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TOEGEVING AAN N E D E R L A N D

Vlaanderengaat
akkoordmetverdieping
Scheldetot12,80meter
HetVlaamseparlementheefteenresolutieaangenomenwaarindeScheldeineenkeereendiepgang
van12,80metermoetkrijgen. UiteindelijkwillendeVlamingennaareendiepgangvan14metertoe,
maardeparlementariërsbeslotentoteengeringereverdiepingmetdebedoelinglater,inoverleg met
Nederland,deScheldemogelijkalsnogverderteverdiepen.HetuitdiepenvandeScheldeisnodigom
groterezeeschepennaar bijvoorbeeldAntwerpentekunnenlatenvaren. Deresolutievolgdeverderde
inhoudvande beginditjaar versehenenLangetermijnvisieSchelde-estuanum.DeNederlandseregeringkomtvo'o'r1 decembervan ditjaar meteendefinitiefstandpunt.
DeVlaamsepolitiekkiestervoorNederlandniet langerdwarstezitteninhaarstrevendeScheldeveiligerenmeer natuurlijker
temakenentevensdetoegangtotdehavens
inBelgiëteverruimen.Drieoptieslagenop
tafel:deScheldehandhaven zoalsdienuis
(dusgeenverdieping)ofeenbeperkteverdiepingtottwaalfmeter,eenstapsgewijze verdiepingtothetmaximaalhaalbareofhetin
éénkeerverdiepentothetmaximaal haalbare,met14meteralsinzet.Vlaanderen
heeft nuinfeitevoordetweedeoptiegekozen,namelijk eenverdiepingtot12,80meter
nuenlatermogelijk tot14meter.Het
Vlaamseparlement doethiermee duidelijk
eenconcessieaan Nederland.
DehavensvanAntwerpen,Terneuzen,
VlissingenenGentzijn economischvan
grootbelang.Hungezamenlijke economischewaardebedraagtzo'n 16miljard euro.
VooraldeVlamingen willenhetliefstde
vaargeulenverderuitdiependande12,80
meter,waarmeezenuakkoordgaan.Dan
kunnengrorereschepen toegangkrijgen tot
dehavens.Volgensdelangetermijnvisieis
diteengezond streven,maar moeteenevenwichtwordengevonden tussendeeconomie
enerzijds enhetnatuurlijk systeemaande
anderekant.Ookdeveiligheid magnietin
hetgedrang komen.
DedieptevandeScheldevormtookinde
langetermijnvisie hetmeesteheikeleonderdeel.Injanuari 1999gafdeTechnischeScheldeCommissieopdracht aanNederlanden
Vlaanderenomdievisieoptestellen.Deze
eerstegezamenlijkeNederlands-Vlaamse
visiesomdebuiten detoegankelijkheid van
H20

dehavensalstweeanderebelangrijke zaken
deveiligheid enhetnatuurbeheer inhet
Schelde-estuariumop.
Delangetermijnvisie kijkt 30jaar vooruit.Hetdocument bestaatuitdriedelen: een
situatieschets voordekortetermijn,een

HetSchelde-estuarium.

streefbeeld voor2030enonrwikkelingsschetsenvoorhetjaar2010.
OppapiergeldtvoorherStteefbeeld 2030
alshoofddoel hetgezonden multifunctioneelmakenvanhetestuarien watersysteem
vandeSchelde,datopduurzame wijze moet
kunnen wordengebruikr voor menselijke
doeleinden.

Natuurbeheer
HetSchelde-estuarium iseenuniek
natuurgebied inEuropa,metzoweleenvolledigeb-envloedregimealseencomplete
zoet-zoutgradiént,metzeerveelnatuurvariëteiten.Behoudenversterkingvandie
kwalireit vormteenbelangrijke opgave.
Doorinpoldering,baggereneneenverslechterendewarerkwaliteit isdeScheldeinwaardeachteruirgegaan. Maardekwaliteitvan
het waterverbetert delaatstejaren weer,
steedsmeergebieden worden beschermden
nieuwegebieden worden aangewezen voor
natuurinrichting. Opdelangetermijnzullendebelangrijkste delenvanhetestuarium
werrelijk worden beschermd.Dekenmerkendenatuurlijke, dynamische processen
moeten ruimte krijgen enhouden. Daardoor
blijft indeWesterscheldehetmeergeulen-

stelselgehandhaafd enhoudt deZeeschelde
hetmeanderende karakter.In2030zalvolgenshetstreefbeeld eencompleetvoedselwebaanwezig zijn.
Opweghierheenwordtopdemiddellangetermijn deomvangvanhetgebied met
eenwettelijkbeschermde status vergroot,
mogelijk hetheleestuarium, maar inieder
gevaldedelenmerdehoogste natuurwaarde.

Veiligheid
Beschermingtegenoverstromingen en
wateroverlast isookeenbelangrijk thema
voorbeidelanden.Opkortetermijn gezien
wijkt desituatieinVlaanderennogalafvan
dieinNederland.Vlaanderen stelt binnenkort hetgeactualiseerdeSigmaplanvast,
waarineengrootaantal maatregelen staat
diedeveiligheidmoet verbeteren.De
nadruk ligthierbij ophet aanleggen van
zoveelmogelijk gecontroleerdeoverstromingsgebieden.Daarnaast wildeVlaamse
overheidbinnen enkelejaren enkele dijken
langsdeZeescheldeverhogen.InNederland
zijn dekeringensindsvorigjaar opDeltasterkte.
Delangetermijnvisie stelt nadrukkelijk
databsoluteveiligheid nietgegarandeerd
kanworden.Opdelangetermijn worden
ontwikkelingen verwacht,diehet nodig
makenomdemanierwaaropdeveiligheid
gedefinieerd wordt,tewijzigen. Dan moet
besproken wordenofeenzogenaamderisicobenaderingmoetworden ingevoerd. Daarbij
zounietdekansdateenwatetkering
bezwijkt vooropmoetenstaan,maarhetrisico(kansmaalgevolg)hierop.Hierdoerde
visienoggeenuitspraken over,omdatde
discussienogloopt.Omhetstreefbeeld voor
veiligheidopdelangetermijn terealiseren,
moetenopmiddellange termijn maatregelenwordengenomen.Verschillendeopties
zijn denkbaar,alsmaarvoldaanwordt aan
dewettelijkeeisen.Degecontroleerdeoversrromingsgebieden zijn belangrijk hierbij.
Misschien iseenverbinding tussendeOoster-endeWesterscheldenoodzakelijk. if

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsrurennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutie vanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafischmateriaalwordt afgeraden!
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VISIE VAN STICHTSE M I L I E U F E D E R A T I E , U T R E C H T S
LANDSCHAP E N STAATSBOSBEHEER

'Sturend'waterin
KrommeRijngebieden
GelderseVallei
DeStichtseMilieufederatie, hetUtrechtsLandschapenStaatsbosbeheerpresenteerdenafgelopen
maandag,z8mei,hunvisieopderolvanwaterinhetKrommeRijngebiedendeGelderseVallei.
Daartoe brachtenzetweebrochuresuitwaarinwatereensturenderolkrijgt.Deorganisatiesvinden
datditprincipe,datinallerleinota'senrapportentegenwoordig bejubeldwordt,indepraktijknog
onvoldoendewordtuitgewerkt.
InHetKrommeRijngebied spelenverschillendeproblemen en ontwikkelingen,
dieeenintegraleaanpak noodzakelijk
maken.Zomoet deKrommeRijn,ommeer
watetbetgingtecteëren,weerruimte krijgenomtemeanderen.Oudegeulen moeten
hersteld worden,waarbij deoeverwallen
intact blijven. Daarnaast kanextra waterbergingontstaan doorverbredingvandeoevers,
gecombineerd meteennatuurlijke inrichting.Doordezemaatregelen blijft het water
langerinhetgebied.
Voorderetentievanovertolligtegenwaterziendeorganisatiesruimtebij bijvoorbeeldhetbovenstroomsedeelvandeLangbroekwetering,hetgebiedtenzuidenvande
Amerongseweteringenopdeboezemlanden
vandeKrommeRijntenzuidenvandeA12.
Omvetdrogingvanhetgebiedtevoorkomenofteverminderenzoudenalternatieve
(drinkjwaterwingebiedengebruiktmoeten
wotden.Volgensdevisiezouhetkwelwater
datnunaarhetAmsterdam-Rijnkanaal
stroomt,kunnendienenalsdrinkwater.Ook
liggenaandevoervandeHeuvelrugmogelijkhedenomkwelafhankelijke natuurteontwikkelen,waaialsnevenfunctie drinkwaterwinningkanplaatsvinden,menendeorganisaties.
HetwatetvandeKrommeRijnisvervuild.
Darwordtdeelsveroorzaaktdoordeslechte
warerkwaliteitvandeNederrijn,maar heeft
ooktemakenmettiooloverstortenenemissies
vanuitdelandbouw.Volgensdeotganisaties
zouhetsanerenvanoverstottenenhetbeter
reinigenvaneffluenten vanrwzi'saleenaanzienlijkeverbeteringopleveren.
Deuitgangspunten voordevisieopde
GelderseValleizijn hetzelfde alsdievoorde
KrommeRijn.Maardoordeverschillentus-

sendetweegebiedenzijndespecifieke maatregelenenmogelijkheden nogalverschillend.
Eenvoorbeeldinditgebiedwaarde
gekozenfunctie nietoveteenkomt met het
watersysteem,isdetoekomstige wijkVeenendaal-oost.Dezewijk ispreciesindekwelbaan gepland.
IndeGelderseValleihebbenveelbeken
eendrainerendeffect ophet omliggende
gebied,watongustigisvoordenatuur.Het
ondiepetmakenvandebekenkanervoorzorgendatmindetgrondwaterwordt afgevoerd,
evenalshetopzettenvanhetpeildoorextra
stuwendiedewaterafvoer vertragen.Omhet
waterlangervasttehouden,zijn dezelfde
maatregelenalsindeKrommeRijnvantoepassing:bekenlatenmeandeten en/ofverbredenenhetcreërenvan overstromingsvlakten.
OokvoordeGelderseValleiworden
mogelijkelocatiesvoordebergingvanovertolligtegenwater aangegeven:het Binnenveld,Asschatkade,Roffelaarskade ende
Schammerpolder.Alshetom waterwinning
gaat,komenookhierverdrogingsproblemen
omdehoekkijken.Gesuggereerdwordtom
eerstneetslag-ofoppervlaktewater tegebruiken,daarnakwelwatetenalslaatstegrondwaterininfilrratiegebieden. Het terugdringenvandewateronttrekkingopdeVeluwe
endeUtrechrseHeuvelrugisvanbelangvoor
dekwelzonesindeGelderseVallei.Volgens
deorganisariesisEemlandeengoedelocatie
voorwatetwinning:hetgebiedligtbenedenstrooms,enwinningonderdedikkeEemklei-pakkettenheeft relatiefweinig effecr.
Ookdetenemenmaatregelen zijn hetzeldealsinhet KrommeRijngebied: verminderenvanoverstorten,afkoppelen vanverhardoppervlakeneenschonereffluent van
derwzi's. f
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