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Een rivier met vele gezichten
De Schelde staat bij menigeen bekend als een
rivier met grote milieuproblemen. Uiteraard
kan niet ontkend worden dat het estuarium
te kampen heeft met serieuze eutrofiëring en
verontreiniging en dat de natuurlijke waterhuishouding onder zware druk staat van vaargeulverruimingen. De Schelde was de laatste
jaren regelmatig in het nieuws en zelden was
dat goed nieuws.
Maar, de Schelde heeft ook een ander gezicht. Wanneer
we naar de gehele Schelde kijken valt te constateren dat
deze rivier nog steeds een veerkrachtig en divers estuarien
ecosysteem herbergt, met een volledige gradiënt van zout
naar zoet, wat bijzonder is in Europa. Werden andere
estuaria van de zee afgesloten of gekanaliseerd, de
Schelde bleef open. De invloed van het getij, de dynamiek van geulen, platen en schorren en de daarbij behorende flora en fauna zijn nog steeds redelijk intact. Op
enkele punten, zoals de zware metalen en de bestrijdingsmiddelen, valt ondertussen een lichte verbetering van de
waterkwaliteit vast te stellen. Enkele 'verdwenen' soorten,
zoals de Gewone zeehond en de Fint, vertonen zelfs
voorzichtige tekenen van herstel. Wat dat betreft kunnen
er gelukkig ook positieve berichten worden gemeld. Een
verdere verbetering van de milieukwaliteit en biodiversiteit van de Schelde ligt in het verschiet.
De Schelde zal de eerst komende jaren ongetwijfeld
nog in het nieuws blijven. De discussie rond een mogelijke volgende vaargeulverruiming raakt de internationale
zeehavenfunctie van Antwerpen direct, en de zeespiegelrijzing bedreigt de veiligheid van de inwoners van Zeeland en Vlaanderen. Er staan dus grote belangen op het
spel. Binnen dit spanningsveld moeten we naar oplossingen zoeken die de natuurwaarde van de Schelde respecteren. We moeten leren van de effecten van maatregelen
uit het verleden en voor de toekomst rekening houden
met de draagkracht en de veerkracht van het ecosysteem
van de Schelde. De:^ inzichten spelen een belangrijke rol
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bij de voorbereiding van een lange termijnvisie voor de
Schelde. Daarop zullen de bestuurders van Vlaanderen
en Nederland hun beslissingen baseren over de toekomst
van het Schelde-estuarium.
Dit themanummer over de Schelde belicht de ecologie van het Schelde-estuarium in zijn volle breedte, van
Gent tot Vlissingen, van vlokreeft tot zeehond en van
slik tot vloedbos. Vele auteurs van evenzovele disciplines
uit Vlaanderen en Nederland brengen nieuwe informatie
en gezichtspunten over de ecologie van de Schelde onder
het voetlicht. Zo wordt een samenhangend en genuanceerd beeld geschetst van het ecologisch fiinctionercn
van de Schelde en van de wisselwerking tussen mens en
ecologie. Dergelijke informatie is belangrijk voor een
goede beeldvorming voor ieder die in de Schelde geïnteresseerd is.
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