronkelijk de
Flakkeese Spuisluis. Deze liet alleen water
van het Grevelingenmeer naar de
Oosterschelde stromen. Rijkswaterstaat
renoveerde in 2017 deze Flakkeese
Spuisluis. De sluis werd omgebouwd tot
een tweezijdig doorlaatmiddel. Zo kon er
ook vers zuurstofrijk Oosterscheldewater
naar het Grevelingenmeer stromen.
Uit bedrijf
Na de oplevering in 2017 werd de
spuisluis uit bedrijf genomen om
voorbereid te kunnen worden op de
komst van een technologiecentrum.
Daarbij zou energie uit getijdenturbines
opgewekt gaan worden. De uitwisselingfunctie werd dus uitgeschakeld.
De aanpassing van de sluis werd na

problemen met de financiering bij de
private partij stilgelegd. Sinds december
2021 is na werkzaamheden die een half
jaar duurden, de uitwisseling via de
spuisluis weer gestart om de waterkwaliteit in het oostelijk deel van het
Grevelingenmeer te verbeteren.
‘Het is nog te vroeg om te oordelen over
de gevolgen van de jongste aanpassing
aan de spuisluis. Na een jaar kunnen we
wel met een evaluatie komen’ verwacht
Nefs. ‘De uitkomsten hiervan worden
ook gebruikt bij de voorbereiding van
een grote doorlaat in de Brouwersdam
voor het herstel van een beperkte
getijdewerking in het meer.’
Dit artikel kwam tot stand door de
medewerking van en met dank aan
Alexander Nefs (Adviseur hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat Zee en Delta).

Krammer - Volkerak

Willem de Weert

WANDELEN
TUSSEN DE
WISENTEN

Voor meer informatie:
www.ivn.nl, www.natura200.nl,
www.rijkstwaterstaat.nl,
www.staatsbosbeheer.nl,
www.zeeland.com en www.zwdelta.nl.
Peter Louwerse
is lid van de Wantijredactie.

EB EN VLOED BEPERKT TERUG
IN DE GREVELINGEN

Rijk en regio willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren
door een beperkt getij terug te brengen. Dat geeft ook
mogelijkheden voor natuurverbetering op lange termijn, waarbij de
belangen van maatschappij, economie en natuurontwikkeling met
elkaar in balans zijn. Om die reden gaat in 2022 een Taskforce
aanvullend onderzoek doen. Naast het verbeteren van de
waterkwaliteit en natuur, wordt nu ook rekening gehouden met
de gevolgen van zeespiegelstijging.
Peter Louwerse is
lid van de Wantijredactie.

Foto: Edwin Paree.
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De wisent is het grootste zoogdier dat in Europa voorkomt.
Op de wandeling hadden we al wat sporen van hun aanwezigheid gezien. Pootafdrukken, aangevreten wilgentakken,
afgebroken berkenboompjes. ‘De wisent speelt een sleutelrol in
het beheer van dit natuurgebied,’ zegt Pepijn Calle. ‘De wisenten
banen zich met hun kolossale lijf een weg door de jungle, maken
kale plekken op de grond als ze een zandbad nemen. Ze eten
graag reuzenberenklauw, een plant die we hier liever niet zien
omdat ze zo woekert. Wat ook nuttig is dat zaden van planten
in de vacht van de wisenten blijven haken en zich zo verspreiden.
Hun mest is voedsel voor tal van insecten. Zonder de wisenten
zouden de Slikken van de Heen er nu anders uitzien. Meer dicht
bos en minder gevarieerd. Naast wisenten grazen er ook Konink
paarden en rode geuzen, een koeienras, op de vroegere slikken.’

wantij | juni 2022

Wisenten in natuurgebied Slikken van De Heen.
Foto: Marcel Klootwijk/Het Zeeuwse Landschap.

De waterkwaliteit in de Grevelingen gaat al sinds de jaren ‘90 van
de vorige eeuw meetbaar achteruit. Belangrijkste oorzaak hiervan is
een jaarlijks in de zomer terugkerend tekort aan zuurstof in en net
boven de waterbodem. Dit is het gevolg van het afsluiten van de
Grevelingen van de zee en van de grote rivieren.

‘Daar zijn ze! De wisenten!
We houden uit veiligheid vijftig
meter afstand’, zegt Pepijn Calle,
ecoloog in dienst van
Het Zeeuwse landschap.
Een kudde kolossale dieren
staart ons een tijdje aan en gaat
dan rustig verder met grazen.
De ontmoeting met deze dieren
is een opwindend moment op de
wandeling over de Slikken van de
Heen. Dit natuurgebied ligt in
het oosten van Zeeland, pal
naast de Philipsdam aan de rand
van het Krammer-Volkerak.
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Schok
Het is moeilijk voor te stellen dat hier
vijfendertig jaar geleden een kaal en grijs
slikkengebied lag dat tweemaal daags met
zout water overstroomde. De Philipsdam
(1987) sloot het Krammer-Volkerak af van
eb en vloed. De natuur onderging een
schok. Al het leven dat op zout gebaseerd
was stierf af en vismigratie tussen de
Oosterschelde, Grevelingen en het
bovenstroomse rivierengebied was niet
langer mogelijk. Het evenwicht was
verstoord. In de jaren erna gingen in het
water massaal blauwalgen groeien.
Dit kwam omdat meststoffen, die uit de
omliggende akkers spoelden, zich in het
water ophoopten. De stank en overlast
waren soms niet te harden. Er werd over
gesproken om het Krammer-Volkerak
opnieuw zout te maken. Maar zie, veel
geduld, de komst van de quaggamossel en
wat minder mest loonden. De natuur
kwam de schok te boven. De Slikken van
De Heen gingen een nieuw leven tegemoet. Zoet in plaats van zout.

Toch zijn de sporen uit de tijd van het
getij nog te zien. Op de luchtfoto zie je
hoe de vroegere kreken nog diep in het
gebied reiken. Ze zijn nu gevuld met zoet
regenwater in plaats van zout zeewater.
In de lagere delen groeien nog zoutminnende planten zoals zeekraal.
Dit komt ook door kwel vanuit de aan
de andere kant van de dam gelegen
Oosterschelde.
Extreem vogelrijk
‘De Slikken van de Heen en de Oosterschelde vullen elkaar mooi aan,’ zegt
Pepijn Calle. ‘Als het hoogwater is, komen
vogels hier uitrusten. Ze vinden er zoet
water om te drinken en zich te wassen.’
Hij haalt zijn telescoop tevoorschijn.
We kijken mee en zien onder andere
grote zilverreiger, kuifeend, brilduiker,
pijlstaart, wintertaling, tafeleend en
talloze ganzen. Op een eilandje in de
verte nestelt een kolonie lepelaars.
Het is hier extreem vogelrijk.

Elk jaar zijn de
Slikken van de
Heen anders,
mooier ook.

Slikken van de Heen. Links de N 257 naar de
Philipsdam, rechts het Schelde-Rijnkanaal.
Luchtfoto: Skypictures.

Aalscholvers in het Krammer-Volkerak.
Foto: Edwin Paree.

Spectaculaire zeearend
Het meest spectaculair in de kijker is toch
het nest van de zeearenden. Het is zo
groot dat we het met het blote oog
kunnen zien. Wat voor de wisenten
onder de zoogdieren telt, geldt voor de
zeearend onder de vogels. Die behoort
tot de grootste van West-Europa.
De spanwijdte van de vleugels bedraagt
ruim twee meter wat hem de bijnaam
vliegende deur bezorgt. Vroeger werd er
op de zeearend gejaagd waardoor die
uitgestorven was. Nu is de vogel
beschermd en vanuit Oost-Europa
teruggekeerd naar Nederland.
Er broeden in ons land ongeveer twintig
paartjes, waarvan dus één op de Slikken
van de Heen. Volwassen zeearend heeft
geen natuurlijke vijanden afgezien van de
mens en elkaar. Ze broeden alleen in heel
rustige gebieden, vandaar dat de
omgeving van het nest niet toegankelijk
is. In het water bij het eilandje waar de
zeearenden hoog in de boom hun nest
hebben, is een kabel gespannen zodat
bootjes met (argeloze) recreanten niet te
dichtbij kunnen komen.
Windpark Krammer
Als we op de uitkijktoren staan,
overzien we de wijde omgeving. Om het
Windpark Krammer op de Philipsdam,
het grootste van Zeeland, kijk je niet
heen. Het windmolenpark ligt midden
tussen Natura 2000 gebieden die

Europees beschermd zijn. Is dat niet
gevaarlijk voor de vogels?
‘Ja zeker,’ zegt onze gids. ‘Maar daar is
iets op verzonnen: een detectiesysteem.
Camera’s op de molens speuren de
omgeving af. Als die vliegende objecten
registreren zoals vogels of vleermuizen,
worden de windmolens in de buurt direct
stop gezet. Een knap staaltje techniek dat
veel vogellevens spaart en een voorbeeld
is voor andere windparken. Wat ook
helpt is dat de windmolens hier heel
hoog zijn zodat de meeste vogels er
onder door vliegen. Ook is de opstelling
van de molens zo gemaakt dat er een
vrije corridor is waardoor de vogels zich
veilig van het ene water naar het andere
kunnen verplaatsen. Verder investeert
het windpark jaarlijks in de natuur in de
omgeving. Zo is bijvoorbeeld met hun
bijdrage een eiland voor visdieven
gerealiseerd.’
Hoe hoopvol is het dat de natuur zich
weet te herstellen na de zware klap van
de afdamming in 1987. Pepijn Calle zegt
daarover: ‘Natuurlijk zijn er soorten
verdwenen, maar er zijn vele andere
voor in de plaats gekomen. De nieuwe
natuur is nog steeds volop in ontwikkeling. We kijken bijvoorbeeld uit naar de
komst van de otter, de bever, de das en
de visarend. Elk jaar zijn de Slikken van
de Heen anders, mooier ook.’

Willem de Weert is
eindredacteur van Wantij.

Wandelroutes Slikken van de Heen
Over de Slikken van de Heen valt nog zoveel meer te vertellen. Ga liever zelf eens kijken in dit onbekende
stukje Zeeland langs de Philipsdam. Het Zeeuwse Landschap heeft in het ruige natuurgebied (laarzen!)
twee wandelroutes uitgezet: Verrekijkerroute (2,5 km) en Torenroute (3,5 km) ook te combineren tot 6 km.
Een route leidt naar het vogelkijkscherm, de andere naar de uitkijktoren. Het beginpunt is op de hoek
Philipsdam-Campweg waar op de dijk informatiepanelen staan. En mocht je de wisenten tegenkomen,
houdt minimaal 50 meter afstand.
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Nest met jonge zeearenden op Slikken van De Heen.
Foto: Cees van Overveld.
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AMBASSADEURS
NATUURLIJKE
KLIMAATBUFFERS
AAN HET WERK
Willem de Weert

De akkers op Tholen liggen er verzorgd bij. Boeren inspecteren hun velden
met onder andere aardappelen, bieten, uien en tarwe. Toch is akkerbouw
hier niet overal vanzelfsprekend. Neem de Weihoek tussen Poortvliet en
Sint-Annaland, de laagst gelegen polder van Tholen. Een natte boel.

‘Het water in de sloten ligt op een aantal
plaatsen maar net onder het maaiveld.
Voor akkerbouw te nat. Deze polder zou
bij uitstek geschikt zijn als klimaatbuffer,’
zeggen Gerard Westerweel en Rob van
der Laan. ‘Ons klimaat verandert. Het is
tegenwoordig al gauw te droog of te nat.
Het weer wordt extremer: warmer met
langere periodes met droogte en
hevigere regenbuien. Daarnaast neemt
de biodiversiteit schrikbarend af.
Er worden steeds minder soorten wilde
planten, vogels en insecten geteld.’
Aanpassing en andere inrichting
‘Dat vraagt om aanpassing en een andere
inrichting van ons landschap,’ zeggen
Gerard Westerweel en Rob van der Laan.
Beide zijn als vrijwilliger bij ZMf actief als

20

wantij | juni 2022

Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers. ‘Wij gaan op Tholen in gesprek met
boeren, burgers en buitenlui om hen te
motiveren mee te denken over een
andere inrichting van de leefomgeving.
Wat ons betreft met meer groen en
water en minder verstening zodat we ons
op tijd aangepast hebben aan de
klimaatverandering.’
Soepbord
Als voorbeeld nemen we een kijkje in de
Weihoek, hartje Tholen. Kronkelende
dijken met populieren, wilgen en
notenbomen. Watervogels in de sloten
die goed gevuld zijn. Hobbelige weitjes
met schapen. Een idyllische plek, maar
niet uit het oogpunt van landbouw.
Westerweel zegt: ‘Het eiland Tholen is,

net als de andere Zeeuwse eilanden, een
soepbord. De rand wordt gevormd door
de jonge polders, die hoger zijn opgeslibd, en de hoge dijken langs de
Oosterschelde. Door inklinking zijn de
oudere polders juist dieper weggezakt en
vandaar dat de Weihoek, als onderdeel
van de Poortvlietpolder, dieper ligt dan
de omgeving. Daar staan we nu, enkele
meters onder zeeniveau. Dit is oud land,
eeuwen geleden ingepolderd toen de
zeespiegel lager stond dan nu.
Het omringende land is hoger opgeslibd
toen het bedijkt werd. Ook is hier veen
gedolven waardoor het maaiveld nog
dieper kwam te liggen. Om het land hier
droog te houden moet je continu flink
bemalen en dat kost een hoop geld.
Moet je dat met zijn allen blijven betalen

Gerard Westerweel (64 jaar, Sint-Maartensdijk) en Rob van der Laan (70 jaar, Poortvliet) zijn vrijwilliger
bij ZMf en Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers op Tholen. Foto: Willem de Weert.

om het kweken van de laatste aardappel
mogelijk te maken?’
Zoetwaterbuffer
In de optiek van Westerweel en
Van der Laan is de Weihoek daarom
uitermate geschikt als klimaatbuffer.
‘Technische oplossingen kosten veel geld.
Laat de natuur het werk doen. Dat houdt
in dat je het wegpompen van het water
vermindert of helemaal stop zodat
bepaalde lage delen van de Weihoek een
natuurlijke waterstand krijgen. In de
winter zal het land dan mogelijk onder
water komen en in de zomer nat blijven
en geschikt voor extensieve beweiding.
Dat zou een enorme winst voor de
biodiversiteit zijn. De Weihoek kan dan
een zoetwaterbuffer vormen in droge

tijden. Vooral voor de landbouw van
belang omdat de garantie van een zoet
Volkerak maar tot 2050 geldt
(klimaatverandering plus fossiele zoutlast
uit de bodem). Bijkomend voordeel is dat
als de grond nat blijft, het veen niet
oxideert zodat de inklinking stopt en
bovendien CO2 opgeslagen wordt.
Drie vliegen in één klap.’
Tradities
Toch is lang niet iedereen overtuigd dat
dit de juiste weg is. ‘Tradities zijn diep
geworteld, vooroordelen gauw geveld.
Toch staan wij niet tegenover de landbouw, maar moeten samen een oplossing
zoeken omdat het klimaat verandert,’
aldus de Tholenaren.

Het is de bedoeling dat in heel Zeeland
deze ambassadeurs aan het werk gaan.
Ook belangstelling? Neem contact op
met ZMf.
Voor meer informatie: www. zmf.nl/
zmf-ambassadeur-natuurlijke-klimaatbuffers.

Willem de Weert is
eindredacteur van Wantij.
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BERICHTEN VAN

OPINIE

GEEF DE DELTA
HAAR VRIJHEID
TERUG

Ook meewerken aan Wantij?

Nachtactiviteiten gezocht!

Vind jij schrijven leuk? Spreek je graag interessante mensen
voor een interview? Heb je hart voor natuur en milieu, en
voor Zeeland? Vind jij dingen uitzoeken een sport? Wil je
meewerken in een team van vrijwilligers om Wantij nog
boeiender te maken? De redactie van Wantij is
op zoek naar versterking! Interesse? Wil je meer
weten? Stuur een mail naar wantij@zmf.nl en
we nemen contact met je op.

Op zaterdag 29 oktober 2022 kan jouw nachtactiviteit
plaatsvinden! Hopelijk in het maanlicht en onder een heldere
sterrenhemel, want dan is het Nacht van de Nacht 2022.
Help mee uit te dragen hoe belangrijk een donkere nacht is voor
mens, dier en plant met jouw nachtactiviteit of
-optreden. Meld deze direct aan op nachtvandenacht.nl/activiteit-aanmelden of scan de qr code.
Of doe ideeën op op www.nachtvandenacht.nl

Word Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers!
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden die op basis van natuurlijke processen bijdragen aan het klimaatbestendig maken
van Zeeland. Ze zijn onmisbaar als we ons leefgebied voor willen bereiden op de grote gevolgen van klimaatverandering
en de biodiversiteitscrisis willen tegengaan. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven ambassadeurs die
zich vrijwillig in willen zetten voor klimaatadaptatie in Zeeland! Als Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers help je deze
kansrijke vorm van klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen, kennis ervan te delen en de uitrol te versnellen.
Een belangrijke taak dus! Meld je aan via een email naar klimaatbuffers@zmf.nl. Kijk voor meer informatie op
zmf.nl/project/klimaatadaptatie-en-natuurlijke-klimaatbuffers of scan de qr code.
advertorial

Guido Krijger

Een rivier kun je beschouwen als een vitaal
orgaan van de aarde. Onderweg naar zee
verzamelt dit waterlichaam vruchtbaar slib
en zoet water. Bij zee gekomen zet ze dit
af. Toen vroeger de zeespiegel steeg, drong
de zee met zijn armen de riviermondingen
binnen. Doordat de zee de rivier in haar
eigen loop al tegemoet kwam, kwam ze
eerder tot stilstand en bezonk haar
rijkdom. Dit is de plek waar zee en rivier
samen het land opbouwden, in een
dynamisch proces. De rijke vermenging
van zeezand en landslib werd tijdens
maandelijks hoogtij op de hoogste delen
afgezet. Zo groeide het land mee met het
stijgen van de zeespiegel. Saeftinghe is een
mooi voorbeeld van een stukje oorspronkelijk Zeeuwse Delta. Het is het hoogste
gebied in Zuidwest-Nederland, op de

duinen na, ontstaan doordat het niet
beschermd werd tegen de zee.
Maar we zijn ons wel gaan beschermen
tegen de zee. Of meer precies: tegen het
onheil dat overstromingen met zich
meebrengt. De Deltawerken, inpolderingen, verdieping van vaargeulen hebben
ons voor de korte termijn beschermd
tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.
Maar dit geldt niet voor de lange termijn.
Het land achter de dijken is ondertussen
sterk gedaald door gebrek aan aanwas en
door inklinking, terwijl de zee verder stijgt.
En de biodiversiteit dendert achteruit,
ondanks alle mooie en oprechte inspanningen om de natuur zoveel mogelijk
te beschermen.

We moeten goed nadenken over wat we
precies willen beschermen. Willen we onze
huidige manier van leven veilig stellen of
willen we vitaliteit en veerkracht beschermen? Als je een kind wil beschermen tegen
gevaar en het daarmee in zijn vrijheid
beknot en zijn dynamiek en speelsheid
tempert, dan heeft dat een negatieve
invloed op zijn gezonde ontwikkeling.
Geldt dat ook niet voor de natuur in zijn
algemeenheid? Dus ook voor de wateren in
de Zeeuwse Delta? Ik denk van wel. Wat zal
er gebeuren als zij weer vrijheid en ruimte
krijgen en we ze weer met elkaar verbinden? Dan komt er weer dynamiek in het
speelveld en kan het leven weer gaan
stromen. Dan bloeit onze Delta weer op.
En daar zal al het leven, ook wij, de vruchten
van plukken.

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de Natuur en
Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door
10 miljoen bomen in heel Nederland te planten, werken de Natuur en
Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van
de CO-2 uitstoot en maken we onze leefomgeving mooier, groener en
gezonder.

Dankzij u.

Guido Krijger
is lid van de Wantijredactie.
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De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van
€ 56,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u
kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en meer dan 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds
1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een
betere wereld: postcodeloterij.nl
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DE VOETAFDRUK

? ha

HOEVEEL VAN DE AARDE NEEMT
JOUW LEEFSTIJL IN BESLAG?
Iedereen heeft een stukje van de Aarde nodig om te leven. Dit stukje is nodig om bijvoorbeeld te
wonen, voedsel te verbouwen, het huis te verwarmen, afval te laten verwerken, kleding te
produceren of naar je werk te reizen. Per persoon hebben we op Aarde ongeveer 2,5
voetbalvelden (1,8 ha) beschikbaar. De gemiddelde Nederlander gebruikt wel 8 voetbalvelden.
Willem de Weert
De ecologische voetafdruk is een
soort meetinstrument waarmee het
ruimtebeslag van een mens op de aarde
bepaald kan worden aan de hand van
iemands leefstijl. De ruimte die iemands
leefstijl inneemt wordt uitgedrukt in
hectares. Hoe groot deze voetafdruk
is hangt met name af van het
consumptiegedrag. In Nederland is
de ecologische voetafdruk in 1995
geïntroduceerd door milieuorganisatie
De Kleine Aarde en uitgewerkt door de
natuur- en milieufederaties.

65 voetafdrukken

De rubriek ‘de voetafdruk’ sloot achttien
jaar lang dit blad Wantij af. Schrijver
Gerda Spaander bezocht in die tijd
65 mensen waarvan ze de voetafdruk
opnam, aangevuld met interviews over de
leefstijl van de geïnterviewde en zijn of
haar pogingen om die voetafdruk te
verkleinen. Want de meeste mensen
hadden wel die intentie. Het leverde
volgens haar vele leuke ontmoetingen en
interessante gesprekken op, in en buiten
de provincie. In het begin was ze vooral
op zoek naar Zeeuwen met een kleine
voetafdruk. In de loop der jaren bezocht
Studente Nikka Scheepers
heeft een minimale voetafdruk.
Foto: Gerda Spaander.

ze vooral mensen die iets te maken
hadden met de inhoud van de
desbetreffende Wantij. Een enkeling
zoals een Zeeuwse chefkok kon de
hoogte van zijn voetafdruk weinig schelen.
Kwaliteit had volgens hem niets te maken
met duurzaamheid. De meeste mensen
waren zich bewust dat hun eigen
voetafdruk meetelt in de klimaatproblematiek en uitputting van onze
planeet. Ook het bestuur van ZMf dat
vooral met het vraagstuk van de mobiliteit
bleek te worstelen.

Minimaal en maximaal

De grootte van de voetafdrukken die
Gerda beschreef varieerde van een
minimale 1 hectare van bijvoorbeeld
studente Nikka Scheepers tot een
maximale 7,4 hectare van iemand uit de
werkgeversorganisatie. Gerda’s eigen
voetafdruk was 2,5 ha.
De gemiddelde voetafdruk van
alle mensen op de wereld is nu
2,7 ha. Dat is een stuk meer dan het
‘Eerlijk Aarde-aandeel’ van 1,8 ha.
We verbruiken met z’n allen dus
meer dan de aarde te bieden heeft.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Meet ook je voetafdruk op
www.voetafdruknederland.nl

Willem de Weert is eindredacteur
van Wantij.

