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Tiel, 20 januari 2012. 

 

Geachte mevrouw en mijnheer, 

 

Door mijn achtergrondkennis van de Westerschelde als waterloopkundige (getijbeweging en 

dichtheidsstroming - zout/zoet -) en historicus van de ontwikkeling van de Westerschelde voel 

ik mij zeer betrokken en ben goed ingevoerd in het Westerschelde dossier. Ik ben 

gepensioneerd, volledig onafhankelijk en kijk naar het gezamenlijke algemene belang van 

Vlaanderen en Nederland, waar de haven van Antwerpen deel uit maakt. Niet andersom. 

 

Ik heb het artikel in de Gazet van Antwerpen van dd. 17.01.2012 gelezen. Het is reden voor 

mij om op persoonlijke titel naar u te reageren, omdat ik de inhoud van het artikel onfris en 

onjuist vind. 

 

Het is een kluwen van zaken, die door elkaar heen spelen en elkaar beïnvloeden. Om mijn 

forse uitspraak te onderbouwen wil ik u een aantal aspecten aanreiken. Allereerst de directe 

elementen in het artikel, te weten het primordiale voor de veiligheid van Antwerpen, de 

vermeende afspraken over onder zetten Hedwigepolder, het dreigen met gevreesde 

schijnkosten, Vogelbescherming Nederland en Europa. 

 

Uiterst onfris (je reinste stemming kwekerij) is de stelling over het primordiale voor de 

veiligheid van Antwerpen bij niet onder water zetten van de Hedwigepolder. De zogenaamde 

halve meter is in werkelijkheid berekend op 2 cm en valt binnen de nauwkeurigheid van de 

berekening. Er is een verwaarloosbaar effect op de verlaging van de waterstanden bij 

Antwerpen (springtij bijna 6 meter tijverschil + vele meters stormeffect). Naast de natuurlijke 

ontwikkeling zorgen juist de werken voor de haven van Antwerpen op de Westerschelde en 

de Beneden Zeeschelde voor toenemende onveiligheid en verzilting. 

Dat u niet echt op de hoogte bent van de ontwikkelingsgeschiedenis en het gedrag van de 

zeearm Westerschelde neem ik u niet kwalijk. Ieder zijn discipline, maar wees a.u.b. 

voorzichtig met uitspraken. Ter achtergrondinformatie doe ik u als bijlage een kort artikel dat 

ik onlangs geschreven heb, toekomen, alsmede het artikel in het Tijdschrift voor 

Waterstaatgeschiedenis over de ontwikkelingsgeschiedenis van de Westerschelde van Adrie 

de Kraker, historisch geograaf, en mij, getiteld: “De Westerschelde natuurlijk? Verdieping en 

ontpoldering in historisch perspectief”.  

 

Het is op zich juist dat de Hedwigepolder is opgenomen in de Scheldeverdragen. Het is daarin 

ook een oneigenlijk element. Hoewel de Nederlandse Tweede Kamer de Scheldeverdragen 

had goedgekeurd, was de Eerste Kamer breed, op Groen Links na, tegen het onderwater zetten 

en afgraven van de Hedwigepolder, maar wilde de Scheldeverdragen daar op niet laten 

sneuvelen. Aangezien de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft en alleen integraal 

kan goed- of afkeuren en er haast geboden was is gekozen voor de oplossing dat de verdragen 

werden goedgekeurd onder voorwaarde dat voor de Hedwigepolder een alternatief zou 

worden gezocht. Minister Verburg zegde dit toe, met instemming van de Vlaamse minister-

president Peeters, en zou voor 200% haar best doen. Nederland komt dus gewoon zijn 

afspraken na. 

Het was toen al bekend dat die oplossingen er in de Westerschelde zelf waren. De 

natuurorganisaties blokkeren echter die oplossingen, omdat zij uitbreiding van zee-natuur 



(ontpolderen) wensen en niet natuurlijker compensatie. Bij ontpolderen kunnen de 

natuurorganisaties hun eigen inzichten (de mens boven de natuur) uitleven. Bij compensatie in 

de Westerschelde doet de natuur dat zelf. 

Het was indertijd ook bekend dat de derde verdieping slechts marginaal negatieve effecten 

voor de ondiepe estuariene natuur (verschuiving in estuariene natuur) zou hebben en dat die 

ter plekke teniet konden worden gedaan. De natuurcompensatie gedachte gaat dan ook niet 

over de derde verdieping. Toch wilde men de dreiging van natuurorganisaties voorkomen om 

per definitie bezwaren te laten aantekenen tegen de benodigde vergunningen en daarmee grote 

vertragingen zouden veroorzaken. Het Zeeuwse Landschap had al langer het oog laten vallen 

op de Hedwigepolder, maar ving indertijd bot bij de Belgische eigenaar. Om niet onnodig 

tegen de vergunningen bezwaar door de natuurorganisaties in te laten dienen werd de 

Hedwigepolder weggegeven over het hoofd van de eigenaar heen. Een oneigenlijk element 

(men zou het chantage kunnen noemen) in de Scheldeverdragen. Dit heeft niets te maken met 

natuurcompensatie of –herstel. 

 

Het dreigen met het opvoeren van schijnkosten. Vlaanderen breekt hiermee in in een zwaar 

Nederlands politiek proces (dat is onverkwikkelijk) tussen regering en de zeer machtige 

natuurbeweging omtrent bezuinigingen op de industrie van maakbare natuur (niet op 

natuurbescherming) ter behartiging van eng Antwerps havenbelang. Men mag zich in alle 

gemoede afvragen of dit niet het proces versnelt dat Antwerpen aangepakt wordt op het 

aanwenden van zijn ongebreidelde macht om te overvragen en de Vlaamse en Nederlandse 

regering steeds in gijzeling te houden (zie verder). 

Om de natuurbeweging te gemoet komen i.v.m. het alternatief voor de Hedwigepolder heeft 

het Nederlandse kabinet ingestemd met het kierbesluit Haringvlietsluizen. Een wens van de 

natuurorganisaties voor verbetering van de vistrek. De enige organisatie die daarmee geen 

koekje heeft gehad is Vogelbescherming Nederland. Het risico is daarmee klein dat deze 

organisatie als enige om ondeugdelijke redenen bezwaar zal indienen tegen correcte 

baggervergunningen, en anders ook niet langdurig. Een mogelijk verlies, dat geheel niet aan 

de orde is, is volledig gebaseerd op drijfzand. De vertraging van het Sigmaplan is allang aan 

de orde door interne Vlaamse problemen en heeft hier niets mee uitstaande.  

Waar de kosten voor de Hedwigepolder en de bouw van een extra dijk vandaan komen is mij 

een raadsel. De Vlaamse projectorganisatie zou ook de werkzaamheden in de Hedwigepolder 

gaan uitvoeren. Vlaanderen had een bedrag over voor de Hedwigepolder maar mocht 

daarvoor ook de klei winnen. Onlangs heeft het projectbureau alleen maar winst gemaakt door 

de kleidijk tussen de lager gelegen Vlaamse Prosperpolder weg te graven en de smalle 

Vlaamse strook Hedwigepolder af te graven tot op de grens. De gewonnen klei is afgevoerd 

voor havenwerken en dijken. Er erodeert nu grond van Nederlandse zijde naar de Vlaamse 

zijde. Vlaanderen heeft dus juist een dijk weggehaald. Het hekwerk dat op de grens is 

neergezet door het projectbureau snijdt door merg en been van de locale bevolking. Deze is 

aan weerszijden van de grens familie van elkaar. Het roept herinneringen op aan de Eerste 

Wereldoorlog toen de families ook door een hekwerk onder stroom door de Duitsers van 

elkaar gescheiden waren. Maar de locale bevolking telt in het belang van Antwerpen niet mee. 

 

Vogelbescherming Nederland (VBN) houdt er wat de Hedwige- en Prosperpolder betreft 

merkwaardige denkbeelden op na. Ook het Vlaamse Natuurpunt. Hebt u een van deze 

organisaties horen protesteren toen de 1500 bomen op de nu weg gegraven dijk werden 

gerooid en grote schade toebrachten aan het inheemse vogelbestand? Is dat 

vogelbescherming? De Hedwigepolder ligt tegen het verdronken land van Saaftinghe aan en 

is nog geen 10% van de oppervlakte van het verdronken land. Het wordt meer van hetzelfde, 

vooral ganzen. Toch beweert VBN dat met het onderwater zetten van de Hedwigepolder 



ineens allerlei nog niet in het Westerschelde gebied voorkomende vogelsoorten zullen komen. 

Wensdenken! Het Vlaamse Natuurpunt heeft ook zijn gedachten, die anders zijn dan het 

onderzoek van Antwerpse ornitholoog Jacques Van Impe over weidevogels op de Antwerpese 

linkeroever heeft aangetoond. 

 

Het is u wellicht bekend dat Nederlandse natuurambtenaren de drijvende kracht waren voor 

de Europese Natura 2000 wetgeving en dat Nederland in zijn eigen wetgeving er nog een kop 

bovenop heeft gezet. Het zijn eerder verplichtingen die uit de Nederlandse wetgeving 

voortvloeien dan die van Europa. Toch verschuilt men zich graag achter Europa. Het verschil 

tussen Vlaanderen en Nederland in de natuurontwikkeling op de linker Scheldeoever is, dat in 

Nederland de natuurbeweging een onderwater gezette Hedwigepolder direct onder Natura 

2000 wil plaatsen, terwijl aan Vlaamse zijde de natuurbeweging de wegbereider van de haven 

van Antwerpen is door het maken van tijdelijke natuur. Als de haven verder uitbreidt moet de 

natuur weer wijken en eventueel opschuiven ten koste van gehuchten, dorpen en 

landbouwgrond. 

 

Fundamenteel speelt er rond de haven van Antwerpen een arrogantieprobleem. Vlaanderen 

moet helemaal niet willen dat die diepstekende schepen vrij naar Antwerpen kunnen varen 

waar Nederland zelf ondermijnend gedrag in letterlijke zin voor moet opbrengen, terwijl de 

noodzaak er niet is. Vlaanderen zal de haven van Antwerpen op termijn tot andere gedachten 

moeten brengen. 

De haven van Antwerpen maakt deel uit van één conglomeraat van havens aan de monding 

van Rijn, Maas en Schelde. Die diepstekende schepen kunnen beter afgehandeld worden in de 

havens van Zeebrugge, Vlissingen en Rotterdam, die daarvoor een veel natuurlijker ligging 

hebben. Antwerpen ligt in fysische zin verkeerd. 

Antwerpen heeft een extra winst becijferd van 70 miljoen per jaar bij uitvoering van de derde 

verdieping. Dit op een bijdrage van 14 miljard (2004) aan de Vlaamse economie. Die extra 

winst, die overigens dan elders in de Nederlands - Vlaamse havens verdiend zou worden, stelt 

weinig voor op het totaal. Ergo gaat het puur om status. 

Wat Antwerpen nu stimuleert is dat de zee kost wat kost naar Antwerpen moet worden 

gebracht (de berg naar Mohammed, i.p.v. andersom). Aan de Westerschelde worden 

natuurlijke zandbronnen onthouden. De Westerschelde wordt steeds dieper. De getijgolf en 

stormvloeden bereiken Antwerpen steeds sneller. Het getijvolume neemt toe. Het ondiepe 

deel neemt af en daarmee de zo hooggewaardeerde ondiepe estuariene natuur. 

Naast het symbool van de Hedwigepolder moeten nu ook vanwege afgedwongen 

natuurcompensatie op het land hooggelegen 12
e
 en 13

e
 eeuwse polders langs de 

Westerschelde afgegraven worden en aan getijinvloed onderworpen worden. De onveiligheid 

neemt niet alleen in Vlaanderen maar ook in Nederland toe. Het verdiepen en verruimen van 

de Westerschelde en Beneden Zeeschelde, het afgraven en weggeven van polders aan de zee 

en het maken van getijdenhavens zorgt niet alleen voor een wezenlijke historische wissel op 

de zandbalans, maar ook voor een steeds verdere door ons mensen veroorzaakte verzilting 

niet alleen stroomopwaarts, maar ook van het grondwater naar de omgeving. Met de 

vooruitzichten van de verdere zeespiegelstijging kan dit niet zo verder gaan.  

De Westerschelde verliest op tegennatuurlijke wijze sinds 1996 1 miljoen m
3
 zand per jaar 

aan de Beneden Zeeschelde, dat na baggeren aldaar ten eigen nutte wordt aangewend. 

(getijdenhavens zijn zand en zoutvangers cq. buffers) 

Ook economisch gezien moeten we zo effeciënt met de natuurlijke mogelijkheden van onze 

havens omgaan en komen tot een integraal Nederlands-Vlaams zeehavenbeleid, waar de 

goederenstromen zich anders richten. De haven van Antwerpen blijft uiterst belangrijk, maar 

zonder diepstekende schepen, anders komt er op termijn toch een kering in de monding van 



de Westerschelde. We kunnen zoveel kilometers zeedijk niet blijven aanpassen omwille van 

dreigementen van de haven van Antwerpen. Vlaanderen zal nu echt werk moeten gaan maken 

van de verbetering van de land infrastructuur voor Zeebrugge en dat niet steeds vertragen ten 

behoeve van Antwerpen. 

Marc Van Peel is een hoogst intelligente en gewiekste belangenbehartiger van de haven van 

Antwerpen. Hij ziet niet alleen kans de natuurbeweging voor zich te laten werken, maar speelt 

ook het Calimero-effect (jij ben groot en ik ben klein, maar ondertussen) 

bewonderenswaardig. Nederland voelt zich dan prompt weer vervelend, dat ze de arme haven 

van Antwerpen een snoepje onthouden. De wijze van handelen met het verdraaien van feiten  

begint echter steeds meer irritatie en ergernis op te leveren en kan consequenties hebben voor 

verder overleg b.v. over de zeesluis bij Terneuzen en de aanpassing van het kanaal. Dat het 

past in het streven van Antwerpen de andere Vlaamse havens in hun ontwikkeling te temperen 

ten behoeve van zichzelf mag toch niet betekenen dat dit tot Vlaams beleid wordt verheven. 

 

Alle volgende verzoeken om aanpassingen voor de haven van Antwerpen zullen met grote 

ergernis en tegenzin worden ontvangen. Antwerpen blijkt geen oog te willen hebben voor het 

algemene belang. 

 

Vlaanderen en Nederland zijn mij te lief om door het huidige politieke machtsspel uit elkaar 

gespeeld te worden. 

 

 

Hoogachtend, 

Ir. W.B.P.M.(Wil) Lases 

Hanzehof 19 

4002 HC Tiel 

+31-344-620.378 

 

naschrift: als achtergrondinformatie stuur ik u nog het artikel van prof. Meire en Herman in 

De Standaard van medio 2011 en mijn reactie daar op. 


