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Schorren aan het infuus 



Karakteristiek van het schor 

Schorren 
– Luwe plekken 

– Bezinking van fijn sediment 

– Zonering 

– Afslag of aangroei 



Zonering en biodiversiteit 
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(Storm 1999) 

Schorranddynamiek &  veroudering 



Schorclimax 

schor kan niet aan getijden-invloed ontsnappen 

zout brak 
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Schorren door de eeuwen heen 

c. 1540 

100 na Chr. 800 

(Vos 2015) 



20° eeuw: Engels slijkgras en Deltawerken 
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(Storm 1999) 



Westerschelde: “coastal sqeeuze” 

< 1200 

Inpolderingen Westerschelde 

> 1900 
< 1200 

(Vroon et al. 1997) 

Ingrepen in morfologie 

• Gevolgen voor de hydrodynamiek 
• Morfologie: geen evenwicht 



Westerschelde: “coastal sqeeuze” 

Inpolderingen 

Verdiepingen v. scheepvaart 

Versteiling estuarium, 
Intergetijdengebied in de sandwich 

(wikipedia) 
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Oosterschelde: zandhonger 

• Gedempt getijdenbekken met gereduceerde stroomsnelheden 
 ─ Morfologie uit evenwicht (diepe geulen): “zand”honger 
• SVK: barrière voor sedimentimport 
 ─ Platen en slikken enige bron            erosie 

Stormvloedkering  1987 Verkleining komberging 
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Kliferosie & verlaagde opslibbing 

• pionierschor in de knel 

Verlaging slik           kliferosie 

© RWS 

  afname hoogteontwikkeling 

Aftopping van het getij 

(Esselink & Chang 2011) 



Maatregelen WS

Uitpoldering 

met gedempt getij ─

Kribben 

Schorrandverdediging (─)

Vooroeversuppletie 

Schoraanleg ─

Aanleg binnendijkse zilte natuur ─

Kwaliteit

Beweiding 

Maaiveldverlaging ─

Maatregelen uitgevoerd / in uitvoering 

Maatregelen WS OS
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Kennisnetwerk OBN wordt mede mogelijk gemaakt door: 


