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Inleiding

De dynamiek van gesuspendeerd materiaal (SPM) in de Zeeschelde staat al een tijd in de 
belangstelling. De historische en recente ingrepen in het estuarium (inpolderingen, verdiepingen, 
aanleg getijdendokken, dijken, sluizen) en de permanente onderhoudswerken voor de toegankelijkheid 
van de Schelde hebben een impact op deze dynamiek. In sommige andere estuaria is de hoeveelheid 
materiaal dat gesuspendeerd is in de waterkolom (SPM) dramatisch toegenomen als gevolg van dit 
soort ingrepen. De Eems (Nl./De.) geldt hierbij als een typevoorbeeld. Over de loop van enkele jaren 
heeft een extreme vertroebeling zich voorgedaan in het meest stroomopwaartse gedeelte van de Eems 
(Chernetsky et al. 2010, De Jonge et al. 2014). Ook de dynamiek van zuurstof- en zoutconcentraties is 
er veranderd (Talke et al, 2009). Het ontrafelen van de mechanismen die dergelijke veranderingen 
hebben veroorzaakt, is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke hypothese daarbij 
is dat menselijke ingrepen een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken dat leidt tot een (sterk) verhoogde 
concentratie aan SPM in de zoetwaterzone van het estuarium (Winterwerp en Wang, 2014). Deze 
hypothese zou de relatief snelle en drastische ontwikkelingen in de Eems kunnen verklaren. 

De waargenomen ontwikkelingen in de Eems en de theoretische inzichten suggereren dat we in het 
bijzonder de zoetwater zone van het Schelde-estuarium nauwgezet moeten opvolgen en dat het zaak is 
de relevante actoren tijdig de informatie omtrent eventuele veranderingen te bezorgen. De 
onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen beschikt over een uitgebreide 
ervaring in dit gebied. Deze nota bevat de neerslag van een verkennende analyse uitgevoerd op de 
monitoringgegevens van zout en SPM in de zoetwater zone van het estuarium. 

Uit deze verkennende studie volgt dat er sinds 2009 veranderingen optreden in zout-en SPM-
concentraties en hun relatie met het bovendebiet. Zowel de zout- als de SPM concentraties liggen 
hoger dan wat bij gelijkaardige bovendebieten in het verleden werd waargenomen. Pieken in 
zoutconcentraties bij Dendermonde, die voorheen niet voorkwamen, zijn tot 3 x hoger dan de 
maxima die voorheen werden vastgesteld (Fig. 1). Sinds 2009 komen grote schommelingen voor 
in de jaar- en systeemgemiddelde SPM concentraties van de Boven-Zeeschelde, met 2009 en 2011 
als grote uitschieters (Fig. 2). De hoge opgemeten SPM-concentraties in die jaren kunnen niet 
verklaard worden door artefacten in de momenten van staalname (Fig. 4). Ook de bovenafvoer 
levert geen verklaring . Hoewel de bovenafvoer laag was, kwamen ook in eerdere jaren dergelijke 
lage bovenafvoeren voor terwijl de gemiddelde SPM-concentratie toen zo'n 40% lager lag als in 
2009 en 2011 (Fig. 5). Een lineaire regressie door de jaargemiddelden van voor en vanaf 2009 
suggereert dat de invloed van bovendebiet op SPM-concentraties een factor 2.5 groter is 
geworden sinds 2009. De kwartalen met de duidelijkste afwijking in SPM-concentraties  zijn 
2009-Q3, 2011-Q2 en 2011-Q4, maar ook andere kwartalen in de periode na 2009 vertonen 
hogere SPM-concentraties dan wat op basis van het historisch verband verwacht kon worden 
(Fig. 6). Mogelijke oorzaken van deze observaties moeten ter dege onderzocht worden. Hierbij 
dient gekeken te worden naar het effect van ingrepen en evoluties in zowel de Boven-Zeeschelde 
als de Beneden-Zeeschelde. Van het grootste belang is ook een verhoogde inzet op proces-
georiënteerde metingen om de processen die aan de grondslag liggen van de beschreven 
veranderingen beter te begrijpen. De bevindingen van deze nota impliceren dat voor eventuele 
toekomstige ingrepen in het estuarium, er bijzondere aandacht moet zijn voor effecten op SPM- 
en zoutdynamiek in de Boven-Zeeschelde en de daaruitvolgende gevolgen voor het 
ecosysteemfunctioneren. Gebruikte modellen zouden getest moeten worden op hun capaciteit om 
de observaties correct weer te geven.



1. Wijzigingen in zoutconcentraties

1.1 Verhoogde zoutindringing

Sinds 2009 nemen we bij het monitoringstation Dendermonde pieken in de chlorideconcentraties waar 
(Fig 1.). De jaarlijkse piekconcentraties in 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn 1.5 tot 2 keer hoger dan de 
maximale chlorideconcentraties die tussen 1996 en 2008 werden waargenomen. Meer stroomafwaarts, 
bij station Temse, zijn dergelijke piekconcentraties niet uitzonderlijk: ze zijn het gevolg van een diepere 
zoutindringing in het estuarium bij lage bovenafvoeren. Echter, tot 2009 drong het zout bij lage 
bovendebieten niet verder door tot in Dendermonde. Sindsdien is dit wel het geval. 

Deze pieken zijn niet gerelateerd aan veranderingen in zoutconcentratie aan de bovengrens van het 
estuarium. Integendeel, tot 2009 waren de chlorideconcentraties in het station Dendermonde sterk 
gecorreleerd met de concentraties in de Bovenschelde (Fig 2). Sinds 2009 is dit niet meer het geval en 
worden bij Dendermonde concentraties waargenomen die tot 3 maal de concentratie die verwacht werd 
uit het 1996-2008 verband  tussen Bovenschelde en Dendermonde. Omgekeerd was er van 1996-2008 
geen  correlatie tussen de chloridegehaltes van Temse en Dendermonde wanneer de concentraties bij 
Temse groter waren dan 5 mM. Sinds 2009 is deze correlatie er wel. 

Een meer doorgedreven studie van de veranderingen in zoutconcentraties dringt zich op. In het 
bijzonder moet gekeken worden naar de eventuele wijzigingen in zoutconcentraties van het water dat 
De Notelaer overspoelt, en of de fauna en flora er nu reeds invloed ondervindt van een eventuele 
verhoging. De oprukkende zoutconcentraties dienen in rekening te worden gebracht bij de evaluatie 
van eventuele toekomstige ingrepen in het estuarium, waaronder bijvoorbeeld Saeftinghedok en de 
zoute spui te Bath (Maris et al, 2014). In de Eems is een verhoging van de zoutconcentraties 
vastgesteld tegelijk met de drastische verhoging van spm-concentraties. Een specifieke studie naar de 
interactie tussen wijzigingen in spm-dynamiek en wijzigingen in zoutindringing dringt zich dus op.

Figuur 1 Chlorideconcentraties opgemeten in de Boven-Zeeschelde (Melle, Dendermonde, Temse,) en 
de Bovenschelde.



Figuur 2 Correlatie tussen de chlorideconcentraties opgemeten te Dendermonde en Temse (links) en 
de Bovenschelde (rechts).

2. Wijzigingen in SPM-concentraties

2.1 Homogenizeren van de data

SPM-concentraties zijn heel variabel. Om in deze data toch enige structuur te ontdekken is het 
aangewezen om gemiddelden over een voldoende ruimtelijke en temporele schaal te bestuderen. In wat 
volgt beschouwen we ruimtelijk uitgemiddelde observaties van alle metingen in de Boven-Zeeschelde 
(alle monitoringstations stroomopwaarts van de Rupelmonding). Temporeel beschouwen we 
jaargemiddelden en kwartaalgemiddelden. Hierbij is van belang te zorgen dat de gemiddelden niet 
worden scheefgetrokken door locaties of tijdstippen waar, toevallig of structureel, meer metingen 
beschikbaar zijn. De beschikbare data wordt daarom eerst temporeel en spatiaal gehomogeniseerd. Data 
worden eerst per maand uitgemiddeld (in het zomerhalfjaar zijn vaak meer metingen beschikbaar dan 
in het winterhalfjaar) en pas daarna uitgemiddeld over het jaar. Ruimtelijk wordt de Boven-Zeeschelde 
opgedeeld in secties van 10km lengte. Metingen op locaties die binnen 1 sectie vallen worden eerst 
uitgemiddeld. De gemiddelde concentratie van de Boven-Zeeschelde wordt dan berekend als het 
gemiddelde van deze sectiegemiddelden..

2.2 Schommelingen in de jaargemiddelde spm-concentraties

Sinds 2009 zien we sterke schommelingen in de jaar- en systeemgemiddelde SPM-concentraties, met 
zeer hoge en nooit eerder geobserveerde waarden van boven de 140 mg/L in 2009 en 2011 (Fig. 3). Elk 
punt op Figuur 3 is het gemiddelde van meer dan 120 datapunten, zijnde alle SPM monitoringdata die 
in de OMES-databank zijn opgeslagen. Ook het effect van tijdstip van sampling in de fase van het getij 
wordt zo grotendeels uitgemiddeld (de OMES staalnames gebeuren tij-onafhankelijk), zoals te zien is 
in Figuur 4. In deze figuur worden de jaar- en systeemgemiddelde spm-concentraties uitgezet t.o.v. de 
gemiddelde k-waarde (relatieve hoogte van het getij t.o.v. middeltij) en van het tijdstip van sampling 
t.o.v. het dichtsbijzijnde hoog- en laagwater (berekend zoals beschreven in Vandebruwaene et al, 2015). 
Ook vanop deze figuur is duidelijk af te lezen dat de gemiddelde SPM-concentraties in 2011 en 2009 
uitzonderlijk hoog waren. De figuur geeft verder aan dat het moment van sampling in 2009 en in 2011 
in dezelfde range ligt als alle andere jaren. M.a.w. de verhoogde spm-concentraties in 2009 en 2011 
kunnen niet verklaard worden doordat in die jaren toevallig stelselmatig gesampled zou zijn tijdens 
getijcondities waarin hogere SPM-concentraties zich voordoen.



Figuur 3. Jaar-en systeemgemiddelde SPM-concentraties van 1996 tot 2014.

Behalve het feit dat de concentraties in 2009 en 2011 zeer hoog waren, zijn ook de schommelingen op 
zich een reden voor ongerustheid. Zogenaamde “flickering” wordt immers algemeen waargenomen in 
dynamische systemen met alternatieve stabiele toestanden, wanneer die gestuurd worden door variabele 
of random forcing. In complexe systemen wordt flickering gezien als een early-warning voor een op til 
zijnde regime-shift (Dakos et al, 2013). Het (plots) optreden van flickering kan er immers op wijzen dat 
er een evolutie zit in bepaalde controle-parameters of eigenschappen van het systeem die, indien deze 
evolutie zich verder zet, het systeem in een nieuwe evenwichtstoestand kan duwen. Vertaald naar de 
SPM dynamiek in de Schelde is de volgende interpretatie denkbaar: sinds 2009 zijn de morfologische 
en hydrodynamische condities dusdanig dat de Boven-Zeeschelde gekenmerkt wordt door twee 
alternatieve evenwichtstoestanden: een hoge en lage SPM-evenwichtsconcentratie. Mochten alle 
randvoorwaarden en sturende variabelen voor de SPM-dynamiek constant zijn, zou de Boven-
Zeeschelde automatisch evolueren naar een van de twee evenwichtstoestanden, afhankelijk van de 
beginvoorwaarden. Verschillende randvoorwaarden zijn echter variabel in de tijd: de bovenafvoer 
bijvoorbeeld heeft een heel grillig karakter. Daardoor wordt het systeem de ene periode richting de ene 
evenwichtstoestand gestuurd, en de andere periode (bij weer andere bovenafvoeren) richting de andere. 
Vandaar de 'flickering'. 

Een mogelijke oorzaak van zo'n wijziging in interne dynamiek is niet ver te zoeken. De vele 
morfologische ingrepen in zowel de Boven- als de Beneden-Zeeschelde en de enorme hoeveelheden 
slib en zand die doorheen het estuarium verscheept worden en soms uit het estuarium worden 
onttrokken, hebben onvermijdelijk de interne dynamiek van gesuspendeerd materiaal gewijzigd.  

Bovenstaande interpretatie is echter niet de enige mogelijke, en de cruciale vraag blijft wat juist de 
oorzaak is van de schommelingen. Zoals gezegd, flickering is een early-warning maar geen bewijs voor 
een wijziging in interne dynamiek. Hoewel de interne dynamiek aan SPM transport onvermijdelijk 
gewijzigd is, is nog maar de vraag of die wijziging van die aard is dat het de verklaring is voor de 
schommelingen. De flickering zou bijvoorbeeld ook rechtstreeks veroorzaakt kunnen door grote 



fluctuaties in randvoorwaarden en forcings. Zo zou een andere verklaring kunnen zijn dat in 2009 en 
2011 grotere hoeveelheden slib in suspensie zijn gebracht door onderhoudsbaggerwerken in de 
Beneden-Zeeschelde, waarbij een deel van dat materiaal stroomopwaarts is getransporteerd. En ook 
morfologische evoluties en ingrepen in de Boven-Zeeschelde zelf kunnen meespelen.

Wat ook de verklaring is van de schommelingen, het is duidelijk dat deze waarnemingen verder 
studiewerk vereisen. De momenten van staalname in de jaren 2009 en 2011 zijn niet uitzonderlijk 
t.o.v. tijdstip hoog water, laag water en verhouding van tijcyclus van staalname t.o.v. middeltij. 
De schommelingen in de jaar- en systeemgemiddelden zijn dus niet het gevolg van artefacten in 
de staalnames. De oorzaak van deze schommelingen dient dus verder onderzocht te worden 
waarbij zowel gekeken moet worden naar wijzigingen in interne dynamiek van SPM transport 
als naar wijzigingen in forcings en randvoorwaarden. 

 

Figuur 4. Relatie tussen jaar- en systeemgemiddelde SPM-concentratie en  t.o.v. de gemiddelde k-
waarde (relatieve hoogte van het getij t.o.v. middeltij) en van het tijdstip van sampling t.o.v. het 
dichtsbijzijnde hoogwater (TV_Hn)  en laagwater (TV_Ln).



2.3 Gewijzigde relatie tussen spm-concentratie en bovendebiet 

Zoals in voorgaande benadrukt, speelt bovendebiet een grote rol in de SPM-concentraties in de Boven-
Zeeschelde. Een van de eerste mogelijke verklaringen van de hoge jaargemiddelde SPM concentraties 
in 2009 en 2011 is dat deze jaren gekenmerkt zouden zijn door extreem lage bovenafvoeren. Eveneens 
zijn schommelingen in de bovenafvoeren de eerste factor om te bekijken om de schommelingen in 
SPM concentraties te verklaren. 

In figuur 5 worden de jaargemiddelde SPM-concentraties uitgezet t.o.v. jaargemiddelde debieten. 
Deze grafiek bevestigt dat de SPM-concentraties in 2009 en 2011 niet verklaard kunnen worden door 
extreem lage bovenafvoeren. Deze zijn weliswaar laag, maar niet lager dan in eerdere jaren waarin de 
SPM concentraties veel lager waren. Nochtans zijn de jaargemiddelde SPM concentraties in 2009 en 
2011 zo'n 150% van wat in andere jaren met gelijkaardige lage bovenafvoeren werd waargenomen. Ten 
tweede bevestigt deze grafiek dat de jaargemiddelde SPM concentraties inderdaad negatief 
gecorreleerd zijn met de jaargemiddelde bovenafvoeren. 

Figuur 5 Correlatie tussen jaar- en systeemgemiddelde SPM-concentraties en het jaargemiddelde 
bovendebiet.

In figuur 5 is de data opgesplitst in data van voor 2009 en vanaf 2009. Aangezien de jaren 2001 en 
2002 gekenmerkt werden door relatief hoge bovenafvoeren hebben we ze apart behandeld. Laten we 
eerst 2001 en 2002 buiten beschouwing dan lijkt een lineaire regressie door de verschillende data-
punten lijkt erop te wijzen dat de invloed van het debiet op de SPM concentraties bijna 2.5 keer hoger 
is sinds 2009 t.o.v. de periode ervoor. Als we 2001 en 2002 meenemen in de regressie dan ligt deze 
invloed meer dan acht keer hoger.  



Bij deze grafiek kunnen uiteraard een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste is het aantal 
datapunten voor de periode vanaf 2009 eerder beperkt (namelijk 6). Ten tweede is het goed mogelijk 
dat de jaargemiddelde SPM-concentratie sterk beinvloed wordt door de periode tijdens het jaar met de 
hoogste concentraties, dewelke op zijn beurt mee bepaald worden door de bovenafvoeren voorafgaand 
aan die periode. In figuur 6 worden daarom de kwartaalgemiddelde SPM concentraties voor de km > 
85 uitgezet t.o.v. het 60 daags gemiddelde voorafgaand aan het midden van dat kwartaal (Dit soort 
figuur kan ook gemaakt worden voor debietsgemiddelden over langere of kortere periodes maar dat 
verandert niet veel). Hierbij valt op dat tot 2009 de kwartaalgemiddelden allemaal kleiner waren dan 
165 mg/L. Tot 2009 was het hoogste kwaartaalgemiddelde 162 mg/L, gemeten in 1996-Q1. In de 
periode vanaf 2009 zijn er 5 kwartalen waar het gemiddelde hoger ligt dan die waarde: 2009-Q3, 2011-
Q2 en 2011-Q4, 2012-Q3 en 2014-Q4. In het bijzonder de kwartalen in 2009 en 2011 springen eruit. 
De andere twee (2012-Q3 en 2014-Q4) zijn van dezelfde grootte-orde als wat gemeten werd in 1996-
Q1. Relatief t.o.v. Q60 lijkt 2012-Q3  wel een duidelijk hogere SPM-concentratie te hebben dan wat uit 
het verleden verwacht kon worden, net als twee andere kwartalen na 2009.

Figuur 6 Relatie tussen kwartaal- en systeemgemiddelde SPM-concentraties en het 60-daags 
gemiddeld debiet voorafgaand aan dit kwartaal. 

Uit figuren 5 en 6 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: De hoge concentraties 
waargenomen in 2009 en 2011 zijn niet te verklaren m.b.v. jaargemiddelde bovendebieten: deze 
waren weliswaar laag, maar niet lager dan in andere periodes waargenomen. Ten opzichte van 



wat verwacht kan worden uit de relatie met bovendebiet uit de jaren voor 2009 zijn ook de 
jaargemiddelde SPM concentraties in 2014 en 2012 hoger dan gemiddeld. Het lijkt erop dat de 
relatie tussen SPM-concentratie in de Boven-Zeeschelde en bovendebiet sinds 2009 anders is dan 
ervoor. 2009-Q3, 2011-Q2 en 2011-Q4 zijn kwartalen met SPM concentraties die duidelijk 
verhoogd zijn t.o.v. de periode 1996-2008. Ook andere kwartalen lijken in verhouding tot het 60 
daags gemiddelde debiet hoger te liggen.

3. Conclusie en implicaties

Sinds 2009 zien we duidelijk veranderingen in zowel zout-concentraties als spm-concentraties in de 
Boven-Zeeschelde. Zowel de zout- als de SPM concentraties liggen hoger dan wat bij gelijkaardige 
bovendebieten in het verleden werd waargenomen. Pieken in zoutconcentraties bij Dendermonde, die 
voorheen niet voorkwamen, zijn tot 3 x hoger dan de maxima die voorheen werden vastgesteld. Sinds 
2009 komen grote schommelingen voor in de jaar- en systeemgemiddelde SPM concentraties van de 
Boven-Zeeschelde, met 2009 en 2011 als grote uitschieters. De hoge SPM concentraties in die jaren 
kunnen niet verklaard worden door bovenafvoer in die jaren. Hoewel de bovenafvoer laag was, 
kwamen ook in eerdere jaren dergelijke lagen bovenafvoeren voor, terwijl de gemiddelde SPM-
concentratie toen zo'n 40% lager lag als in 2009 en 2011. Een lineaire regressie door de 
jaargemiddelden van voor en vanaf 2009 suggereert dat de invloed van bovendebiet op SPM-
concentraties een factor 3 groter is geworden sinds 2009. De kwartalen met de duidelijkste afwijking in 
SPM-concentraties  zijn 2009-Q3, 2011-Q2 en 2011-Q4, hoewel ook andere kwartalen in de periode na 
2009 hogere SPM-concentraties vertonen dan wat op basis van de relatie tussen bovendebiet en SPM-
data van 1996-2008 verwacht kon worden. Een doorgedreven studie van wat er zich in die kwartalen 
heeft afgespeeld dringt zich op: waren dit kwartalen met duidelijk verhoogde onderhoudsactiviteiten? 
Hoe verhouden de SPM-concentraties zich t.o.v. de SPM-concentraties in de Beneden-Zeeschelde en 
de Bovenschelde? 

Zowel de verhoogde zoutindringing als de wijzigingen in SPM-dynamiek hebben gevolgen voor het 
ecosysteemfunctionneren. Zoutconcentraties bepalen welke organismen kunnen voorkomen, zowel in 
het Scheldewater (fytoplankton, zoöplankton, vissen) als in de intergetijdengebieden. De verhoogde 
zoutindringing kan tot effect hebben dat het zoetwatergedeelte van het estuarium, met zijn 
karakteristieke soorten en habitats, verkleint. De verschillende soorten fyto- en zoöplankton die samen 
de basis van de voedselketen vormen, kennen vaak verschillende optima voor chloride. Een stijging 
van het chloridegehalte kan bijgevolg de soortenverhouding binnen het plankton wijzigen. 

Wat betreft de habitats op intergetijdengebieden weten we dat concentratieverschillen van enkele mM 
al het verschil kunnen maken tussen het al dan niet voorkomen van de typische zoetwatersoorten. Dit is 
goed te merken aan de afwaartse grens van het zoetwatergetijdengebied. De grens van de kenmerkende 
zoetwatersoorten zoals wilg en spindotterbloem ligt ongeveer bij Kruibeke. Op deze locatie worden 
deze soorten nog slechts sporadisch waargenomen. Het eerstvolgende schorgebied (de Notelaer) ligt 
enkele kilometer stroomopwaarts. Op de Notelaer zijn de kenmerkende zoetwatersoorten abundant 
aanwezig. Daar waar de gemiddelde chlorideconcentratie in de zomermaanden in 1996-2012 bij de 
benedenstroomse grens 20 mM  is (Kruibeke) is, is deze ter hoogte van de Notelaer 9.8 mM 
(Steendorp). Het verschil tussen voorkomen en niet voorkomen van kenmerkende zoetwatervegetatie 
bedraagt dus minder dan 9.6 mM. Hierbij dient de kanttekening gemaakt dat het onvoldoende geweten 
is of het de gemiddelde zoutconcentratie tijdens de zomermaanden dan wel de maximale 
zoutconcentratie of de zoutstress (het bereik van zoutconcentraties waaraan het gebied blootgesteld 
wordt binnen een getij) bepalend is. Alle drie spelen ze waarschijnlijk een rol. 



De verhoging in SPM-concentraties hebben als gevolg dat er minder licht beschikbaar wordt in de 
waterkolom van de Boven-Zeeschelde. Dit heeft een negatief effect op de primaire productie. Deze 
primaire productie is belangrijk in de Boven-Zeeschelde en voor het estuarium als geheel. Niet alleen is 
ze de basis van de voedselketen (fytoplankton is een belangrijke voedselbron voor zoöplankton, wat op 
zijn beurt de vissen voedt; ook benthos voedt zich met fytoplankton), de fotosynthese levert in de 
Boven-Zeeschelde een belangrijke bijdrage aan de zuurstofconcentraties, en bijgevolg ook aan het 
zelfreinigende vermogen van de Schelde (Cox et al, 2009). Ook op de schaal van het hele estuarium is 
de primaire productie in de Boven-Zeeschelde van groot belang: de watervolumes zijn er weliswaar 
lager, maar door de hogere processsnelheden is de totale productie van dezelfde grootte als in de 
Westerschelde (Vanderborght et al, 2006).

Hogere SPM-concentraties zorgen ook voor een lagere uitwisselingssnelheid van gassen met de 
atmosfeer (Abril et al, 2009). In het bijzonder kan er een negatief effect verwacht worden op de flux 
van zuurstof uit de atmosfeer naar de waterkolom. Deze flux is de belangrijkste bron van zuurstof voor 
de Schelde. 

Een verhoogde SPM-concentratie zal uiteraard een effect hebben op de morfodynamiek van de Boven-
Zeeschelde. In het bijzonder zullen sedimentatiesnelheden verhogen op natuurlijke slikken en schorren, 
maar ook in GOG-GGGs. 

Een belangrijke mogelijke oorzaak van de veranderingen in de Boven-Zeeschelde zijn ingrepen in de 
Beneden-Zeeschelde. Het effect van (morfologische) ingrepen in de Beneden-Zeeschelde en effecten  
hiervan op de Boven-Zeeschelde zijn slecht begrepen. Ook de ingrepen en evoluties in de Boven-
Zeeschelde zelf spelen mogelijk een rol en dienen mee onderzocht te worden. Verdere inspanningen 
zijn nodig om enerzijds de onderliggende processen beter te begrijpen en anderzijds de gepaste 
modellen te ontwikkelen. Modellen die gebruikt worden om het effect door te rekenen van bepaalde 
ingrepen op de SPM- en zoutdynamiek, zouden ten minste getest moeten worden op hun capaciteit om 
de hierboven beschreven observaties correct te reproduceren.  Van het grootste belang is ook een 
verhoogde focus op metingen in de Boven-Zeeschelde om beter de processen te begrijpen die aan de 
grondslag liggen van de beschreven veranderingen. De bevindingen van deze nota impliceren eveneens 
dat voor eventuele toekomstige ingrepen in het estuarium, er bijzondere aandacht moet zijn voor 
effecten op SPM- en zoutdynamiek in de Boven-Zeeschelde en de daaruitvolgende gevolgen voor het 
ecosysteemfunctioneren.
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