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Westerschelde

Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Een hoorzitting over het rapport Nijpels d.d. 21/10/2008. De commissie Natuurherstel Westerschelde. Ze adviseert tot
ontpolderen van Hertogin Hedwigepolder; ca. 600 ha. Naderhand dient nog eens ca. 3000 ha langs de Westerschelde
te worden ontpolderd.

Een korte reactie van ondergetekende.
Het advies van de commissie Nijpels is technisch onjuisf). Het rapport zal alleen bedoeld zijn om die politici een
vermeende alibi te verschaffen, die ondanks de grote maatschappelijke weerstand hiertegen, de ontpoldering(en) toch
door te willen drukken.

Het draait allemaal om de fysisch en geografisch slechte situering van de haven van Antwerpen achter in een
kombergingsgebied"). Als functie van de tijd is deze slechte ligging tot op heden toegenomen. Door het steeds groter
worden van zee- en containerschepen is ditveroorzaakt.
De toegankelijkheid staat dan nu ook op het spel. Voor de derde keer binnen korte tijd zal de vaargeul worden verdiept
en verbreed opdat containerschepen met een diepgang van 13,10 m veilig en getij-ongebonden de haven van
Antwerpen kunnen bereiken. Bij hoogwater kunnen de grote zeeschepen de haven altijd bereiken. Ontpolderen,
vaargeulverbreding en -verdieping geeft het Westerschelde-estuarium wederom een kunstmatige vergroting van haar
kombergingsvermogen. Dit veroorzaakt vanaf Vlissingen langs de Westerschelde en Zeeschelde, tot voorbij
Antwerpen en tot halverwege Rupel, toenemende vloed- en storrrwloedstanden, atsmede toename van de getijslag.
De toename van stormvloedstanden langs de Westerschelde en Zeeschelde in Belgie is het gevolg en het gevaar voor
overstromingen neemt toe.

Het veiligheidsniveau langs de Zeeschelde in Vlaanderen is op dit moment nog steeds ver onder de maat met een
overschrijdingsfrequentie van 1:40 a 1:70 (vergelijkbaar met die van New Orleans) en zal bij honorering van het
rapport Nijpels verder verslechteren. Langs het Nederlandse deel van de Westerschelde is de
overschrijdingsfrequentie circa 1:4000; volgens de Deltawet uit 1960. Vergroting van de komberging door ontpolderen
en verbreding en verdieping van de vaargeul is bovendien slecht voor het "natuurlijker" maken van het Westerschelde-
estuarium. De grens voor een natuurlijk en dynamisch evenwicht, het regiem, in het estuarium is al lang overschreden
door voorgaande geulverdiepingen en -verbreding. Een voorbeeld hiervan is de monding van het Seine-estuarium
nabij Le Havre en Rouen. Door continue verbreding en verdieping van de toegangsgeulen voor de scheepvaart zijn
alle natuurlijke elementen voor een dynamisch evenwicht in het estuarium verkracht. Ze is verworden tot een
modderkanaal. Hetzelfde dreigt met het rapport Nijpels zich in de Westerschelde ook verder te ontwikkelen. Minister
Verburg en het kabinet staan voor een delicate beslissing ten aanzien van de aanbevelingen uit het rapport Nijpels. De
rationele benadering moet zijn het rapport Nijpels af te wijzen. Dit ondanks eventuele Internationale"*) verplichtingen
om de natuurzogenaamd te herstellen""*). De natuurwordt niet hersteld, ze verslechtert zelfs. Bovendien zou er later
nog eens vijftienhonderd tot drieduizend hectare moeten worden ontpolderd langs de Westerschelde in Zeeland.

Toch zijn er voor de haven van Antwerpen, naast Rotterdam, die beiden als economische pijler belangrijk zijn voor
Westeuropa, andere technische en innovatieve oplossingen mogelijk. Dit betreft de "combinatie" van een nieuwe
haven aan de Noordzeekust, de Scheldepoort, (a la Europoort) en een open stormvloedkering in de Westerscheide in
het trace Breskens-Zoutelande of Ossenisse-Hoedekenskerke en/of de aanleg van een zeekanaal over Belgisch
grondgebied dat aansluit op het kanaal Gent-Terneuzen ter plaatse van de Belgische grens (zie bijlagen).

*) Deheerdrs. E.H.T.M. Nijpels werd in 1992 als lid van de commissie Boertien I benoemd. Het betrof de commissie toetsing
uitgangspunten rivierdijkversterkingen. Injanuari 1993 verscheen het rapport. Doorde hoge rivierstanden van december 1993
kwam van de aanbeveling van de commissie Boertien I niets terecht Dit was ook het geval met de resultaten van de commissie
Boertien II uit 1994. Injanuah 1995 ontstonden wederom hoge rivierstanden. Hierna werden in rap tempo de benodigde
maatregelen vastgeiegd in een noodwet, Deltaplan Grate Rivieren, die at op 13 april 1995 in het Staatsblad verscheen.
Zie "Strijd om de rivieren" van dr. A. van Heezik, uitgave 2008; pagina's 233, 234, 237 en 238.

"} Niemand denkt er nautisch serieus aan om een haven aan te leggen in Nieuwe Statenzijl achter in het kombergingsgebied van de
Dollard.

'") De mondiale financiele crisis is door daadkrachtig (en terecht) ingrijpen van minister Bos en DNB-Wellink op 5, 12 en 19/10/2008
zonder vooroverleg met de Tweede Kamer en EU-Brussel geschied. Hierbij ging het om het dienen van een nationaal en
internationaal belang. J.C. Heldring spreekt in zijn column, NRCd.d. 23/10/2008, over de betekenis van "persoonlijk gezag"
binnen de EU van Nederfand; dit is zinvol. De grote Jandon Frankrijk en Engefand trekken Jmmers nun invloed fa/s het nun past)
naar zich toe. Ook verdragen met Belgie zijn door de tijd en kennisontwikkeling ingehaatd. Het is dan legitiem dergelijke
verdragen gemotiveerd terzijde te schuiven. Dit tast het Rijnlandse model en de democratie met aan. Nood breekt wetten.

'"") Een ander echec was reeds het euforistische plan van circa drie jaar geleden om de aanleg van de Overschelde te promoten, Dit
plan is tenslotte van tafel geveegd door een korte en deskundige inbreng van een eenvoudig ruimtelijk modelletje (figuur 4.7.5) uit
het Deltarapport I, dat door e&n enkele deskundige werd ingebracht (zie Deltarapport HI, d.d. april 2007, pagina 29). Eenvoud
was wederom het ware. Voordat een onomkeerbare beslissing tot uitvoering van het project was genomen is het plan gecanceld
en uit de openbaarheid verdwenen. Het plan had nimmer gefunctioneerd.
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Met het terugbrengen, door simpel minder of voorlopig niet te baggeren, kan het kombergingsgebied van het
Westerschelde-estuarium tot een meer natuurlijke omvang worden teruggebracht. Hiermee is de grote en kleinere
scheepvaart voor Antwerpen gewaarborgd als ook de stormvloedbeveiliging van Vlaanderen en Nederland verder
geoptimaliseerd.

Antwerpen is naar mijn mening niet/nooit alert geweest om voor de haven toekomstvisies te ontwikkelen. Dit is in
Rotterdam met successievelijk Botlek, Europoort, Maasvlakte I en II en daarnaast Deltaplan (na 1953) en
Maeslantkering wel altijd het geval geweest. Hierbij is en blijft het inmiddels diep treurig dat procedures, zoals mer's,
voor realisatie stroperig zijn en steeds meer tijd vergen; vele, vele jaren. Bureaucratie en gesubsidieerde
milieugroeperingen, veelal vrijgestelden, zijn hier debet aan.

Een ander typisch aspect van het beheer en onderhoud van de Westerschelde is dat bij overeenkomst tussen België
en Nederland is vastgelegd dat uitsluitend Belgische baggeraars, Deme en Jan de Nul, het baggerwerk op de
Westerschelde mogen uitvoeren. De grote Nederlandse baggeraars zijn hiervoor uitgesloten. Dit is tóch vreemd met
de thans geldende Europese aanbestedingsregels. Deze beperking in baggercontracten zijn van eenzijdig belang voor
de Belgen. Deze baggeraars hebben hiermee een levensverzekering voor hun continuïteit. Voor de uitbreiding van de
Maasvlakte II waren de Belgen "kennelijk" niet in staat een concurrerende aanbieding in te brengen. Dit werk werd
gegund aan de Nederlandse combinatie Boskalis en Van Oord.

Het zou kunnen zijn dat de lobby') van de Belgische baggeraars groot is. De politieke lobby in België schijnt ook groot
te zijn. De haven van Antwerpen en kennisinstituten (en de baggeraars) zijn nooit bezig geweest met het ontwikkelen
van innovatieve oplossingen om een toekomstige havenontwikkeling van Antwerpen veilig te stellen. Dit zal mede door
de baggeraars veroorzaakt kunnen zijn omdat hun kip met de gouden eieren gehandhaafd diende te blijven. Het
foutieve advies van het rapport Nijpels draagt hieraan ook bij. De natuurwaarden van het Westerschelde-estuarium
worden hiermee niet gediend. De natuurwaarden worden alleen gediend als verdere verbreding, verdieping en
ontpolderingen in de Westerschelde niet gerealiseerd worden; dan worden natuurwaarden gediend c.q. hersteld. Zie
ook vorengenoemde motiveringen met reële oplossingsrichtingen voor de haven van Antwerpen. Daarbij zou het zelfs
zinvol zijn, ook voor versterking van de natuurwaarden, om het natte profiel van het Westerschelde-estuarium te
verkleinen (overeenkomstig dat van de nieuwe waterweg ten oosten van de Maeslantkering).

Met de inhoud van deze notitie en bijlagen is het rapport Nijpels, op basis van technische en economische
argumentatie, naar de prullenmand verwezen. De toekomst van de haven van Antwerpen kan namelijk op een andere
wijze verzekerd worden.

Het incomplete Deltarapport II, d.d. 3 september 2008; Commissie Veerman besteedt ook geen aandacht aan de
Westerschelde. Op een aantal essentiële onderdelen van het Westerschelde regiem wordt in het navolgende
ingegaan.

Verhanglijn Westerschelde en Zeeschelde.
Er treedt een vervorming van het getij op vanaf Vlissingen landinwaarts. Een belangrijke zichtbare vervorming bij
gemiddeld getij is de toename van het tijverschil tot 80 a 100 km landinwaarts van Vlissingen tot ongeveer tussen
Antwerpen en Rupel, gevolgd door afname tot Gent, de afname van de loopsnelheid van top en dal landinwaarts, het
steiler worden van een deel van de golf vóór de top en het sterk oplopen van de laagwaterstand nabij Antwerpen. De
invloed van de geometrie van het estuarium is hierbij heel bepalend.

Dit fysische fenomeen werd door dr. ir. Joh. Van Veen reeds aangeduid met vloedkuil.
De middenstand (gemiddelde zeestand) van het getij langs de Westerschelde van Vlissingen naar Hansweert en
Antwerpen en verder stroomopwaarts gaat als functie van de tijd steeds verder toenemen c.q. omhoog. Nabij
Vlissingen ligt deze middenstand (geoïde) rondom NAP.
In de richting van Hansweert, Antwerpen en verder stroomopwaarts gaat deze middenstand steeds verder omhoog. Dit
fenomeen is een gevolg van de steeds maar groter wordende komberqinqscapaciteit van het Westerschelde-
estuarium door toename van havenbekkens in Antwerpen, toenemende qeulverbredinq en -verdieping van de vaargeul
door baggeren (en eventuele ontpolderingen). Stormvloeden in combinatie met springtij zullen dan ook in de
Westerschelde en vooral op de Zeeschelde in Vlaanderen een steeds hoger niveau bereiken. Zie navolgende figuren.

Een zelfde aspect wordt aangegeven in de NRC-publicatie van 22/10/2008 "Groene stroom bleek niet groen te zijn"; de
energiesector • Eneco, Essenten Nuon - moet de Staat/ fiscus 280 miljoen euro terugbetalen. Groene stroom is bovendien niet
te definiëren. Stroom van over-gesubsidieerde windparken schijnt groen te zijn. Trouwens door lobby-groepen gestimuleerd.
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Tenslotte nog een aantal opmerkingen.

1. Ondergetekende heeft kennis genomen van het memo Natuurherstel Westerschelde, d.d. 6 november 2008 van
Deltares; auteur drs. les de Vries.
a. Hierin wordt het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepotder terecht afgewezen. Een dergelijke ontpoldering

zal negatief zijn voor de natuurwaarde van de Westerschelde. Een eventuele ontpoldering zal functioneren
als een zand- en/of slibvang.

b. Het afplaggen van het verdronken land van Saeftinghe, thans gelegen op NAP +3,00 m, is terecht ook niet
wenselijk. Aan- en opslibbing zal zich dan weer herhalen.
Ook in het ontpolderde gebied zal geen cyclische schorsuccessie optreden. De opslibbing zal zich even sterk
of zelfs sterker ontwikkelen als in een verlaagd Saeftinghe. Dit betekent een aangroei van minstens 2-3 cm
per jaar.

Zoals in het voorgaande reeds is vastgelegd, is de Westerschelde reeds overmatig door de factor mens uit zijn
verband gerukt c.q. uit zijn verband gebaggerd.
Ontpolderen, baggeren en verbreden van geulen leidt dan ook tot niets. Het rapport Nijpels heeft geen waarde en
kan naarde prullenmand worden verwezen.

2. De Belgische ingenieur Ludo Dirks heeft zich in zijn boek "Over stromen en overstromen, d.d. augustus 2000"
terecht en gemotiveerd negatief uitgelaten over verdere verdieping van de Westerschelde. In het tijdschrift "De
Water" nummer 86 van oktober 2002, pagina 7 zegt hij als fel tegenstander van een steeds verdere verdieping en
verbreding van de vaargeul naar Antwerpen: Er komt een moment dat het estuarium zijn dynamiek verliest. Dit
moment is volgens ondergetekende reeds lang geleden gepasseerd.

3. Door dr. ir. Joh. van Veen werden in 1944 en 1945 twee nota's uitgebracht over respectievelijk
Schelderegiem en Schelderegie; 1944.
Opmerkingen over Scheldepublicaties; 1945.

In 1993 is van deze twee nota's een heruitgave verschenen.

4. In de monding van het Westerschelde-estuarium ontwikkelt zich een (zand) bankengebied, de zogenaamde
Raan/Nolleplaat (vergelijkbaar met de Razende Bol buitengaats van het Marsdiep). Deze plaat valt bij normaal
hoogwater reeds droog. Vogels maken hiervan reeds gebruik om te fourageren. Om de natuur hier een handje te
helpen zou - in combinatie met een toekomstige haven "Scheldepoort" en/of de bouw van een open
stormvloedkering in de Westerschelde - een "eiland" op een niveau van NAP +5,00 m kunnen worden gemaakt
voor multifunctioneel gebruik; natuur, locatie vooreen kernenergiecentrale en een internationaal vliegveld voor
Vlaanderen en Nederland. De Eemshaven-locatie in Noordoost Groningen heeft zich ook tot havenfunctie met
energielocatie ontwikkeld (zie bijlage).

Ter verduidelijking zijn als bijlage 1 een aantal kaarten opgenomen.
Drachten, 12 februari 2009

ir. .JS -̂BooTsma,
onafhankelijk raadgevend ingenieur

Naschrift:
In het tijdschrift Spil, nummer 5 van december 2008 is van ondergetekende gepubliceerd "Analyse van een alternatief
voor het Deltaplan 2008", d.d. 03-09-2008. Deze publicatie en andere studierapporten over kustveiligheid en
waterbeheer met literatuurverwijzingen zijn te downloaden van de hieronder vermelde website.

D e l t a p la n 2 0 0 7 - Een compleet en onafhankelijk rapport.

Titel: Een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw; een toekomstvisie
voor Nederland.
Waterbeheer en kustveiligheid, 37 pagina's met bijlagen.

Website www.boorsma-consultants.nl

Auteur: ir. K. Boorsma. raadgevend ingenieur

Een tiental onderliggende studie rapporten zullen de komende tijd op de website
worden gepubliceerd.

Auteur dezes is bereid te discussiëren over de inhoud van zijn studie-essays.
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