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1. Algemene informatie 
 
Plaats langs de rivier-as: Km 140,5 (Einde Hoge Landweg, Schellebelle - km 138,2-

(Uitbergenbrug, Wichelen 
 Km  135 (Wichelen dorp)-131,5 (Schoonaarde brug). 
 
Kenmerken: Het gaat om een traject van ongeveer 5km oever op de rechter Schelde-oever 
tussen van Schellebelle tot Schoonaarde. Met uitzondering van 1,8 ha schor gaat het om  5 km 
breuksteen bestorting, ongeveer halfweg het traject Dendermonde-Gent, waar occasionele 
stukjes slik,  riet- en biezengordels, de ruigtekruidenvegetaties en de Wilgen en Vlierstruiken, 
die zich tussen deze breuksteen kunnen handhaven, instaan voor de continuiteit van het 
habitat langsheen de estuariene gradiënt.  De slikken zijn belangrijk als foerageergebied voor 
overwinterende watervogels (Ysebaert et al., 2000). De vegetaties langsheen dit traject zijn 
onder andere belangrijk als broedhabitat voor Kleine Karrekiet, Bosrietzanger, Blauwborst, 
Merel, Waterhoen (Van Waeyenberge et al., 1999). Algemeen gezien dient het dan ook 
aanbeveling de bestaande vegetatie in de mate van het mogelijke ongemoeid te laten en vooral 
de zeldzame en/of kwetsbare plantensoorten zoveel mogelijk te sparen of te redden. 
 
1. AMIS 11 (1994) Schellebelle, dijkwerken aan einde hoge landweg.  

Lengte van het traject: 300 m 

Ingreep: dijkverzwaring volgens het Sigma-profiel, met bijzondere versterking van aan 
verzakkingen onderhevige oever. Afbraak van drie woningen. 

Gewestplan: aangrenzend aan woongebied. 

Huidige Toestand: Een dijkprofiel gebouwd op de oorspronkelijke oeverlijn met 
daarachter een in oorsprong lager gelegen maaiveld, en meer landinwaarts een hoger 
gelegen maaiveld. De laagte tussen de dijk en het hoger gelegen maaiveld, zijnde private 
percelen, werd rond de jaren zestig opgespoten met scheldezand tot op de 
waterkeringshoogte van de dijk (cota 7.00 TAW). Begin de jaren zeventig werden de 
percelen bebouwd. Rond 1974 begon de omgeving te verzakken, waardoor de vier laatste 
woningen zeer grote schade opliepen. Op grond van de uitspraak van de rechtbank, werd 
een combiwand geslagen in de dijkkruin net afwaarts de woningen (Figuur1) . Ter hoogte 
van de verzakte woningen is er een smalle niet verharde dijkweg, waar achter de 
eigendomsgrens ligt. Ter hoogte van de combiwand ligt de grens tussen het gewestgoed 
en het privaat domein praktisch tegenaan de damwand. Door de universiteit van Gent, 
afdeling Grondmechanica, werd hier destijds grondonderzoek gedaan. Tot vandaag zit er 
nog steeds beweging in deze omgeving. De dijk is slechts gedeeltelijk berijdbaar vanaf 
een verharde oprit met een breedte van 3 m (figuur 2), versmalt tot een oude dijkweg van 
2 m, en loopt dood op de combiwand. 
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Figuur 1 :Combiwand afwaarts de laatste woningen. 

 
Figuur 2: dijkweg op het stroomopwaartse deel van het traject AMIS 11 
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De dijk langs dit traject is steil en met breuksteen bestort waartussen verspreid, van hoog naar 
laag, bomen en struiken ( Wilgen, Vlier, Es), (ruig) Riet en biezen (Zeebies en Bastaardbies) 
groeien.   
 
Alternatieven: De meest logische en duurzame plaats om de oever te verdedigen op deze 
plaats is landwaarts van het bebouwde opgespoten stuk. Er zou dan geen dijklichaam nodig 
zijn omdat het achterliggende gebied boven Sigmahoogte ligt. Deze optie is echter 
maatschappelijk niet aanvaardbaar, we moeten ervan uitgaan dat de huidige dijk en woonzone 
behouden blijven en beschermd worden tegen verdere verzakking. Hiertoe moet een flauwer 
talud gerealiseerd worden aan de rivierzijde. Om de ruimte-inname van dergelijke dijk te 
mitigeren zou met terrasbouw met een zachte helling kunnen gewerkt worden. In dit deel van 
de rivier waar de oevers sterk onderhevig zijn aan golfslag zou de dijkhelling  daar waar het 
mogelijk is kunnen bestaan uit een afwisseling van hellende steenbestorting en horizontale 
onbestorte slikken (Figuur 3). De hoger gelegen terrassen zullen op termijn begroeid geraken 
met slikkoloniserende vegetatie en tenslotte met schorvegetatie. De lager gelegen terrassen 
blijven slik en kunnen op die manier de continuiteit van de slikken als habitat langsheen de 
schelde versterken.  

  Figuur 3. Oever met hellende steenbestorting en horizontale slikplateaus. 

 

2. AMIS 52 (1994) Dijkwerken tussen de Hoge Landweg en Uitbergen brug 

Lengte van het traject: 2000 m 

Ingreep: dijkverzwaring met bijzondere versterking van de aan verzakking onderhevige 
oever. 

Gewestplan: aangrenzend aan agrarisch gebied, woongebied, indrustriegebied, gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, gebied voor 
ambachtelijke bedrijven of voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

Huidige toestand:  

• ’t Hoog Land te Schellebelle: Een hoog gelegen oever met een vrij steil talud met op 
de cota 7.00 TAW een summiere dijkweg die bijna niet bereikbaar is. Als gevolg van 
de oppervlakte- en grondwatererosie schuiven sommige delen van het talud af. Het 
deel van het riviertalud onder de cota 7.00 TAW is bekleed met gepenetreerde 
breuksteen. De grens tussen het gewestgoed en het privaat domein ligt op de 
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plenissimum flumen, tuinen en boomkwekerijen komen tot op de oever. De oever is 
enkel te bereiken op het hoogste deel van het maaiveld. 

• Vanaf ’t Hoog Land te Schellebelle tot de monding van de Molenbeek in de Schelde, 
ter hoogte van ’t Brugsken ligt het maaiveld nagenoeg even hoog als de huidige 
waterkering, en geeft geen noemenswaardige problemen. Het riviertalud bestaat uit 
gepenetreerde breuksteen en is vrij stabiel. De grens tussen het gewestgoed en het 
privaat domein ligt vlak achter de dijk. De dijkweg met een breedte van 2 m is niet 
verhard en is slechts bereikbaar langsover de eigendom van een privaat domein.  

• De vallei van de Molenbeek ligt iets lager dan Sigmahoogte en is beschermd door een 
dijkje langs beide zijden van de uitwateringssluis. 

• Vanaf de Molenbeek (deelgrens tussen Schellebelle en Wichelen) tot aan de brug van 
Uitbergen-Wichelen ligt het maaiveld deels lager, deels hoger dan de kruinhoogte van 
de dijk. De grens tussen het gewestgoed en het privaat domein ligt vlak achter de dijk. 
De dijkweg is niet verhard en is slechts bereikbaar vanaf de afwaartse zijde van de 
brug van Uitbergen-Wichelen. Het riviertalud bestaat uit gepenetreerde breuksteen en 
is vrij stabiel. 

De dijk langs het volledige traject is steil en tussen de breukstenen verspreid begroeid met 
(van hoog naar laag): bomen en struiken (Wilgen, Vlier, Es), (ruig) Riet en biezen (Zeebies en 
Bastaardbies). 
 
Alternatieven: De plaatsen waar het hinterland hoger is dan 8m en waar het riviertalud geen 
problemen oplevert behoeven geen verdere verzwaring. Zo kan de dijkvegetatie gespaard 
blijven. Daar waar het hinterland lager is dan 8m (aan de Molenbeek en net stroomopwaarts 
van de brug) en/of waar de oever onderhevig is aan verzakking kan de helling landwaarts 
verflauwd worden en kan de oever op dezelfde manier verstevigd worden zoals voorgesteld in 
figuur 3: hellingen met breuksteenbestorting, onderbroken door horizontale slibvakken. 
    
3. AMIS 53 (1994): Wichelen:  Waterkering in het dorpscentrum en de wijk Margote. 

Lengte van het traject: 2000 m (volgens de nieuwe ruwe schets zijn de oorspronkelijke 
werken uitgebreid en beginnen ze net stroomafwaarts het kerkhof). 

Ingreep: dijkverzwaring volgens het Sigma-profiel. 

Gewestplan: aangrenzend aan woongebied en industriegebied. 

Huidige toestand:  

• Over de volledige lengte is er geen geasfalteerde dijkweg, de oeverzone is 
ontoegankelijk tussen het rustoord en het dorp. Aangezien de oever over grote lengten 
dicht aan bebouwing grenst is het raadzaam om voor ‘groene’ wegverharding te kiezen 
(kiezel, doorgroeistenen,….) en de dijkweg niet breder te maken dan strikt noodzakelijk 
is om het onderhoud te kunnen garanderen. 

• Over de volledige lengte vestigden zich redelijk uitgestrekte en gevarieerde 
biezenpopulaties tussen de breukstenen. Het betreft zowel Zeebies (Scirpus maritimus) 
als Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) en bastaardbies. Mattebies (Scirpus lacustris ) 
werd niet gevonden op het traject, maar in 1995 werd één pol Driekantige bies (Scirpus 
triqueter ) gevonden op de dijk stroomafwaarts het rustoord (Deconinck, 1995). 
Driekantige bies, een soort die echt typerend is voor zoetwatergetijdengebieden was 
rond de eeuwwisseling tamelijk algemeen in de zoete Zeeschelde. Ze kwam steeds voor 
aan de bovenrand van het onbegroeide slik als eerste kolonisator. Bij een inventarisatie 
in 1985 werd de soort niet meer aangetroffen, en als ‘vermoedelijk uitgestorven in 
België’ opgegeven. Ook elders in Europa is deze soort met uitsterven bedreigd. In 1995 
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werden 11 populaties terug gevonden tussen Schellebelle en Zele, waarvan slechts 2 op 
de rechteroever. Ze werden niet meer op het vrije slik aangetroffen maar telkens tussen 
breukstenen.  

• Stroomafwaarts het kerkhof van Wichelen is er een klein ruig dijkje, het achtergelegen 
land is onbebouwd en over beperkte breedte en afstand beneden de 8m. lijn.  

• Aan het Rustoord komt de bebouwing tot aan de rivier, maar is het achtergelegen land 
hoger dan 8m, er is dus geen dijklichaam vereist.  

• Stroomafwaarts het rustoord, aan de wijk Margote is het binnenland iets lager gelegen 
dan 8m en komen de woningen op sommige plaatsen tot vrijwel tegen de huidige dijk 
(Figuur 4). Het rivier talud is deels begroeid met Japanse duizendknoop (Polygonum 
cuspidatum). Meer naar het centrum toe komt het achterland tot op en boven 
Sigmahoogte. Recent werden hier de bomen op de dijk (Populieren?) gekapt over een 
lengte van 800 m.  

• Naar het einde van de werken toe is het achtergelegen land duidelijk boven sigmahoogte 
en is er geen dijk vereist (figuur 5). 

 
Figuur 4 : dijk ter hoogte van de wijk Margote;         Figuur 5: hoger gelegen gebieden bij het einde van het dorp. 

 

Alternatieven: Het gaat hier over een zeer gevarieerd stuk oever, het landgebruik in de 
onmiddellijke omgeving legt echter sterke beperkingen op de inrichtingsmogelijkheden.  

Ook hier zou in de mate van het mogelijke de alternatieve uitvoering van het dijktalud moeten 
overwogen worden. Vooral daar waar binnendijks de ruimte onder 8m TAW niet bebouwd is, 
zoals net stroomopwaarts het kerkhof, zou die ruimte moeten benut worden om een oever met 
terrassen aan te leggen zoals hoger beschreven (figuur 3). Daar waar de bebouwing 
onmiddellijk aan de dijk grenst, en versteviging nodig is moet de bestaande vegetatie in de 
mate van het mogelijke gespaard blijven. Indien het binnendijks gebied dat onmiddellijk aan 
de oever grenst boven 8mTAW ligt is een dijklichaam overbodig en volstaat het om, indien 
nodig de oever te verstevigen. Indien er geen problemen zijn met het riviertalud, dan is het 
wenselijk om de oever en vooral de vegetatie ongemoeid te laten. Indien de oever tussen het 
dorp en en het rustoord moet herlegd worden, dan moet de pol Driekantige bies zeker eerst 
overgeplant worden om hem achteraf eventueel terug aan te planten. 
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4. AMIS 50 (1994): Wichelen/Schoonaarde: Dijkwerken tussen de Bosgracht te Wichelen en 

de Schoonaardebrug. 

Lengte van het traject: 1400 m 
Ingreep: dijkverzwaring volgens het Sigma-profiel, met dijkuitbouw naar landzijde o.m. 
met afbraak van oude opslaggebouwen. Herbouw van een uitwateringssluis zonder 
wijziging van afvoercapaciteit. 

Gewestplan: grenzend aan woongebied, industriegebied en gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

Huidige toestand:  

• Het hele oevertraject is momenteel vrijwel ontoegankelijk, er is geen jaagpad aanwezig. 

• Stroomafwaarts Wichelen-dorp tot aan het schor is momenteel de ruimte aanwezig om 
reliëf volgend de cuestarand als oever te gebruiken. Er is niet echt een dijklichaam 
nodig en het riviertalud kan gerealiseerd worden met terrasbouw (figuur 3). 

• Het schorretje zelf heeft een gevarieeerde vegetatiestructuur (tabel 1). Het ligt achter 
een zomerdijkje en heeft op zich een dempende verdedigende werking op de 
achterliggende oever (Dixon et al., 1998). In de mate van het mogelijke zou het schor zo 
weinig mogelijk ongemoeid moeten gelaten worden, het is één van de weinige langs een 
redelijk lang traject (Dendermonde-Gent) en het zou een ontwikkelingstijd van enkele 
decennia vergen om terug een schor met vergelijkbare structuurvariatie te laten 
ontwikkelen (Van Oevelen et al., 2000). Bovendien is de biodiversiteit op een schor 
sterk gerelateerd aan de structuurvariatie van de vegetatie(Hofman 2000). 

 
Tabel 1: verdeling van vegetatietypen over het schorretje stroomopwaarts Schoonaardebrug (RO) (naar 
Vanallemeersch et al. In prep). 

Vegetatietype % Opp. (m²) 
populierenbos 14 248 
wilgenstruweel 26 478 
kruidenvegetatie 38 691 
ruig riet 23 420 
Eindtotaal  1837 

 

• Stroomopwaarts het schor kan landwaartse verbreding van het riviertalud enkel 
doorgaan mits de afbraak van een aantal gebouwen.  

 

Alternatieven:  voor dit traject gelden dezelfde aanbevelingen als voor de voorgaande: 

• Indien mogelijk landinwaartse ruimte benutten om een bredere en stevigere helling te 
maken met terrasbouw. 

• Waar het achterliggend land 8m TAW of meer is wordt een dijklichaam overbodig 

• Bestaande vegetatie waar mogelijk ongemoeid laten 

• Gebruik maken van de dempende werking van het schor; het is zinvoller om het schor 
en de steile oever erachter te behouden dan om het schor te vernietigen teneinde een 
zachte rivierhelling met terras te kunnen realiseren.  

• Bij het vervangen van de sluis moeten mogelijkheden onderzocht worden om een 
sluiswerk te construeren dat vismigratie tussen de Zeeschelde en het binnenland 
toelaat.  
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