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Het Nederlandse deel van het Schelde-stroomgebied komt globaal overeen met het deltage-

bied in Zuidwest-Nederland. Hier mondt de Schelde uit in de Noordzee. De bodem, het

klimaat, de Deltawerken, het landgebruik, de bewoning en de economie bepalen de huidige

toestand van het water in het stroomgebied en bieden inzicht in de mogelijkheden en 

beperkingen om de toestand van het water te verbeteren. Menselijke activiteiten beïnvloeden

de toestand van het water. De lidstaten moeten in beeld brengen welke effecten de menselijke

activiteiten op de toestand van het water hebben. De resultaten geven inzicht in de

belastingen die Nederland zal moeten verminderen om de toestand van het oppervlaktewater

en het grondwater te kunnen verbeteren. 

Beschrijving van het stroomgebied Schelde

H O O F D S T U K 2
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2.1 Algemene beschrijving

Begrenzing van het stroomgebied

Het Nederlandse Schelde-stroomgebied omvat de gehele provincie Zeeland en kleine delen

van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. In Noord-Brabant gaat het om een klein

gedeelte van de Brabantse wal, rondom Bergen op Zoom. Dit gebied watert af op het

Zoommeer. De Zuid-Hollandse gebieden zijn de buitendijkse gebieden langs de noordrand

van het Grevelingenmeer. De zeewaartse grens van het stroomgebied ligt op één zeemijl

(ongeveer twee kilometer) uit de kust, gemeten vanaf de laagwaterlijn. De doelstellingen

voor de chemische toestand gelden echter tot 12 zeemijl vanaf de laagwaterlijn.

Het stroomgebied heeft een oppervlakte van ruim 3000 vierkante kilometer, waarvan

eenderde uit water bestaat. Tot het stroomgebied behoren de rijkswateren (inclusief het

kustwater), de regionale wateren en het grondwater. De grenzen van het stroomgebied zijn

in de Nederlandse wet vastgelegd.

Bodem en klimaat

Vrijwel overal in het stroomgebied liggen Holocene afzettingen van zeeklei en zeezand aan

het oppervlak. Langs de Noordzeekust liggen stroken duinzand. In het zuiden van Zeeuws-

Vlaanderen ligt een smalle strook van het Pleistocene dekzand. Ook de Noord-Brabantse wal

bestaat uit Pleistoceen dekzand. Het land bestaat voornamelijk uit laaggelegen, vlakke

polders. De hoogteverschillen bedragen daar niet meer dan enkele meters ten opzichte van

het zeeniveau. Alleen in de duingebieden en op de Brabantse wal komen grotere hoogtever-

schillen voor. Onder water is meer reliëf. Getijdegeulen van enkele tientallen meters diep

doorsnijden de grote deltawateren en de kustzone. 

Het klimaat in het stroomgebied wijkt af van het gemiddelde klimaat in Nederland. De

gemiddelde temperatuur bedraagt ruim 10  graden en dat is ongeveer 1 graad warmer dan

het landelijk gemiddelde. Er valt relatief weinig neerslag, jaarlijks gemiddeld 775 mm.

Daarentegen verdampt er relatief veel water, jaarlijks gemiddeld 600 mm. Daardoor is het

neerslagoverschot in het stroomgebied met 175 mm per jaar erg laag. Aan de kust is het

neerslagoverschot het laagst (150 mm) en op de grens met Brabant het hoogst (220 mm).

De wind komt voornamelijk uit het zuidwesten en is aan de kust krachtiger dan landin-

waarts. De gemiddelde windsnelheid neemt toe van 5,0 m/s op de grens met Brabant tot 6,5

m/s aan de kust.

Door klimaatverandering zullen de temperatuur en de neerslag naar verwachting toenemen.
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Nederlands deel van het internationale stroomgebieddistrict Schelde: 
het stroomgebied van de Schelde
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De zomers zullen gemiddeld droger en warmer worden. Toch neemt ook de kans op lokale

wateroverlast in de zomer toe, omdat de neerslag in korte maar hevige buien zal vallen. 

Door de zeespiegelstijging zal de indringing van zoutwater in de kustgebieden toenemen.

Dit kan gevolgen hebben voor onder meer drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. De

kusterosie zal waarschijnlijk toenemen en het spuien van water uit polders en zeearmen zal

moeilijker worden. 

Gevolgen van inpolderingen

Zeeland is voor een groot deel ontstaat door aanwassen van schorren en slikken. De eerste

bewoningskernen lagen op de hogere zandruggen. Bewoners begonnen rond het jaar 1000

met de aanleg van dijken rond de hoogste schorren. Om deze polders droog te houden,

groeven zij sloten. Het overtollige water uit de polders stroomt via deze sloten naar de zee.

In het begin vond de waterafvoer vooral plaats door vrij verval tijdens laag water en later ook

met behulp van molens en pompen. Op dit moment bestaat het stroomgebied van de

Schelde vrijwel geheel uit polders.

Met behulp van stuwen en gemalen werd het in de loop van de tijd mogelijk om de water-

peilen in de sloten steeds verfijnder te beheersen, vooral voor het landbouwkundige gebruik.

In het algemeen worden de polderpeilen in de zomer hoog gehouden zodat er voldoende

water voor de gewassen is. In de winter zijn de peilen laag, zodat er voldoende berging is

om flinke regenbuien op te vangen. De waterhuishouding is hierdoor in een groot deel van

het stroomgebied zeer kunstmatig. 

Het waterpeil in de polders is veelal lager dan het peil van het buitenwater. Daardoor

ontstaat een continue grondwaterstroming van het zoute buitenwater naar de polders. In de

polders komt dit water als kwel in het oppervlaktewater terecht. De binnenwateren in het

stroomgebied zijn daarom over het algemeen brak.

Gevolgen van de Deltawerken

In 1953 is Zuidwest-Nederland getroffen door een grote overstroming. Om de bescherming

tegen overstromingen te verbeteren, is in de tweede helft van de 20ste eeuw het Deltaplan

uitgevoerd. Dammen, stormvloedkeringen en hoge dijken hebben het Deltagebied sindsdien

sterk veranderd. Ook de morfologie van de Voordelta is hierdoor veranderd.

Vrijwel alle zeearmen zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten van de Noordzee. Alleen in de

Westerschelde en de Oosterschelde is nog sprake van een substantiële getijdewerking. De

voormalige zeearmen zijn verdeeld in kleinere compartimenten met een sterk gereguleerde

waterhuishouding. Zoete, brakke en zoute wateren wisselen elkaar af. Met doorlaatmiddelen

en sluizen wordt het gewenste zoutgehalte en waterpeil per waterbekken in stand gehouden. 

De Deltawerken zijn in veel gevallen niet alleen aangelegd voor de verbetering van de veilig-

heid. De werken hadden vaak ook als doel om de zoetwatervoorziening, de bereikbaarheid

van de voormalige eilanden en de mogelijkheden voor de binnenscheepvaart, visserij, recre-

atie en natuur te verbeteren. 
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Situatie in het jaar 1250 na Christus:

Inpolderingsgeschiedenis
Rond het jaar 1000 zijn de bewoners van het stroomgebied begonnen met het inpolderen van schorren en
slikken. 1000 Jaar later is het grootste deel van het stroomgebied ingepolderd.

Situatie in het jaar 2000 na Christus:
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‘Heden’ 1986 - 1997 na voltooïng van het Deltaplan

Bron: NITG/TNO

Laat-Subatlanticum, Late Middeleeuwen, 1250 n. Chr.
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2.2 Landgebruik

Het stroomgebied bestaat voor ongeveer tweederde uit land en voor eenderde uit grote

wateren. Ruim driekwart van het land bestaat uit landbouwgrond. De meeste landbouwgrond

bestaat uit akkers. Ongeveer 10% van het land is bebouwd terrein. De bebouwing bestaat uit

voornamelijk uit woningbouw en verder uit bedrijventerreinen en recreatieverblijven.

Ongeveer 3% van het landoppervlak is natuurgebied en 4% wordt ingenomen door bos. Van

de grote wateren is ongeveer 90 % natuurgebied en 40% (Oosterschelde en Grevelingenmeer)

is aangewezen als vis- en/of schelpdierwater. Kaart 2 geeft een beeld van het ruimtegebruik

in het stroomgebied Schelde.

2.3 Beschermde gebieden

In beschermde gebieden moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2015 gehaald zijn,

uitstel of verlaging van doelen is voor deze gebieden niet mogelijk. De lidstaten moeten eind

2004 een register van beschermde gebieden aan de EU sturen. Beschermde gebieden zijn

volgens de Kaderrichtlijn Water in ieder geval gebieden die een beschermingsstatus hebben

op grond van één of meerdere van de volgende EU-richtlijnen:

• Nitraatrichtlijn (91/676/EEG)

• Richtlijn Stedelijk Afvalwater (91/271/EEG)

• Vogelrichtlijn (79/409/EEG)

• Habitatrichtlijn (92/43/EEG)

• Schelpdierwaterrichtlijn (79/923/EEG)

• Viswaterrichtlijn (78/659/EEG)

• Zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) 

Tot de beschermde gebieden horen bovendien gebieden met grondwateronttrekkingen die

bedoeld zijn voor menselijke consumptie of gebieden waar dergelijke onttrekkingen in de

toekomst gepland zijn. 

Nederland heeft geen beschermde gebieden op grond van de Nitraatrichtlijn aangewezen,

omdat het in het hele land maatregelen zal treffen om de nitraatgehalten te verlagen. Op

grond van de overige richtlijnen zijn in het stroomgebied van de Schelde 54 beschermde

gebieden aangewezen. 

De Kaderrichtlijn Water geeft ook de mogelijkheid om in het register gebieden op te nemen

die via nationale of regionale wetgeving beschermd worden. Nederland maakt daar voorlopig

geen gebruik van. 

2.4 Maatschappij en economie

In het stroomgebied wonen ongeveer 470 duizend mensen, dat is 3 procent van de

Nederlandse bevolking. De bevolkingsdichtheid is voor Nederlandse begrippen laag: 230

inwoners per vierkante kilometer, tegen ruim 480 inwoners per vierkante kilometer

gemiddeld in Nederland. Bijna de helft van de mensen woont in een van de vijf grotere
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Landgebruik in het stroomgebied van de Schelde
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Postadres Website

Bevoegde autoriteiten in het stroomgebied van de Schelde

Rijk

Minister van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 www.minvenw.nl

2500 EX Den Haag

Minister van Volkshuisvesting, Postbus 20951 www.minvrom.nl

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2500 EZ Den Haag

Minister van Landbouw, Natuur Postbus 20401 www.minlnv.nl

en Voedselkwaliteit 2500 EK Den Haag

Provincies

Provincie Zuid-Holland 1 Postbus 90602 www.zuid-holland.nl

2509 LP Den Haag

Provincie Zeeland Postbus 6001 www.zeeland.nl

4330 LA Middelburg

Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 www.brabant.nl

5200 MC Den Bosch

Waterschappen

Waterschap Goeree Overflakkee 1 Postbus 67 www.wsgo.nl

3240 AB Middelharnis

Zuiveringsschap Hollandse Postbus 469 www.zhew.nl

Eilanden en Waarden 1 3300 AL Dordrecht

Waterschap Zeeuwse Eilanden Postbus 1000 www.wze.nl

4330 ZW Middelburg

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Postbus 88 www.wszv.nl

4530 AB Terneuzen

Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 www.brabantsedelta.nl

4801 DZ Breda

Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Postbus 30434 www.vng.nl

Gemeenten 2 2500 GK Den Haag

1) Beheersgebied geheel of vrijwel geheel buiten het stroomgebied, maar er zijn wel relaties die voor het stroomgebiedbeheers-
plan van belang zijn.

2) Gelet op de beperkte directe rol van de gemeentebesturen bij de uitvoering van de KRW zijn de gegevens van de afzonderlijke
gemeenten niet opgenomen. Het betreft 17 gemeenten in het stroomgebied van de Schelde.
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steden in het stroomgebied: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Bergen op Zoom. 

Ongeveer 40% van de inwoners neemt actief deel aan de arbeidsmarkt. De werkeloosheid is

met ongeveer 5% lager dan in de rest van Nederland. Huishoudens in het stroomgebied

hebben gemiddeld u 25.000,- per jaar te besteden, evenveel als het landelijke gemiddelde.  

De jaarlijkse productie in het stroomgebied van de Schelde heeft een waarde van circa u 25

miljard. Dit is ongeveer 3% van de totale Nederlandse productiewaarde. Industrie is de

belangrijkste economische sector, vooral de chemische industrie. Industrieterreinen liggen in

de buurt van de grotere steden en bij de havens van Vlissingen en Terneuzen.

Landbouwgronden beslaan bijna tweederde van het landoppervlak in het stroomgebied. Het

economische belang van recreatie en toerisme is de laatste decennia sterk toegenomen.  

2.5 Waterbeheerders

In het stroomgebied van de Schelde zijn verschillende overheden verantwoordelijk en

bevoegd voor het waterbeleid en het water (kaart 1). De Kaderrichtlijn Water noemt deze

overheden de ‘bevoegde autoriteiten’.

Eindverantwoordelijke voor het Nederlandse waterbeleid, en dus ook voor het waterbeleid in

het stroomgebied van de Schelde, is de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister stelt

het beleid voor de rijkswateren vast en stelt de kaders op voor het beleid voor regionale

wateren. Ook de ministers van VROM en LNV behoren tot de bevoegde autoriteiten vanwege

hun verantwoordelijkheden voor het milieubeleid en het natuurbeleid.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het grondwaterbeleid en -beheer. Ook de invulling

van het beleid voor regionale wateren is een verantwoordelijkheid van de provincies. In het

stroomgebied van de Schelde behoren de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-

Brabant tot de bevoegde autoriteiten.

Waterschappen voeren het waterbeheer in de regionale wateren uit. In het stroomgebied van

de Schelde liggen vier waterschappen: de waterschappen Goeree Overflakkee, Zeeuwse

Eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en Brabantse Delta. Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden

en Waarden valt buiten de grenzen van het stroomgebied maar heeft er wel duidelijke

relaties mee. Daarom behoort ook dit zuiveringsschap tot de bevoegde autoriteiten. 

Gemeenten vertalen het waterbeleid in mogelijkheden voor gebruiksfuncties en leggen dit

vast in bestemmingsplannen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg en het

onderhoud van rioleringen. In het stroomgebied van de Schelde liggen 17 gemeenten. De

Vereniging van Nederlandse Gemeenten vervult namens de gemeenten de rol van bevoegde

autoriteit. 


