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AANLEIDING 

 
International Marine & Dredging Consultants (IMDC) werkte een ontwerpprofiel uit voor 
de onderhoudsbaggerwerken in de Durme. Het verruimen van het dwarsprofiel van de 
Durme dient meerdere doelen: 
 

- het herstel van de gravitaire afwatering van de omliggende polders; 
- het verhogen van de veiligheid bij wassen (in combinatie met stormtij); 
- het winnen van specie als bouwstof voor de dijkwerken bij de ontpolderingen 

Klein Broek en Groot Broek en bij het gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) 
De Bunt in het kader van het Meest Wenselijk Alternatief (MWEA) van het 
Sigmaplan; 

- het winnen van grondstof voor de verondieping van de Vijver Hof ten Rijen 
(creatie van wetlandnatuur opgenomen in het MWEA). (IMDC, 2011) 

 
Het INBO is betrokken in de begeleidingsgroep van de studie en maakt naar aanleiding 
van de conceptnota van het ontwerpprofiel een advies op eigen initiatief als input naar de 
opdrachtnemer. 
 
 
VRAAGSTELLING 

 
1. Wat is het effect van de voorgestelde onderhoudsbaggerwerken op de 
habitatdiversiteit en het ecologische functioneren van de Durme? 
 
2. Is een alternatieve werkwijze mogelijk zodat de habitatdiversiteit en het ecologisch 
functioneren maximaal behouden blijft na uitvoering van de baggering? 
 
 
TOELICHTING 

 
 

1. Actuele toestand 
 
Typisch voor een getijdenrivier zoals de Durme is de opeenvolging van open water, 
slikken en schorren. Tabel 1 toont de  actuele oppervlakte van deze ecotopen langs de 
Durme vanaf Lokerendam tot de monding. Dit zijn de ecologisch relevante zones in de 
Durme. Deze ecotoopindeling wordt ook gehanteerd bij het project ‘monitoring effecten 
ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium’ (MONEOS). 
 
Tabel 1: ecotoopoppervlakten langs de Durme vanaf Lokerendam tot de monding (toestand 2008) 

(Bron: INBO, Ecotopenkaart 2008) 

Habitat 2008 Ha 
laag slik 23.14 
middelhoog slik 15.91 
Hoog slik 4.92 
Schor 90.50 
Water 23.85 

 
De rivier wordt gekenmerkt door het voorkomen van een stroomkuilenpatroon (pool-
riffle). Dit is een afwisseling van diepere stroomkuilen en ondiepere drempels. Het 
patroon komt voor vanaf de monding tot 6,25 km stroomopwaarts, aan de monding van 
de Oude Durme. Verder stroomopwaarts is het patroon minder duidelijk aanwezig en 
verondiept de bedding geleidelijk. Dit patroon is een karakteristiek morfologisch kenmerk 
dat waarneembaar is sinds het begin van de bodemopmeting van de Durme (figuur 1). 
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Deze natuurlijke variatie van de rivierbodem vormt de basis van de habitatdiversiteit en 
heeft een hydrodynamisch en ecologisch belang (Allan & Castillo, 2007). Hydrodynamisch 
kunnen de drempels bijdragen tot de remming van de vloedgolf, die opgestuwd wordt in 
de Durme. Ecologisch zorgen de stroomkuilen en drempels voor een gevarieerd habitat.  
 
Een diversificatie is vooral belangrijk voor de habitatbehoeften van de aanwezige 
vispopulatie (Lamouroux & Cattanéo, 2006), maar komt ook de functionaliteit van alle 
andere ecosysteemcomponenten ten goede zoals bijvoorbeeld het zoöplankton, 
macrozoöbenthos en het epi- en hyperbenthos. 
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Figuur 1: lengteprofiel van de Durme. Weergave van de diepte van de thalweg van 1950-2001. 

Illustratie van het aanwezige stroomkuilenpatroon in het meest stroomafwaarts gelegen deel van 

de Durme (Profieltool, INBO). 

 
 
Uitgezonderd enkele diepere zones nabij de monding, is het permanent water in de 
Durme  grotendeels ondiep water (tot -2 m GLWS). De vloedgolf wordt relatief snel 
afgeremd en de ebgolf is sterk gespreid in de tijd. Hierdoor wordt de Durme momenteel 
gekenmerkt als laagdynamische zijtak aan een hoogdynamische hoofdtak, de Schelde. 
 
De Durme kent een hoge primaire productie (figuur 2). Er worden hoge gehalten aan 
fucoxanthine gemeten, wat wijst op dominantie van diatomeeën (Actinocyclus normanii) 
(Maris et al., 2010). De hoge primaire productie trekt ook hoge concentraties 
zoöplankton aan (Eurythemora affinis) (Maris et al., 2010), die op hun beurt voedsel 
vormen voor vis. De vispopulatie in de Durme is stabiel over de periode 2004-2010, 
maar  nog wel verstoord. (Breine et al., 2007; Breine et al.,2011). 
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Figuur 2: vergelijking van de chlorofyla a concentratie in het water van enkele 

zoetwatergetijdenrivieren (bron: VMM). 

 
 
Door de hoge algenproductie en de grote oppervlakte  slik (44 ha in 2008, tabel 1) is het 
bodemleven in de laagdynamische Durme een belangrijke ecosysteemcomponent. De 
slikken zijn belangrijk voor een hoge interne secundaire productiviteit met hoge 
densiteiten en een belangrijke bijdrage aan het Schelde-ecosysteem. (figuur 3 en 4) 
 
Deze productiviteit en het aanwezige foerageerhabitat (slikken en ondiep water) zijn 
belangrijk voor vissen en trekken ook relatief hoge dichtheden watervogels aan (figuur 
5). 



 

 

 

 
5/10 

 

INBO.A.2011.65 

 

 

Figuur 3: densiteit van bodemdieren in het Schelde-estuarium. De Durme valt op met een hoge 

benthosbiomassa (Data, INBO- benthosmonitoring). 
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Figuur 4: totale intertidale biomassa bodemdieren per waterlichaam (data, INBO – 

benthosmonitoring)  
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Figuur 5: dichtheid van overwinterende watervogels in de winterperiode van oktober tot maart 

(2008-2010). Opvallend zijn de relatief hoge vogeldichtheden in de Durme vergeleken met andere 

zones van de Zeeschelde (INBO, watervogeldatabank). 

 
 

2. Baggering op basis van het ontwerpprofiel  
 
IMDC (2011) bespreekt enkel de impact van de baggerwerken op de schoroppervlakte. 
Bij de beschrijving van het ontwerpprofiel wordt de natuurbalans daardoor slechts 
gedeeltelijk geëvalueerd. Zoals in deel 1 gesteld, is de Durme ook functioneel als zijtak 
aan de Zeeschelde. Het is daarom nodig de effecten ruimer te omschrijven en ook de 
gevolgen op overige ecotopen en systeemfuncties te beschrijven. 
 
 
2.1 Mogelijke effecten van de baggerwerken op ondiep water en slikken 
 
Het wegnemen van de ruwheid, als gevolg van de verdieping/verruiming en het 
weghalen van het stroomkuilenpatroon en van convexe oevers in het systeem, kan 
gevolgen hebben voor de tijgolf in de Durme. Dit betekent dat de morfodynamiek in de 
Durme zal toenemen. Het overgebleven hoog slik zal dynamischer worden. 
De (ondiepe) waterzones en de slikken zullen bij het uitvoeren van het baggerprofiel 
grotendeels verdwijnen. Op basis van de geprojecteerde rand van de ontwerpgeul (IMDC, 
2011) wordt geschat dat er ongeveer 30-35 ha slik verloren zal gaan door de 
baggerwerken. Dit zal voornamelijk laag en middelhoog slik zijn. Dit habitatverlies zal de 
ecosysteemfuncties van de huidige ‘Durmegeul’ terugschroeven. De habitatdiversiteit 
vermindert in het pelagiaal door het verwijderen van de stroomkuilen en drempels, 
waardoor een uniforme bedding ontstaat en het ecologisch waardevolle 
stroomkuilenpatroon verdwijnt. 
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2.2 Mogelijke effecten van de baggerwerken op de schorren 
 
Bij uitvoering van het rivierherstelplan Durme is schorherstel voorzien. Dit zal gebeuren 
door herprofilering van in het verleden opgehoogde schorzones (Van Ryckegem et al., 
2010). Door het creëren van een sterkere drainage, hebben de baggerwerken mogelijk 
invloed op de ontwikkeling van de herstelde schorzones. Het kan de schorvorming 
bespoedigen door een snellere kolonisatiemogelijkheid van de plantensoorten op de laag 
gelegen schorzones (lopend onderzoek INBO). 
Het effect op de huidige schor(rand) is moeilijk in te schatten zonder te beschikken over 
de gemodelleerde tijparameters na uitvoering van de baggerwerken. Enerzijds kan een 
diepere drainage van de bestaande schorren een verdroging veroorzaken. Anderzijds kan 
door een sterke toename van de steilheid van het slik-schor hoogteprofiel een verhoging 
van schorerosie optreden in de nabijheid van de geulrand. 
 
 
2.3 Natuurlijk evenwicht 
 
Na de baggerwerken zal de Durme opnieuw aanzanden en zal zich een nieuw evenwicht 
instellen met de bewegende watervolumes en de gekoppelde erosie en afzetting. De 
huidige aanzanding van de Durme bedraagt ongeveer 10-20 cm per jaar ter hoogte van 
Waasmunsterbrug1. De voorgestelde baggerwerken zullen geen duurzame ingreep zijn 
(Peeters et al., 2007). Het stroomkuilenpatroon zal zich wellicht op termijn herstellen. 
Gerekend met een gemiddelde aanzanding van 10-20 cm per jaar (Profieltool, INBO) en 
bij een baggering van ± 2 m, duurt een herstel van de huidige slikoppervlakte  10-20 
jaar. 
 
 

3. Baggering op basis van een natuurtechnische aanpassing van het 

ontwerpprofiel 
 
Dit voorstel gaat uit van een identieke zandwinningsbalans, maar integreert een 
natuurtechnische ingreep met als doelstelling het maximaal behouden en integreren van 
het huidige stroomkuilenpatroon tussen de monding en de oude Durme (figuur 6). 
 
Het voorstel houdt rekening met het meanderend karakter van de diepere geul binnen de 
slikken. Hierbij worden diepere zones in de buitenbochten voorzien en ondiepere zones in 
de rechte rivierdelen en in de binnenbocht zone. De geul wordt bij voorkeur iets 
asymmetrisch aangelegd in de bochten. Doel is een diepere buitenbocht en een 
ondiepere binnenbocht te verkrijgen. 
Omdat sommige stroomkuilen actueel dieper zijn dan het voorgestelde baggerprofiel, 
blijven er in het ontwerp baggerprofiel (IMDC, 2011) enkele diepere zones bewaard. Het 
INBO stelt voor om deze variatie te optimaliseren. Dit kan door ondieper te baggeren ter 
hoogte van de voorgestelde drempelvakken (Figuur 6 en bijlage 1) en door iets dieper te 
baggeren in de actueel ondiepere stroomkuilen. 
 
 
3.1 Mogelijke effecten van de baggerwerken op ondiep water en slikken 
 
Door het stroomkuilenpatroon maximaal te behouden blijft meer bodemvariatie 
aanwezig. Deze variatie is belangrijk voor de habitatdiversiteit. Een variatie in dynamiek 
is vooral van belang voor de benthos en de vispopulatie (zie hoofdstuk 1). Het 
stroomkuilenpatroon kan een invloed hebben op de hydraulische weerstand die de 
waterbodem uitoefent op de vloedgolf. 

                                           
1 De aanzanding is zeer variabel in een dwarsprofiel. De inschatting is gebaseerd op een 
vergelijking van de gemiddelden over een tijdsperiode van 10 jaar (1980-1990) ter 
hoogte van Waasmunsterbrug. INBO profieltool, zijrivieren. 



 

 

 

 
8/10 

 

INBO.A.2011.65 

 

3.2 Mogelijke effecten van de baggerwerken op de schorren 
 
Het effect op de schor(rand) is moeilijk in te schatten zonder te beschikken over de 
gemodelleerde tijparameters na uitvoering van de baggerwerken. 
Het aangepaste baggerprofiel zal de erosiedruk op de schorren in de nabijheid van de 
verdiepte stroomkuilen verhogen, door het steiler worden van de helling van de geul tot 
de schorrand. In de drempelzones zal de erosiedruk daarentegen verminderen omdat de 
helling zachter wordt. 
 
Het aangepast baggerprofiel is geen natuurtechnische ingreep om de schorerosie te 
reduceren. Er wordt een status quo verwacht tegenover de beschreven effecten onder 
hoofdstuk 2.2. Het integreren van het meanderend karakter van de rivier betekent dat de 
stroomkuilen in de buitenbochten van de Durme liggen. De stroomkuilen zullen dus 
vooral een steilere buitenbochthelling veroorzaken. De schorren in de buitenbocht zijn de 
smalste vegetatiezones. Vaak zijn ze aan de voet voorzien van een steenbestorting. Aan 
de binnenbocht zou bij uitvoering van de natuurtechnische aanpassing geen verschil 
mogen bestaan met het ontwerpprofiel. Als een flauwere helling mogelijk is in 
vergelijking met het ontwerpprofiel voor zones met brede schorren (vaak binnenbochten) 
dan wordt geadviseerd deze na te streven. 
 
De drainering van de oevers zal door het dieper uitgraven van de stroomkuil niet groter 
zijn dan bij het ontwerp baggerprofiel. Omdat de stroomkuil waterhoudend zal zijn bij 
laagwater, valt bijkomende verdroging niet te verwachten. 
 
 

 

Figuur 6: Weergave van de ondiepere drempelvlakken (rood omlijnd) waar ondiepere baggering 

voorgesteld wordt om het stroomkuilenpatroon te behouden. (Bathymetrie (1980)) (bron: W&Z)  

 
 
 
 



 

 

 

 
9/10 

 

INBO.A.2011.65 

 

3.3 Natuurlijk evenwicht 
 
Door het behoud van het stroomkuilenpatroon blijft een hogere habitatdiversiteit 
aanwezig. Voor de waterbewonende organismen (vis, zoöplankton, zoöbenthos) zal dit 
wellicht zorgen voor een sneller herstel na het uitvoeren van de baggerwerken. Het 
natuurlijk evenwicht zal zich op een zelfde tempo herstellen als beschreven voor het 
ontwerpprofiel (zie 2.3). 
 
 
CONCLUSIE 

 
1. Naast de schorren vervullen ook het ondiep water en de slikken belangrijke 
ecosysteemfuncties. Ze ondersteunen in belangrijke mate de voedselketen. Dit aspect 
moet ook aan bod komen bij het evalueren van de baggerwerken. Bij uitvoering van het 
ontwerpscenario zullen het stroomkuilenpatroon en de slikken grotendeels verdwijnen. Er 
wordt een bijkomende erosieve druk verwacht op de schorranden en mogelijk een 
sterkere drainering van de schorren. 
 
2. Het INBO stelt een werkwijze voor die rekening houdt met het stroomkuilenpatroon in 
de geul. Het stelt voor om de variatie in de binnenbocht (ondieper) – buitenbocht 
(dieper) te integreren in het ontwerp baggerprofiel. Het nabootsen van dit patroon heeft 
voordelen voor de habitatdiversiteit en mogelijk ook hydraulische voordelen. 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: digitaal bestand van de drempelvlakken. 


