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nAtuur, geopolitiek, tecHnologie en economie in een 
HistoriscH en ruimteliJk perspectief

Vier eeuwen geleden stond het grootste deel van de Wase Polders onder water. Een strate-
gische keuze van Alexander Farnèse om de Hollanders op afstand te houden. Zijn tactiek 
zou later nog navolging krijgen. De eerste ambitie na de strijd was om het overspoelde land 
opnieuw in te polderen en geschikt te maken voor de landbouw. Deze sprongsgewijze inpol-
dering heeft vele decennia geduurd en werd soms tegengewerkt door de kracht van moeder 
natuur die regelmatig terugsloeg. 

In 1839 wordt het gebied dan opgedeeld door de definitieve landsgrens tussen België en Ne-
derland. De groeifases van de Antwerpse Haven verliepen telkens sprongsgewijze. Bij elke 
uitbreidingsgolf werden de schepen verder zeewaarts uit de Schelde gehaald door alsmaar 
grotere sluizen. Toen men rond 1970 op de rechteroever de Nederlandse grens had bereikt 
werd er gekeken naar het linkeroevergebied. Twee aspecten vertraagden deze groei; eerst 
moest men bouwen op het grondgebied van andere gemeenten dan Antwerpen, zelfs in een 
andere provincie, ten tweede lag er die Nederlandse grens. Men speelde opnieuw met het 
idee om te schepen zeewaarts uit de Schelde te halen. Bij Baalhoek moest een sluis toegang 
geven tot een kanaal dat op Belgisch grondgebied zou uitmonden in een Waaslandhaven. Het 
gebied ten noorden van deze as zou dan opgevuld worden met lucratieve industriële bedrij-
ven. Al snel volgde als één van de eerste bedrijven de Kerncentrale van Doel. Ten zuiden van 
de as van het Baalhoekkanaal zou dan de goederenbehandeling ingeplant worden. Moest de 
Nederlandse grens geen vertragende factor zijn geweest dan zou het hele gebied al lang Ha-
ven van Antwerpen zijn. De vertraging werd ook om economisch opportunistische redenen 
gestimuleerd door Nederland onder druk van Rotterdam.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is er een totale verandering in de goederenbehande-
ling. Er werd een standaardverpakking gebruikt voor het vervoer van alle soorten goederen. 
De containerrevolutie veroverde de hele wereld. De netwerken van containervervoer ontrol-
den zich wereldwijd. Steeds grotere schepen bleven alsmaar korter in havens. Eén dag werd 
als een lange passage beschouwd. Hierdoor moest er tijd gewonnen worden. Sluizen passe-
ren was tijdverlies en containerterminals werden voor de sluizen gebouwd. 

Na een zuiver natuurlandschap werden de Wase Polders een agrarisch landschap. In de jaren 
70 kwam het industrielandschap, dit werd dan eind jaren 90 tot een havenlandschap bijge-
stuurd en omgevormd door de druk van de containerrevolutie. De lange onderhandelingen 
over de verdieping van de Schelde droegen dan weer bij tot een aantal milieumaatregelen op 
Belgisch en Nederlands grondgebied. Zo worden vandaag akkers en weilanden ontpolderd. 
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Ondertussen verdwenen er polderdorpen, bestaan er plannen om elektriciteitscentrales te 
sluiten en zien landbouwers vruchtbare landbouwgrond overspoelen door brak water. 

de WAse polders een geogrAfiscH pArAdiJs Voor 
lAndscHApsstudie in de eerste grAAd

De eindtermen van de eerste graad vragen dat de leerlingen de verschillende soorten land-
schappen herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en bovendien eenvoudige ob-
serveerbare kenmerken van deze landschappen vergelijken met gelijkaardige landschappen 
elders. De eindtermen vragen ook aandacht voor de milieuaspecten : open ruimte waarderen 
en milieueffecten kennen die zich voordoen.

Een excursie naar de Wase Polders schenkt aandacht voor natuurlandschappen (Verdronken 
Land van Saeftinghe, nieuw gecreëerde en nog te creëren natuurgebieden), voor landbouw-
landschappen (Scheldepolders met vnl. akkerbouw ), voor industrielandschappen (kernener-
gie, petrochemie en chemie), voor havenlandschappen (diverse types van goederenbehande-
ling) en voor recreatieve aspecten van het landelijk gebied. De verschillende landschappen 
worden er via determineersleutels geanalyseerd, benoemd en geëvalueerd. 

Deze verschillende landschappen liggen hier letterlijk erg dicht bij elkaar en de conflicten 
tussen de respectievelijke belanghebbenden zijn dan ook legio: natuur – landbouw, haven 
– landbouw, natuur – haven, haven – bewoning, industrie – milieu, …. Dit excursiegebied 
levert voor leerkrachten ruime mogelijkheden om voor leerlingen van de eerste graad een 
mooie, boeiende en gevarieerde excursie uit te werken. Er zit heel wat discussiestof in de 
“transitie”, zodat het excursiegebied ook voor leerlingen van de eerste graad een uitdagende 
bestemming wordt.

ruimteliJke onderZoekscompetentie ontWikkelen 
kAdert in de leerplAnnen derde grAAd

De ruimtelijke spanningsvelden in de Wase Polders vragen om wetenschappelijk gefundeerd 
onderzoek. De hiervoor noodzakelijke basiscompetenties kunnen kaderen binnen de lessen 
ruimtelijke ordening, mondialisering, duurzame ontwikkeling en de studie van verschil-
lende economische sectoren. De Wase Polders kennen niet alleen een sterk gewaardeerd 
agrarisch en recreatief potentieel, ze liggen ook onder de druk van een wereldpoort. De op 
proef gestelde toegankelijkheid van de Antwerpse haven zorgt immers voor ruimte-eisen 
van het vrachtvervoer, zowel over land als over water, en voor landschappelijke uitingen van 
energieproductie en -distributie.

De inrichting van dit intergetijdengebied past in het behartigen van de Nederlandse en 
Vlaamse natuurbelangen en dit in samenhang uitgevoerd te worden met het beveiligen van 
het achterland en het bereikbaar blijven van de Antwerpse haven. Inpolderen en uitbaggeren 
veroorzaakten o.m. een verhoogde getij-energie. Het ruimtelijk beleid van de overheid is er 
op gericht om op lange termijn te streven naar een duurzaam estuarien milieu. Alleen een 
grensoverschrijdende en integrale aanpak kan hier lonen. De Wase Polders vormen door 
de intensifiëring van hun gebruikswaarde een exclusief jachtterrein voor wetenschappelijk 
onderzoek. De overheid neemt het voortouw in het modelleren van data. Milieueffectrap-
porten zijn beschikbaar voor terreinvalorisatie, historische kaarten en documenten vormen 
een aanloop naar landschappelijke waardering. Deze elementen van een leertraject kunnen 
door leerlingen verder ingekleurd worden door veldwerk, enquêtes en interviews tot een 
ontwikkelingstraject. Diverse cases lenen zich tot het formuleren van beantwoordbare on-
derzoeksvragen. Op de VLA-excursie naar de Wase Polders worden verschillende excursie-
punten geselecteerd die houvast bieden voor brede geografische benaderingen. De hierop 
volgende, becommentarieerde beelden, kaarten en grafieken zijn slechts een voorsmaakje 
van wat de excursie te bieden heeft.
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Figuur 1: De situatie van de Scheldepolders in de periode 1650 – 1700

Figuur 2: Situatie van de Scheldepolders in 1845
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Figuur 3: De Scheldepolders in transitie: landbouwlandschap en industrieel landschap

Vanuit de Kerncentrale van Doel vertrekt een dicht net van hoogspanningslijnen. 
De Scheldepolders zijn dan ook doorspekt met hoogspanningsmasten. De hoogte van de betonnen voe-
ten geven aan hoe groot het hoogteverschil is tussen het polderniveau en de hoogte van de toekomstige 
haven- en industrieterreinen.

Figuur 4: De Scheldepolders in transitie: 

landbouwlandschap en havenlandschap

De containerterminal aan het 
Deurganckdok gezien vanuit 
Doelpolder.

Ook in de Scheldepolders neemt de 
maisteelt steeds meer areaal in. De 
akkerbouw is meer en meer afgestemd 
op de veeteelt. De kranen van het 
Deurganckdok staan op de duidelijk 
sterk opgehoogde terreinen van de 
containerterminal.
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Figuur 5: De Scheldepolders in transitie

Doelpolder Noord: van landbouwlandschap naar natuurgebied.
In het kader van de natuurcompensaties voor de uitbreiding 
van haventerreinen (aanleg Deurganckdok) werd een gebied 
ten noorden van de Kerncentrale van Doel omgevormd van 
landbouwterrein naar natuurgebied.
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Figuur 6b : Veldschets vanop het panoramisch punt op de Linkeroever

In de schaduw van de koeltorens van de Kerncentrale ligt één van de mooiste landschaps-
mozaieken van België: Polder (landbouwlandschap), Schelde, haven- en industrielandschap 
van rechteroever en linkeroever, nieuwe natuurgebieden van Paardenschor en Doelpolder 
Noord. Deze foto geeft weliswaar een erg onvolledig beeld van de verschillende landschap-
pen die in het 360°-panorama te zien zijn.

Op de voorgrond ligt het Paardenschor. Van deze polder werd het zuidelijk deel in het begin 
van de jaren ’80 met zand opgehoogd voor de bouw van de kerncentrale van Doel. Het noor-
delijk deel was bestemd voor de vijfde kerncentrale. Omdat hiervan nu al lang geen sprake 
meer is, kreeg dit gebied een nieuwe bestemming: in 2004 werd de dijk tussen polder en 
Schelde dijk weggegraven en de polder werd afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau. Het 
gebied komt opnieuw twee keer per dag onder water te staan. Op het moment van de foto is 
het hoge tij en ligt enkel het hoogste deel boven water.

Aan de overkant van de Schelde liggen de grote containerterminals van de rechteroever.

Figuur 6a De Scheldepolders in transitie: zicht op de Rechteroever
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Figuur 7: De Scheldepolders in transitie: het Hedwige-Prosperproject: een nieuw grensoverschijdend(?) intergetijdengebied. 

De Hertogin Hedwigepolder, ingedijkt in 1907, ligt net over de Belgisch-Nederlandse grens. In het kader van het Sigmaplan 
en van de natuurcompensaties voor de verdieping van de Westerschelde, zou deze polder terug moeten gegeven worden 
aan de Schelde. Dit maakt deel uit van het Hedwige-Prosperproject, dat een groot intergetijdengebied wil creëren langs de 
Schelde. 

De Belgische eigenaar en gebruikers van deze polder, zijn, net als de huidige Nederlandse regering niet akkoord met deze 
plannen. Dit is een onderwerp van grote controverse tussen Vlaanderen en Nederland.

Figuur 8: Scheepvaart nabij het Verdronken Land van Saeftinghe

Vanuit de Schelde snijden geulen diep in het Verdronken land van Saeftinghe. Bij lage tij kan men door de geulen, slikken 
(laag, onbegroeid) en schorren (hoog, begroeid) wandelen.

Op de Schelde vaart een Koreaans containerschip richting Antwerpen.
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Figuur 9: De Scheldepolders in transitie: indijkingsgeschiedenis van de Scheldepolders

Nadat door de strategische dijkdoorsteken op het einde van de 
16de eeuw, bij de strijd tussen de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden, de Scheldebedding verbreedde tot aan de hoogtelijn 
van 4 m, werd er eeuwenlang ingepolderd. In 1907 kwam de laatste 
polder tot stand: de Hertogin Hedwigepolder, die nu het voorwerp 
uitmaakt van de ontpolderingsdiscussie tussen Vlaanderen en 
Nederland. (Bron: P. Guns, Waterloopkundig laboratorium Borgerhout)
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Figuur 10: Opslagloodsen langs het Vrasenedok

De meeste Value Added Logistics op de Waaslandhaven wordt gerealiseerd 
rond de terminals van het Vrasenedok. Dit dok staat al volgebouwd 
sinds de jaren ’90. De skyline wordt er gedomineerd door overdekte 
opslagloodsen. In totaal staan er in Antwerpen meer dan 5.400.000 
m2 overdekte opslagloodsen. Dat is meer dan Rotterdam, Le Havre en 
Hamburg samen. Deze logistieke draaischijf is een platform dat het 
Havenbestuur nog verder probeert uit te bouwen. 

Op de voorgrond zien we de opslagloodsen van Katoennatie. De 2 loodsen 
rechts vooraan waartegen vrachtwagens frontaal tegenaan geparkeerd 
staan bijvoorbeeld is het Europese distributiecentrum van Decathlon. Hier 
komt al het sportmateriaal binnen per zeeschip het wordt er getrieerd en 
samengesteld voor een bepaalde vrachtwagen die een bepaalde vestiging 
van Decathlon gaat bevoorraden. De silo’s links achteraan is een plek 
waar polyethyleen van de lokale chemie verdeeld wordt naar overzeese 
of continentale klanten. Achter deze silo’s ligt de grootste autoterminal 
van Antwerpen. Ook hier wordt er waarde toegevoegd aan de goederen. 
De auto’s worden hier geïnspecteerd en klaargemaakt voor de verkoop.

Aan de overzijde van het Vrasenedok worden papiervoorraden opgeslagen 
voor o.a. kranten en magazines in heel Europa. Het papier komt er per 
zeeschip toe uit ondermeer Scandinavië en Canada.
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Figuur 11: Zeesluizen voor het containerverkeer

Een belangrijke ommezwaai in de bestemmingen van de terreinen is de doorbraak van de container in de goederenbehan-
deling in de wereld in de jaren ‘90. Zoals op dit beeld duidelijk te zien wordt de containerbehandeling bij voorkeur voor de 
sluizen ingeplant. Op het beeld zien we links van de Berendrecht- en Zandvlietsluis de Europaterminal en rechts de Noord-
zeeterminal. Aan de overzijde van de Schelde herken je het Verdronken Land van Saeftinghe. Door deze doorbraak van de 
container in wereldwijde transportnetwerken, werd 20 jaar geleden industriegrond omgezet in havenactiviteiten met het 
Deurganckdok als eerste realisatie.

Figuur 12:  Reuzenschepen voor de haven  

van Antwerpen

Een drijvende kracht achter de wij-
ziging van grondbestemming van 
het gebied was de verdieping van 
de Schelde. Door de wereldwijde 
schaalvergroting in de scheepvaart 
drong deze verdieping zich op. Een 
groot massagoedschip dat ertsen 
aanvoert voor onze staalindustrie 
zoals de Lowlands Yarra heeft een 
diepgang van 16 m, een breedte 
van 47 m en een lengte van 284 m 
en brengt volgeladen 150.000 ton 
ijzererts aan. Om deze schepen 
in een groter tijvenster te kunnen 
ontvangen bij hoogtij was verdie-
pen noodzakelijk. Maar ook de 
getij ongebonden vaart voor grote 
containerschepen was een objec-
tief van deze verdieping. Dat er 
als milieucompensatie voor deze 
verdieping bepaalde landbouwge-
bieden ontpolderd moeten worden 

geeft opnieuw een nieuwe impact aan de Wase Polders. In dit verband wordt ook een bezoek gebracht aan de ontpoldering 
van de Hertogin Hedwigepolder op de Belgisch Nederlandse grens.
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Figuur 13: Slikken en schorren

De Schelde is en blijft een getijdenrivier met zeer belangrijke slikken en schorrengebieden. Het beeld is van de radartoren 
van Bath. Deze maakt deel uit van het Vessel Traffic System dat de scheepvaart in veilige banen leidt op de Westerschelde. 
De slikken rond de toren komen bij elk hoogtij onder water te staan. De schorren bovenaan op de foto overspoelen enkel 
bij springtij.
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Figuur 14: Op de Scheldedijk in Emmadorp

Rechts van de dijk zie je het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebied is het grootste brakwatergebied van West-
Europa en staat in rechtstreekse verbinding met de Schelde.

Links van de dijk ligt de Koningin Emmapolder. Deze werd in 1845 ingepolderd en afgenomen van het stroomgebied 
van de Schelde zoals zovele polders in Vlaanderen en Zeeland. De Koningin Emmapolder ligt door het uitdrogen en 
inklinken van het onderliggende veen al 2 meter lager dan het Verdronken Land.
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Figuur 15 Het Galgeschoor 

Ook op de rechteroever van de Schelde liggen natuurreservaten. Hier op de voorgrond 
het Galgenschoor bij Lillo-fort met aan de overkant Doel. Het is een buitendijks gelegen 
brak schorrengebied dat samen met het Groot Buitenschor 320 ha groot is. Ondertus-
sen is de baggerboot Krankeloon bezig met zijn onderhoudswerkzaamheden om drem-
pels op de nodige diepte te houden.

Figuur 16: Toename van de getijde-energie: de tij-evolutie aan het hoofdgebouw te Antwerpen

Het gemiddelde getij neemt lichtjes toe, o.m. te verklaren door de opwarming van de aarde. 
Maar er is ook een toename van de getij-energie (het verschil tussen de gemiddelde hoog-
waterstanden en de gemiddelde laagwaterstanden).
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Hoe kunnen we de hogere hoogwaterstanden verklaren?
•	 opnieuw de thermische expansie t.g.v. de opwarming van de aarde
•	 een toenemende verruiming van de vaargeul waardoor er bij vloed meer water de Wester-

schelde indringt en dus zorgt voor verhoging van het hoogwater
•	 minder ruimte voor de rivier: door de ruimte voor de rivier te verkleinen, m.n. door in-

polderingen en minder “kans op overstromingen” door het bouwen van dijken of het ver-
sterking ervan moet datzelfde volume water over een kleinere breedte stromen (vooral bij 
vloed) en dat kan dus niet anders dan met een hoger peil

•	 de toename van de verhardingen binnen het stroomgebied zorgt voor een snellere afvoer in 
het stroomgebied. Het gevolg is hogere piekdebieten en meer kans op grotere debieten ko-
mende van stroomopwaarts. Hierdoor is er meer kans dat dit samenvalt met de kentering 
bij vloed zodat er ook meer kans is op hogere hoogwaterstanden.  

Hoe kunnen we de lagere laagwaterstanden verklaren?
•	 een toenemende verruiming van de vaargeul waardoor er bij eb meer water richting Noord-

zee vloeit en dus zorgt voor extra verlaging van de laagwaterstanden.
•	 minder ruimte voor de rivier: door de ruimte voor de rivier te verkleinen, m.n. door inpol-

deringen en minder “kans op overstromingen” door het bouwen van dijken of het verster-
king ervan moet blijft het een groter volume water binnen de bedding waardoor het water 
na vloed sneller wordt geëvacueerd

•	 de toename van de verhardingen binnen het stroomgebied zorgt voor een snellere afvoer in 
het stroomgebied. Het gevolg daarvan is ook langere tijdstippen met lagere afvoerdebieten 
en dus meer kans op lagere debieten die samenvallen met de kentering bij eb en dus meer 
laagwaterstanden.

Figuur 17: Het intergetijdengebied Prosper-Hedwigepolder

Dit kaartje toont het project zoals het in uitvoering is: de bouw van een nieuw Sigma/delta-
dijk (in het bruin), in het blauw de bestaande dijken waarin 2 bressen worden gegraven. 
Binnen het gebied krijgt de Schelde opnieuw de ruimte om slik en schor op te bouwen.
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Figuur 18: De verwachte eindtoestand 

Simulatie van het uitzicht bij de realisatie van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 in zuidoostelijke blikrichting. 
Op de voorgrond het Land van Saeftinghe.
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