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AANLEIDING
Het Nederlandse onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Antwerpen (verder UA)
hebben samen de evaluatiemethodiek voor de geïntegreerde systeemmonitoring van het
schelde-estuarium opgesteld. Bij het opstellen van deze methodiek was ook INBO nauw
betrokken. De methodiek is intussen opgesteld, al ontbreken er nog een paar items. Het
betreft sleutelsoortenlijsten en referentiematrices voor het hoofdstuk “Flora & Fauna”, en
lijsten met te toetsen habitatoppervlaktes voor het hoofdstuk “Leefomgeving”.
De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie heeft de Universiteit Antwerpen gevraagd om
de ontbrekende items op te lijsten of aan te vullen. De UA zal deze opdracht coördineren
en zelf instaan voor de verdere uitwerking van het hoofdstuk “Flora & Fauna”.
Voor het hoofdstuk “Leefomgeving” zal de UA niet zelf instaan voor het opstellen van
lijsten, maar wordt advies gevraagd aan het van INBO voor de Zeeschelde en aan het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) voor de Westerschelde.
VRAAGSTELLING
Er wordt advies gevraagd over de te toetsen oppervlaktes in de Zeeschelde. Voor de
evaluatiemethodiek moet per zone (zones 3 tem 7 zoals vermeld op blz 170) aangegeven
worden welke habitatoppervlakte (volgens de lijst op blz 177) vereist is voor een goed
functioneren van het ecosysteem. De UA zal instaan voor de penvoering van deze
opdracht en de uitwerking van het rapport. In het verleden werden door het INBO reeds
arealen bepaald in het kader van o.a. de instandhoudingsdoelstellingen (verder IHD) en
de Kaderrichtlijn Water (verder KRW). Kan INBO deze arealen doorvertalen naar
habitatoppervlaktes voor de evaluatiemethodiek?

Figuur 1: schematische weergave van de segmenten voor de indicator leefomgeving. (Holzhauer et
al., 2011).
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Tabel 1:Overzicht wettelijke kaders toetsparameter Oppervlak (Holzhauer et al., 2011)

TOELICHTING
1.1 Concretisering van de voorliggende vraag
In voorliggend advies worden voor de Zeeschelde streefoppervlaktes vastgelegd voor
volgende habitattypes: diep en ondiep sublitoraal; laag, midden en hoog litoraal (= slik);
pionierschor en schor en voor de volgende zones: de zone met sterke saliniteitsgradient
(OMES 10 tem 12; zie fig. 1); de oligohaliene zone (OMES 13 en 14); de zoete zone met
lange verblijftijd (OMES 15 en 16); de zoete zone met korte verblijftijd (OMES 17 tem
19) en voor de zijrivieren.
De streefoppervlaktes komen overeen met het goed ecologisch potentieel (verder GEP)
voor de KRW. Omdat GEP rechtstreeks afgeleid werd uit het maximaal ecologisch
potentieel (verder MEP) wordt het bijhorend MEP ook telkens vermeld.

1.2 Randvoorwaarden
Onderstaande Beslissingen zijn randvoorwaarden voor deze oefening :
• Beslissingen in het kader van de IHD’s voor de Langetermijnvisie van het Scheldeestuarium (LTVS, ProSes, 2005);
• het geactualiseerde SIGMAplan (Waterwegen en Zeekanaal nv., 2005);
• IHD’s voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium
(Adriaensen et al., 2005; Beslissing van de Vlaamse regering van 22 juli 2005);
• MEP en GEP voor de KRW met betrekking tot oppervlakten voor estuariene
habitats (Brys et al., 2005; Speybroeck et al., 2008).
In Adraensen et al. (2005) werd berekend dat 500 ha slik en 1500 ha schor bovenop het
toenmalige areaal nodig zijn voor een goede staat van instandhouding met betrekking tot
het ecologisch functioneren van het estuarium. Er werd daarbij geen onderscheid
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gemaakt tussen pionierschor en schor; laag, midden en hoog slik en ook voor het
sublitoraal werden geen doelstellingen vastgesteld. Berekeningen gebeurden per OMES
segment.
Brys et al. (2005) namen de randvoorwaarden voor slikken en schorren uit Adriaensen et
al. (2005) over voor het vaststellen van het GEP voor de KRW. De oppervlakte van het
MEP voor slikken en schorren in elk KRW waterlichaam werd berekend op basis van een
hydromorfologische benadering.
Deze hydromorfologische benadering werd door Brys et al. (2005) eveneens gebruikt om
het MEP voor ondiep sublitoraal te berekenen. In afwezigheid van inzicht voor de definitie
van een ecologisch onderbouwde onderverdeling van de kwaliteitsklassen werd er
gekozen voor 5 klassen van gelijke omvang. GEP voor het ondiep sublitoraal werd dus
berekend als 80% van het MEP. De berekeningen in Brys et al. (2005) golden enkel voor
de Zeeschelde zelf omdat de informatie over de zijrivieren ontbrak.
Berekeningen gebeurden per KRW waterlichaam.
Speybroeck et al. (2008) vervolledigden en verfijnden de berekeningen van Brys et al.
(2005). MEP/GEP werd eveneens berekend voor de zijrivieren.
De modelmatige beoordeling van Adriaensen et al. (2005) beperkte zich tot de
hoofdrivier van het estuarium. Brys et al. (2005) berekenden dat GEP 39% van het MEP
was voor de schorren en 83% voor de slikken. Deze verhoudingen werden verfijnd en
doorgetrokken naar de zijrivieren op basis van nieuwe en betere en vollediger
bathymetrieën en LIDARS die ondertussen beschikbaar werden. MEP werd berekend op
basis van de ondertussen beschikbare topobathymetrieën en GEP werd vastgesteld als 32
en 83% daarvan voor respectievelijk schorren en slikken.
Bij het berekenen van het aanwezige habitat werd onderscheid gemaakt tussen laag,
midden en hoog slik en tussen ondiep (0-2m); matig diep (2-5m) en diep (>5m)
sublitoraal.
Berekeningen gebeurden per waterlichaam; ondertussen werden de OMES en
waterlichaam begrenzingen ook congruent gemaakt. Elk waterlichaam omvat dus een
aantal OMES segmenten.

1.3 Rapportage eenheden
De rapportage eenheden voor Adriaensen et al. (2005), de ecologische
natuurontwikkelingsplan (NOP) zones voor de LTVS (Van den Bergh et al., 2003), de
grenzen voor de KRW waterlichamen (Brys et al., 2005; Speybroeck et al., 2008) en
de evaluatiemethodiek (Holzhauer et al., 2011) zijn telkens verschillend. Hiermee zal
rekening moeten gehouden worden bij het berekenen van de doeloppervlakken. In
de meeste gevallen zijn er grenzen gemeenschappelijk met de OMES segmenten
(Van Damme et al., 1999) (Tabel 2).
Voor de evaluatiemethodiek (Holzhauer et al., 2011) wordt OMES 9, deel van de
Zeeschelde, ondergebracht bij de mesohaliene zone van de Westerschelde. In deze
nota worden doeloppervlaktes voor OMES 9 gespecificeerd omdat dit deel van de
Zeeschelde onderdeel uitmaakte van alle voorgaande gedragen beslissingen. Deze
oppervlaktedoelen moeten in voorliggend proces toegevoegd worden aan de door het
NIOZ aangeleverde oppervlaktes voor de mesohaliene zone van de Westerschelde,
tenzij bij de door NIOZ aangeleverde oppervlaktes specifiek vermeld werd dat OMES
9 reeds geïncludeerd werd. Een probleem dat hier kan rijzen is dat voor
Westerschelde en Zeeschelde verschillende habitattypen gedefinieerd werden
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Tabel 2: Indeling van de Zeeschelde voor verschillende rapportages.
ZONE
OMES
Grens-Kerncentrale
OMES 9
Kerncentrale-Ketenisse polder OMES 10
Ketenisse polder-Blokkersdijk OMES 11
Blokkersdijk-Burcht
OMES 12
Burcht-Rupelmonding
OMES 13
Rupelmonding-Durmemonding OMES 14
Durmemonding-Baasrode
OMES 15
Baasrode-Denderkanaal
OMES 16
Denderkanaal-Schoonaarde
OMES 17
Schoonaarde-Schellebelle
OMES 18
Schellebelle-monding Ringvaart OMES 19
Ringvaart-Gent
OMES 19 tijarm
Rupel
Rupel
Durme
Durme
Netes
Netes
Dijle
Dijle
Zenne
Zenne

NOP zones
KRW waterlichamen
04 GrBu
Zeeschelde IV
04 GrBu
Zeeschelde IV
04 GrBu
Zeeschelde IV
04 GrBu
Zeeschelde IV
05 Bur Tm
Zeeschelde III
05 Bur Tm/06 TmDemZeeschelde III
06 TmDem
Zeeschelde II
06 TmDem
Zeeschelde II
07 DemGt
Zeeschelde I
07 DemGt
Zeeschelde I
07 DemGt
Zeeschelde I
07 DemGt
Zeeschelde I
05 Bur Tm
Zeeschelde III
08 Durme
Durme
09 ZeDNe
Getijdenetes
09 ZeDNe
Getijdedijle en -zenne
09 ZeDNe
Getijdedijle en -zenne

Evaluatiemethodiek
2 Mesohalien
3 Sterke saliniteitsgradiënt
3 Sterke saliniteitsgradiënt
3 Sterke saliniteitsgradiënt
4 oligohalien
4 oligohalien
5 zoet lang
5 zoet lang
6 zoet kort
6 zoet kort
6 zoet kort
6 zoet kort
7a zijrivieren Durme & Rupel
7a zijrivieren Durme & Rupel
7b zijrivieren Nete-Zenne-Dijle
7b zijrivieren Nete-Zenne-Dijle
7b zijrivieren Nete-Zenne-Dijle

Meergeulensysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem
Eengeulsysteem

1.4 Verdere uitwerking en verfijning van de oppervlakte doelstellingen
De reeds berekende oppervlaktedoelstellingen werden opgesteld op basis van de
toenmalige inzichten en beschikbare data.
Het MEP werd bepaald vanuit een hydromorfologische benadering: op basis van de diepte
van de vaargeul werd op elk punt de corresponderende breedte voor de ecotopen ondiep
litoraal, slik en schor berekend voor een estuarium waarin voldoende ruimte aanwezig is
voor estuariene morfologische processen zonder dat daarbij destructieve erosie optreedt
(Brys et al., 2005; Speybroeck et al., 2008 en Piesschaert et al., 2008). De ruimtelijke
verdeling van de berekende arealen houdt dus enigszins rekening met de morfologie van
het estuarium.
Het GEP, werd voor het volledige estuarium berekend vanuit een functionele benadering
(Adriaensen et al., 2005). Voor het benodigde schorareaal werd de minimum oppervlakte
berekend waarbij silicium depletie wordt voorkomen. Voor het slik werd de minimum
oppervlakte berekend die nodig is om voldoende macrobenthos biomassa als basis voor
het voedselweb te produceren. Het GEP areaal werd in elk waterlichaam berekend als
een percentage van het MEP. Op die manier werd ook hier de morfologie van het
estuarium reeds in rekening gebracht voor de ruimtelijke verdeling van de ecotopen.
Enkele verfijningen en bijkomende berekeningen dringen zich op voor het invullen van de
evaluatiemethodiek Schelde-estuarium (Holzhauer et al., 2011). De schoroppervlakte
moet onderverdeeld worden in pionierschor en schor; voor het slik moet onderscheid
gemaakt worden tussen hoog, midden en laag slik.
In het natuurontwikkelingsplan Schelde- estuarium (Van den Bergh et al., 2003) werd bij
het vaststellen van knelpunten voor het estuarien functioneren en van de voorgestelde
maatregelen om daaraan te verhelpen rekening gehouden met de verdeling van de getijenergie over de Zeeschelde. Ook de ruimtelijke verdeling van de doelstellingen voor
ecotooparealen kan verder verfijnd worden door rekening te houden met de ruimtelijke
verdeling van de getij-energie over de segmenten voor de communicatie-indicator
leefomgeving.
Ruimtelijke energieverdeling van het getij in de Zeeschelde
In het kader van het TIDE project werd de getij-energie flux in de Zeeschelde en
zijrivieren berekend langsheen dwarsraaien met telkens ongeveer 300 m tussenafstand
(Yves Plancke, persoonlijke communicatie). De energieverdeling van het getij over de
verschillende rapporteringseenheden werd begroot als % van de oppervlakte onder de
curve, rekening houdend met de aslengte van ieder segment (Figuur 2;Tabel 3).
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Figuur2: Energieverdeling van het getij langs de Schelde van Vlissingen(0 km) tot Gent (160 km)
met aanduiding van de segmenten voor de communicatie-indicator leefomgeving in de Zeeschelde.
(Data Yves Plancke).

Tabel 3: Ruimtelijke energieverdeling van het getij (%) over de OMES segmenten, KRW
waterlichamen en segmenten voor de communicatie-indicator leefomgeving.

Naam
OMES 9
OMES 10
OMES 11
OMES 12
OMES 13
OMES 14
OMES 15
OMES 16
OMES 17
OMES 18
OMES 19
Durme
Rupel

Beneden Nete
Kleine Nete
Grote Nete

Dijle
Zenne

aslengte %Getij
7
6
6
6
9
10
9
11
8
8
10
9
11
9
9
5
11
5
9
3
10
1
14
3
13
11
15
6
1
15
1
18
22
4
10
2

Waterlichaam KRW
Zeeschelde IV
Zeeschelde III
Zeeschelde II
Zeeschelde I
Rupel
Durme
Netes
Dijle-Zenne
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%
Getij
33
17
14
8
11
3
8
6

%
Segment Getij
OMES 9
6
3
27
4
17
5
14
6
8
7a
14
7b
14
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Schor arealen
Om de minimum vereiste voor de totale schoroppervlakte, nodig voor een goed
ecologisch potentieel te bepalen werd in achtereenvolgens Adriaensen et al.(2005), Brys
et al.(2005) en Speybroeck et al.(2008) onderzoek verricht. Tevens werd ook een MEP
berekend op basis van de toenmalige dimensies van het estuarium. Als algemeen besluit
werd afgeleid dat GEP=32%MEP (2005). Deze totaal oppervlakte is onderwerp van
beslist beleid en ligt vast.
De ruimtelijke verdeling van de benodigde schoroppervlakten GEP 2008 over de KRW
waterlichamen lag vast op basis van de morfologie van het estuarium (Tabel 4).
Tabel 4: MEP/GEP schorareaal (ha) per KRW waterlichaam (Speybroeck et al., 2008)
Waterlichaam
MEP
GEP
A

Zeeschelde IV

1570

500

B

1382

440

C

Zeeschelde III en
Rupel
Zeeschelde II

901

287

D

Zeeschelde I

1439

458

E

Getijdedurme

581

185

F

Dijle en Zenne

647

206

G

Getijdenetes

992

316

totaal

Zeeschelde +
getijdezijrivieren

7512

2392

De ruimtelijke verdeling van de totale schoroppervlakte GEP kan ook berekend worden
op basis van de energieverdeling van het getij. Beide benaderingen kunnen bovendien
herrekend worden naar de rapportage eenheden voor communicatie-indicator
leefomgeving (Tabel 5).
Tabel 5: MEP/GEP schorareaal (ha) per segment voor de communicatie-indicator leefomgeving.
GEP getij geeft de verdeling over de segmenten weer rekening houdende met de energieverdeling
van het getij. De ondergrens voor een gegeven segment is de laagste waarde voor beide
berekende oppervlakten.
Segment
Zone
MEP
GEP
GEPOndergrens GEP
2008
getij
2
Mesohalien
326
100
138
100
3

Sterke saliniteitsgradient

4

Oligohalien

1244

398

649

398

880

282

406

282

5
6

Zoet lange verblijftijd

901

287

333

287

Zoet korte verblijftijd

1439

458

192

192

7a

zijrivieren Rupel en Durme

1083

345

332

332

7b

zijrivieren Netes-ZenneDijle
Zeeschelde + zijrivieren

1639

522

343

343

7512

2392

2392

2392

Totaal

Doelstellingen schoroppervlakte Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren:
1. Totale schoroppervlakte: 2392 ha (GEP 2008).
2. Ruimtelijke verdeling over de segmenten voor de communicatie-indicator
leefomgeving: in elk segment dient minstens de laagste waarde voor beide
benaderingen gerealiseerd te worden (Tabel 5).
3. Verdeling pionierschor/schor. Op basis van het verwachte aandeel van deze
ecotopen in een schorgebied waar een normale schorcyclus kan doorgaan wordt
gesteld dat in elke zone is minsten 5% en maximaal 40% van de aanwezige schor
oppervlakte pionierschor is.
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Slik arealen
Om de minimum vereiste voor de totale oppervlakte slik, nodig voor een goed ecologisch
potentieel te bepalen werd in achtereenvolgens Adriaensen et al.(2005), Brys et al.
(2005) en Speybroeck et al. (2008) onderzoek verricht. Tevens werd ook een MEP
berekend op basis van de toenmalige dimensies van het estuarium. Als algemeen besluit
werd afgeleid dat GEP=83%MEP (2005). Deze totaal oppervlakte is beslist beleid en ligt
vast.
De ruimtelijke verdeling van de benodigde slikoppervlakten GEP 2008 over de KRW
waterlichamen lag vast op basis van de morfologie van het estuarium (Tabel 6).
Tabel 6: MEP/GEP slikareaal (ha) per waterlichaam (Speybroeck et al., 2008)
Waterlichaam
MEP GEP
A

Zeeschelde IV

550

456

B

Zeeschelde III en
Rupel
Zeeschelde II

479

398

277

230

C
D

Zeeschelde I

235

195

E

Getijdedurme

136

113

F

Dijle en Zenne

96

80

G

Getijdenetes

Totaal Zeeschelde en
getijrivieren

170

141

1943

1613

De ruimtelijke verdeling van de totale slikoppervlakte GEP kan ook berekend worden op
basis van de energieverdeling van het getij. Beide benaderingen kunnen bovendien
herrekend worden naar de rapportage eenheden voor communicatie-indicator
leefomgeving (Tabel 7).
Tabel 7: MEP/GEP slikareaal (ha) per segment voor de communicatie-indicator leefomgeving. GEP
getij geeft de verdeling over de segmenten weer rekening houdende met de energieverdeling van
het getij. De ondergrens voor een gegeven segment is de laagste waarde voor beide berekende
oppervlakten.
Zone
MEP
GEP2008
GEP
ondergrens GEP
Segment
getij
2
Mesohalien
115
95
93
93
3

Sterke saliniteitsgradient

435

361

438

361

4

Oligohalien

324

269

274

269

5

Zoet lange verblijftijd

277

230

225

225

6

Zoet korte verblijftijd

235

195

129

129

zijrivieren Rupel en
Durme
zijrivieren Netes-ZenneDijle
Zeeschelde +
zijrivieren

291

242

224

224

266

221

231

221

1943

1613

1613

1613

7a
7b
totaal

Doelstellingen slikoppervlakte Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren:
1. Totale slikoppervlakte: 1613 ha (GEP 2008).
2. Ruimtelijke verdeling over de segmenten voor de communicatie-indicator
leefomgeving: in elk segment dient minstens de laagste waarde voor beide
benaderingen gerealiseerd te worden (Tabel 7).
3. Verdeling laag, midden en hoog slik: Op basis van de overspoelingsduur van elk
van deze ecotopen en de helling waaronder ze zich handhaven worden volgende
onder- en bovengrenzen voor het aandeel van het aanwezige habitat voorgesteld:
Laag slik: min 10% max 30 % van het aanwezige slik
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Midden slik: min 40% max 80% van het aanwezige slik
Hoog slik: min 10% max 30% van het aanwezige slik
Arealen ondiep sublitoraal (< 2m GLWS)
Het MEP/GEP voor ondiep sublitoraal (>2m onder GLWS) is vastgesteld in Speybroeck et
al. (2008). De ruimtelijke verdeling van de benodigde oppervlakten GEP lag vast op basis
van de morfologie van het estuarium (Tabel 8).
Tabel 8: MEP/GEP areaal (ha) ondiep sublitoraal per waterlichaam (Speybroeck et al., 2008)
waterlichaam
MEP
GEP
A

Zeeschelde IV

518

388

B

Zeeschelde III en
Rupel
Zeeschelde II

272

225

175

145

D

Zeeschelde I

235

195

E

Getijdedurme

58

48

F

Dijle en Zenne

64

53

G

Getijdenetes

Totaal

Zeeschelde en
zijrivieren

C

116

96

1438

1150

De ruimtelijke verdeling van de totale oppervlakte ondiep sublitoraal GEP kan ook
berekend worden op basis van de energieverdeling van het getij. Beide benaderingen
kunnen bovendien herrekend worden naar de rapportage eenheden voor communicatieindicator leefomgeving (Tabel 9).
Tabel 9: MEP/GEP (ha) areaal ondiep sublitoraal per segment voor de communicatie-indicator
leefomgeving. GEP getij geeft de verdeling over de segmenten weer rekening houdende met de
energieverdeling van het getij. De ondergrens voor een gegeven segment is de laagste waarde
voor beide berekende GEP oppervlakten.
Segment
Zone
MEP
GEP2008
GEP
ondergrens GEP
getij
2
Mesohalien
113
85
66
66
3

Sterke saliniteitsgradient

405

304

312

304

4

Oligohalien

184

147

195

147

5

Zoet lange verblijftijd

175

145

160

145

6

Zoet korte verblijftijd

235

195

92

92

7a

zijrivieren Rupel en Durme

146

125

160

125

7b

zijrivieren Netes-ZenneDijle
Zeeschelde + zijrivieren

180

149

165

149

1438

1150

1150

1150

Totaal

Doelstellingen oppervlakte ondiep sublitoraal Zeeschelde en getijgebonden
zijrivieren:
1. Totale oppervlakte ondiep sublitoraal: 1150 ha (GEP 2008).
2. Ruimtelijke verdeling over de segmenten voor de communicatie-indicator
leefomgeving: in elk segment dient minstens de laagste waarde voor beide
benaderingen gerealiseerd te worden (Tabel 9).
Arealen diep sublitoraal (>5m sublitoraal)
Diep sublitoraal is geen doelhabitat voor de Zeeschelde en zijrivieren. Wel kan er op
basis van de morfologie van het estuarium een maximale oppervlakte per segment voor
de communicatie-indicator leefomgeving voorgesteld worden (Tabel 10).
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Tabel 10: Bovengrens voor het diep sublitoraal (ha) per segment voor de communicatie-indicator
leefomgeving
Segment
Zone
Bovengrens diep sublitoraal
2

Mesohalien

3
4

Sterke
saliniteitsgradient
Oligohalien

5

Zoet lange verblijftijd

6

Zoet korte verblijftijd

7

Zijrivieren Rupel en
Durme

271
831
410
166
35
54

CONCLUSIES
•
•

•
•

De totale oppervlakten “maximaal ecologisch potentieel (MEP)” en “goed
ecologisch potentieel (GEP)” voor de Zeeschelde ecotopen slik, schor en ondiep
sublitoraal zijn onderdeel van beslist beleid.
Voor de ruimtelijke verdeling van het GEP voor de ecotopen slik, schor en ondiep
sublitoraal over Zeeschelde en zijrivieren wordt een minimale oppervlakte per
segment voor de communicatie-indicator leefomgeving vastgesteld op basis van
de morfologie van het estuarium enerzijds en van de energieverdeling van het
getij anderzijds.
Voor de verfijning van schor en slik over de subecotopen pionierschor en schor,
laag, midden en hoog slik worden onder- en bovengrens voor de percentages van
het aanwezige schor en slik vastgesteld.
Het diep sublitoraal is geen doelhabitat op zich; een maximale oppervlakte van
het diep sublitoraal werd voor elk segment voor de communicatie-indicator
leefomgeving vastgesteld.
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