
 

 
 

 

 

 

 

PERSBERICHT W&Z: W&Z VOERT 

ONDERHOUDSBAGGERWERKEN UIT VOOR EEN 

DUURZAAM BEVAARBARE BOVEN-ZEESCHELDE  
4 augustus 2016  
 

In augustus start Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 

met onderhoudsbaggerwerken in het kader van het 
duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Dat is 
een plan om de onderhoudsbaggerwerken van de 
vaargeul structureel aan te pakken. De werken moeten 
de bevaarbaarheid van de rivier verbeteren, en gebeuren 

met respect voor de natuur. Tegelijk onderzoekt W&Z 
met drie pilootprojecten hoe het de frequentie en 

omvang van de baggerwerken kan beperken.  
 
Europa subsidieert het duurzaam beheerplan dat de huidige 
bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde garandeert, en dat 

de noden van de aanwezige natuur meeneemt. Dat doet W&Z door onderhoudsbaggerwerken uit te 
voeren. Zo voorkomt de waterwegbeheerder dat bepaalde delen van de rivier verzanden en schepen er 

moeilijk kunnen passeren.  
 
Onderhoudsplan voor twintig jaar  
 
Tot nu toe vonden baggerwerken pas plaats als W&Z of schippers lokale ondieptes in de rivier hadden 
vastgesteld. Het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde brengt meer structuur in de 
onderhoudsbaggerwerken.  

 
Tegelijk houdt het beheerplan rekening met de rivier zelf: Europees beschermde getijdennatuur krijgt 

ook de nodige ruimte. Om de ontwikkeling en instandhouding van de waardevolle slikken en schorren 
langs de Boven-Zeeschelde te vrijwaren, werkten experten van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek mee aan het beheerplan.  
 
Pilootprojecten  

 
De baggerwerken gaan in augustus van start. Het onderhoud is gepland op de Boven-Zeeschelde tussen 
de Gentse Ringvaart en de monding van het Zeekanaal in Bornem. W&Z begint met baggeren ter hoogte 
van Rupelmonde. Vervolgens komen een voor een de zones richting Gent aan de beurt. Omdat de 
baggerwerken onder water plaatsvinden, verstoren ze het uitzicht nauwelijks. Door aangepast materiaal 
te gebruiken en de planning af te stemmen, ontzien we de natuur.  

 
Gelijktijdig met de baggerwerken vinden er driepilootprojecten plaats. Daarmee onderzoekt W&Z hoe ze 
de omvang en frequentie van baggerwerken kan beperken. Op twee plaatsen in de rivier (Uitbergen en 
Wichelen) verplaatst W&Z aanzanding van de binnenbocht naar diepere delen in de buitenbocht. Op die 
manier wil W&Z de aanzanding van de binnenbochten vertragen, zodat er minder en minder frequent 
gebaggerd moet worden. In de zone Baasrode wordt een deel van rivier opgehoogd om er een ecologisch 
waardevol watergebied te creëren.  

 
Meer vaarverkeer  
 
W&Z streeft ernaar om de baggerwerken af te ronden voor het volgende broedseizoen, midden maart 
2017. Daarna volgen er enkel nog occasionele baggerwerken. Het duurzaam beheerplan is een eerste 
stap in het samengaan van scheepvaart en natuurdoelen. In een tweede stap werkt de 



 

 
 

 

 

 

 

waterwegbeheerder een Integraal Plan uit dat de veelzijdigheid van de Boven-Zeeschelde ten volle moet 
uitspelen. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer het Waterbouwkundig Laboratorium, de 
Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en de studiebureaus IMDC en 
Tractebel.  
 

Hier vindt u een overzicht van de zones waarin de baggerwerken worden uitgevoerd. In de komende 
weken zal op de website van W&Z meer informatie over deze zones verschijnen. Voor het pilootproject 
Baasrode betreft het enkel reguliere onderhoudsbaggerwerken die geen enkel verband hebben met de 
mogelijke plannen voor een bedrijventerrein in Oude Briel. 
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