Spreekbeurtpakket

Nationaal Park Oosterschelde

‘Wind door je haren
Zilt op je lippen
Slik onder je voeten
Zand tussen je tenen
Water tegen je huid
Zon in je ogen’

‘

De Oosterschelde is uniek. Er zijn vele landschappen en verschillende soorten te ontdekken die in andere gebieden
niet te vinden zijn! Door het getij en de wind ziet de Oosterschelde er altijd anders uit. Het ene moment zie je nog
platen en slikken en een paar uur later alleen nog water en schorren. Er leven veel verschillende soorten planten en
dieren. En het vormt een belangrijk gebied voor de lokale bewoners, werkenden en toeristen.
In de volgende hoofdstukken kom je van alles te weten over de Oosterschelde. Een aantal vragen die aan bod
komen zijn: Wat is een Nationaal Park en waarom is dat? Hoe werkt het getij? Wat zijn platen, schorren en
karrevelden? En wat is de connectie tussen de Watersnoodramp en de Deltawerken?
In dit pakket vind je alle informatie voor het houden van een spreekbeurt of het maken van een werkstuk. Op de
website vind je ook allerlei zoekkaarten die hiernaast kan gebruiken!
Veel kijk- en leesplezier en succes met je opdracht!

Wat is een nationaal park?

Een nationaal park is een bijzonder natuurgebied zoals geen ander. Overal in de wereld zijn
nationale parken. Deze parken worden opgezet om de waardevolle natuur te beschermen. Maar ook
om mensen te informeren en te laten genieten.
De overheid heeft de Oosterschelde in 1999 als Nationaal Park in Oprichting aangewezen. Vanaf 8
mei 2002 is de Oosterschelde officieel een Nationaal Park.
Een nationaal park is een gebied voor mens en natuur: de natuur wordt beschermd, maar je mag er
ook plezier hebben. Er worden afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de Oosterschelde een
gebied blijft waar planten, dieren en mensen goed samen kunnen leven.
Je mag er wandelen, fietsen, zwemmen, varen, duiken, vissen, enz. Ook voor de economie is de
Oosterschelde van belang. De visserij, schelpdier- en kreeftensector, beroepsscheepvaart en
recreatieondernemingen verdienen hier hun brood. Daarnaast vormt het een onderzoeksgebied
voor natuurwetenschappers.

Nederland heeft 20 nationale
parken. Elk park is anders en
vertegenwoordigt een uniek
ecosysteem met bijbehorende
plant- en diersoorten, zoals een
heideveld, een schor, een
zandverstuiving, etc..
Op www.nationaalpark.nl vind je
ze alle 20.
De Oosterschelde is het grootste
Nationaal Park van Nederland.
Deze enorme plas zout water met
de randgebieden achter de dijk is
ruim 37 duizend hectare groot,
dat is 370 m2 en zijn ruim 57
duizend voetbalvelden!

Waarom een nationaal park?

In de jaren ’70 streden milieuorganisaties en visserij samen tegen de afsluiting van de Oosterschelde.
Die afsluiting was nodig om overstromingen zoals de Watersnoodramp te voorkomen. Maar
afsluiten zou leiden tot een milieuramp. Dankzij de inspanningen van deze organisaties is de
Stormvloedkering gebouwd: een half open dam. Open zodat elke dag vers zeewater in- en
uitstroomt, maar bij storm kan men de dam afsluiten.

Toen er gekozen was voor een Stormvloedkering vond men het nodig om de natuur ook beter te
beschermen. Daarom zijn er al vanaf de jaren 70 afspraken gemaakt over het beschermen van de
natuur en de visserij. Want daar verdienen veel mensen in Zeeland hun geld mee.
Maar de mensen in Zeeland vonden alleen afspraken maken niet genoeg. Daarom hebben ze de
minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gevraagd om van de Oosterschelde een
Nationaal Park te maken. Op 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een Nationaal Park geworden!

Er is meer tussen eb en vloed

De Oosterschelde, dat is water. Heel veel zout
water. Het getij is een afwisseling van hoog en
laag water, wat altijd plaats vind. Hoog water,
vloed genoemd, is een bulk met water wat stijgt.
Er komt dus steeds meer water bij. Bij eb daalt
het water weer. Beide waterstanden duren
precies 6 uur en 15 minuten. De hoogste en de
laagste stand duurt ongeveer 10 minuten. In het
figuur hiernaast kan je zien wanneer het laag en
hoog water is.
Bij eb stroomt het water de Oosterschelde uit, door de stormvloedkering naar de Noordzee. Bij eb
vallen de zandplaten en slikken droog, stromen oude haventjes helemaal leeg en bij laagwater kun
je zelfs iets van de netten zien.
Direct na het laagwater wordt het weer vloed. Bij vloed keert het water terug en lopen
drooggevallen stukken weer vol. Bij hoogwater is de Oosterschelde van dijk tot dijk, van kade tot
kade weer vol water.

eb

vloed

Bij de stormvloedkering is het geweld van in- of uitstromend getij verbluffend te zien: 800 miljoen
m3 (dat is 800.000.000.000 liter!) water stroomt onder de kering door. Maar ook aan de randen, de
voet van dijken en de havens, en op de platen is het altijd een boeiend schouwspel. Je ziet het en je
ruikt het!
Eb en vloed wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan en de zon. De maan staat
dichterbij de aarde, hierdoor heeft het een groter effect op het water. Ook de draaiing van de aarde
speelt hierbij een grote rol.

Alle oceanen en zeeën tezamen zijn eigenlijk een grote bulk met water die om de aarde heen ligt.
Deze bulk water staat in verbinding met de maan. De maan trekt het water naar zich toe. Op de
plaats waar de maan dichtbij ligt stijgt het water. Maar omdat de aarde constant draait is er telkens
op een andere plek hoog en laag water.
De aantrekkingskracht versterkt als de zon en de maan op één lijn staan. De aantrekkingskracht
verzwakt als de zon en maan haaks op elkaar staan. Bij nieuwe en volle maan is het verschil tussen
de hoogste en laagste stand het grootst. Dan staat het water extra hoog wanneer het vloed is. Dit
wordt springtij genoemd.
Doordat de Oosterschelde een trechtervorm heeft is het hoogteverschil tussen hoogwater en
laagwater niet overal hetzelfde. Achter in de Oosterschelde, aan de oostkant bij de Krabbenkreek of
Oesterdam kan het water geen kant op en is het getijdenverschil veel groter dan voor in de
Oosterschelde bij de kering.

In de bodem van de platen en slikken leven heel veel soorten wormen en schelpjes. Deze dienen als voedsel voor heel veel
vogelsoorten. Zoals de tureluur die je hier boven ziet! De platen zijn ook heel belangrijk voor de zeehonden. Die rusten er uit
en zogen hier hun jongen. Zonder het droogvallen van platen en slikken, wat veroorzaakt wordt door het getij, zouden de
vogels nooit genoeg voedsel kunnen vinden en zouden er geen zeehonden zijn in de Oosterschelde!

Er is meer tussen eb en vloed

Een slik is een buitendijks onbegroeid gebied dat bij elke vloed overstroomt. Zie foto links. Wanneer
een slik als een eiland helemaal door water omgeven is, dan noemen we het een plaat (Zie rechter
foto)

In de bodem van de platen en slikken leven heel veel soorten wormen en schelpjes. Die dienen als
voedsel voor heel veel vogelsoorten. De platen zijn ook heel belangrijk voor de zeehonden. Die
rusten er uit en ze zogen hier hun jongen.

Om de natuur te beschermen, mag je niet op slikken en platen lopen als ze
droogvallen. Pas als een slik hoog genoeg is opgeslibd, komen de eerste
planten. Zoals Engels Slijkgras en Zeekraal (zie tekening rechts).

Zo kan langzamerhand een schor ontstaan. Een schor is een buitendijks
begroeid gebied met planten waar kronkelende kreekjes door heen lopen.
Met hoogwater lopen deze kreekjes vol met water. Bij laagwater staan ze
droog. Alleen bij extreem hoog water overstroomt het schor. Planten op
het schor moeten dus wel bestand zijn tegen zout water. Een zoutminnende plant wordt ook wel
een halofyt genoemd. Zeekraal en lamsoor zijn halofyten. In noord Nederland worden schorren
‘kwelders’ genoemd.

Inlagen en karrevelden

Inlagen zijn kleine polders die zijn
aangelegd achter de zeedijk. Het is een
gebied tussen de oorspronkelijke zeedijk en
een ‘’reservedijk’’. Een reservedijk werd
destijds landinwaarts aangelegd. Dit werd
gedaan om overstromingen tegen te gaan.
Inlagen waren voorheen akkers of weiden.
Nu liggen deze gebieden vol met water.
Zowel met regenwater als zout kwelwater.
Kwel is water wat opwaarts stroomt naar
het oppervlak, door waterdruk komt dit
omhoog.

Door het zoute en zoete water zijn de natuurgebieden erg verschillend. Zo zijn er bijvoorbeeld
planten die in zoet water leven en planten die in zout water leven.

De inlagen zijn erg belangrijk voor vogels. Veel vogelsoorten broeden hier zoals de kokmeeuw en de
stern. Ook vogels die hier niet broeden komen hier vaak, er is namelijk erg voedsel te vinden en het
is een heerlijke plek om uit te rusten. Bij laagwater voeden de vogels zich buitendijks op de slikken
en platen. Bij vloed vliegen ze weer naar de inlagen waar ze wachten tot het weer laagwater wordt.

Er werd veel grond gebruikt
om de inlaagdijken mee aan te
leggen. Deze grond werd
afgegraven en afgekard. De
grond werd meestal gebruikt
uit de inlaag zelf of ergens
dichtbij.
Deze
gebieden
worden
karrevelden
genoemd, vernoemd naar het
afkarren van de grond.
Tegenwoordig zijn ze nog te
herkennen aan de lange
stroken grond afgewisseld
met uitgegraven stroken.

Deltawerken, dammen en dijken

Rond de Oosterschelde zijn veel dijken en dammen aangelegd. Het beschermde het binnenland
tegen overstromingen. Water was destijds erg gevaarlijk voor de lokale bewoners, dorpen
overstroomde regelmatig. Toevallig zijn dammen en dijken erg fijne leefgebieden voor planten
en dieren die van nature op rotskusten leven. De dijken en dammen zijn daardoor onze
kunstmatige rotskusten geworden. Het is een erg leuk gebied om te zoeken naar allerlei plantjes
en diertjes, in de onderstaande foto heeft een jongen een krab gevonden.
Ondanks dijken en dammen heeft de stroom van de Oosterschelde zich in de afgelopen
honderden jaren steeds verlegd. Dijken en polders braken af er verdwenen zelfs hele dorpen en
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meer
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over de verdronken
van eb en vloed was. Nu zijn de Oosterschelde en Noordzee natuurlijk afgesloten van elkaar.
Toen er tijd bestond er een zoet gedeelte en een zout gedeelte wat verbonden was met elkaar. In
de grenszone stroomde. Door stroming en de overgang van zout naar zoet is weinig leven
mogelijk in een brakwatergebied, toch is er bijzonder genoeg wel leven te vinden. Sinds de
aanleg van de deltawerken is er geen enkele verbinding meer met zoet water en hierdoor
stroomt in de Oosterschelde enkel zout water.

Zoals je misschien weet is er in 1953 een enorme overstroming geweest waarbij veel mensen en
dieren zijn verdronken: de Watersnoodramp.
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 stuwde de Noordwesterstorm het water van de
Noordzee op tot 4.20 meter boven NAP. Dat was veel te veel voor de dijken in Zuidwest Nederland.
Er ontstonden honderden gaten en bijna 200.000 hectare land werd overspoeld met kolkend zout
zeewater. Met hulp uit binnen- en buitenland werd gewerkt aan de redding van mensen, vee en
goederen. Toch heeft deze ramp het leven van 1.835 mensen en 35.000 stuks vee gekost. 72.000
mensen moesten worden geëvacueerd. Toen op 6 november 1953 het laatste dijkgat bij Ouwerkerk
werd gedicht was de nachtmerrie voorbij. Dit gat werd gedicht met 4 grote betonnen bakken. In
deze bakken is nu het Watersnoodmuseum gevestigd (www.watersnoodmuseum.nl).

Bron: Watersnoodmuseum

Iedereen was vreselijk geschrokken en vond dat dit nooit meer mocht gebeuren. Daarom wilde de
regering de Oosterschelde met een dam afsluiten van de zee. Net als dat bij de Grevelingen en
andere plaatsen in het Deltagebied is gebeurd. Maar tegen de tijd dat de plannen uitgewerkt
moesten gaan worden waren er veel mensen die het geen goed idee meer vonden. Want als de
Oosterschelde zou worden afgesloten van de zee, dan zou er geen eb en vloed meer zijn. En dat zou
weer erg slecht zijn voor de natuur, en ook voor de visserij. Zonder getij kan je namelijk geen
mosselen en oester telen, want deze dieren hebben elke dag vers water nodig. De natuurliefhebbers
en vissers hebben veel geprotesteerd tegen het afsluiten van de Oosterschelde. Zij wilden de
Oosterschelde open, en hebben ook hun zin gekregen.

De regering besloot in 1976 om de Oosterschelde niet af te sluiten maar om de Stormvloedkering te bouwen. Een
bijzondere dam, omdat hij halfopen is maar bij storm gesloten kan worden. De stormvloedkering, oftewel
Oosterscheldekering is een dam tussen de Oosterschelde en de Noordzee. Door 62 openingen met schuiven van 42
meter breed, stroomt er nog steeds zout water de Oosterschelde in en uit. Als door storm gevaarlijk wordt, dan
kunnen de schuiven worden gesloten. Dit gebeurt gemiddeld 2 keer per jaar. Zo zijn de mensen die rond de
Oosterschelde wonen veilig én is de natuur en de visserij gered. In 1986 was de kering klaar.

In het midden van de Oosterscheldekering ligt het eiland Neeltje Jans. Vroeger was dit een
zandplaat. Tijdens de bouw van de kering is het als werkeiland gebruikt. Daarna is het ingericht als
natuurgebied. Op dit eiland staat het Ir. J.W. Topshuis; het bedieningscentrum van de kering. Door
de stormvloedkering stroomt nog maar een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid water in en
uit de Oosterschelde.

De meeste dijken rond de Oosterschelde bestaan uit een zandlichaam, afgedekt met een laag klei.
Onder water bestaat de dijk uit een mat van gevlochten takken (rijshouten zinkstukken), waarop
gestorte stenen zijn aangebracht. Aan de waterzijde is het deel dat onder invloed staat van het getij
en de golven afgedekt met een stenen glooiing. De ene glooiing bestaat uit basalt, de andere uit
betonblokken. Op Neeltje Jans en op Tholen (Strijenham) zijn ‘dijktuinen’ aangelegd. Dat zijn
stukken dijk die met allerlei verschillende steensoorten bekleed zijn: basalt, beton, vilvoortse steen,
asfalt enz. In deze dijktuinen wordt onderzocht welke steensoort het beste is voor de planten en
dieren die er leven. Natuurlijk moet de dijk ook voldoende bescherming voor de mens blijven
bieden!

Doordat er minder
water de Oosterschelde
in- en uitstroomt zitten
de geulen als het ware
te ruim in hun jasje. En
die geulen vullen zich
nu met zand en slik van
de platen, schorren en
slikken. Preciezer is het
om te zeggen dat de
golven net als voor de
bouw van de kering
steeds stukken afslaan
van platen, schorren en
slikken. Maar sinds de
bouw van de kering is de kracht van het water niet meer groot genoeg om het zand en slib weer uit
de geulen te blazen en terug op de slikken en platen te gooien. Zandhonger genoemd.

Dat blijft zo doorgaan totdat er een nieuw evenwicht is ontstaan. Veel van de platen, slikken en
schorren zullen dan verdwenen zijn. Dat heeft drastische gevolgen: vogels kunnen dan geen eten
meer vinden en zeehonden kunnen hun jongen niet meer zogen. Omdat dat dit niet de bedoeling is,
kan het nodig zijn om de natuur een handje te helpen. Bijvoorbeeld door op plekken waar veel
platen voorkomen zand aan te voeren in combinatie met de bescherming van de platen. In dit
filmpje leggen de zilverplevieren Duko en Pien de zandhonger uit: Help, de Oosterschelde verzuipt!

Natuurontwikkeling

In 1991 presenteerde de Zeeuwse Milieu Federatie het Plan Tureluur, een plan voor
natuurontwikkeling voor een heel groot gebied. Grote stukken landbouwgrond zouden hierdoor
weer natuur worden. In het begin moest men wel even wennen, maar nu zijn de meeste mensen
enthousiast over dit plan. Want hoewel pas enkele jaren geleden de eerste bulldozer aan het werk
ging, zijn de eerste resultaten al verbluffend! Grote groepen vogels hebben het gebied al ontdekt.
Het plan werd ingezet voor de ontwikkeling van een compensatiegebied. Door de bouw van de
Oester- en Philipsdam was er een grote afname van de slikken en schorren. Het gebied stond niet
meer onder invloed van eb en vloed en hierdoor werd het steeds zoeter. Veel vogelsoorten zijn
afhankelijk van de slikken en schorren om te overleven. Ze vinden hier namelijk hun voedsel en
kunnen er uitrusten. Plan Tureluur zorgt voor nieuwe stukken binnendijkse natuur, waar de vogels
voedsel en een rustplaats kunnen vinden. En dat werkt!
Rond de Oosterschelde zijn 44 gebieden aangewezen met goede mogelijkheden voor
natuurontwikkeling. Vaak was hier al zout kwelwater aanwezig. Met behulp van bulldozers en het
verhogen van het waterpeil kunnen hier brak- en zoutwater moerassen ontwikkeld worden. Bijna
alle gebieden van Plan Tureluur vallen binnen de grenzen van Nationaal Park Oosterschelde.
De Prunje is de oude
benaming van een klein
gebiedje langs de zuidkust
van Schouwen.
Kenmerkend zijn de lage
ligging van de bodem en de
aanwezigheid van zout
kwelwater, dat vanuit de
Oosterschelde
omhoog
komt.
De Prunje is ‘heringericht’:
vroegere kreekpatronen zijn
hersteld, er zijn hoogte
verschillen aangebracht en
het waterpeil is verhoogd.
Door dit zoute kwelwater groeien hier bijzondere zoutverdragende planten. Oude zaden die al heel
lang in de bodem zitten komen dankzij het zoute water tot ontkiemen en verdringen de
voedingsgewassen. Het is bijna niet te geloven dat hier enkele jaren geleden nauwelijks sprake was
van zeekraal en dat er nu plekken zijn waar honderden vierkante meters staan. Dit plantje is zo
verschrikkelijk van belang voor onder meer de rotgans. Deze wacht op de eerste groeipuntjes, die
hartstikke vol eiwitten zitten. Hij eet zich dan helemaal rond en begint daarna aan zijn tocht naar het
Hoge Noorden.

Planten in en om de Oosterschelde

Planten die op schorren, slikken, zeedijken en inlagen groeien worden ook wel ‘zoutplanten’
genoemd. Niet omdat ze van zout houden, maar omdat ze er beter tegen kunnen dan andere
planten. De één nog beter dan de ander.

Iedere ‘zoutplant’ heeft dan ook zijn eigen plekje op het schor of op ander zilt (=zout) plekje. De
omstandigheden moeten precies goed zijn. Om niet te veel zout binnen te krijgen, moeten
zoutplanten tevreden zijn met een heel klein beetje zoet water en daar heel zuinig mee zijn. Iedere
plant heeft zijn eigen foefjes tegen het zoute water. Zo proberen veel planten zo min mogelijk zout
water op te nemen en het zoete water te verdampen. Dit doen ze door allerlei aanpassingen,
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van dikke vettige blaadjes. Ook de kleur helpt hierbij mee, een
grijsgroene kleur gaat verdamping tegen. En sommige planten, zoals Engels slijkgras en lamsoor,
spugen het overtollige zout gewoon uit!
Door het achtergebleven zout in de bodem groeien ze langzaam. Veel soorten, waaronder Lamsoor,
bloeien massaal in de nazomer. Dit kleurt het hele schor dat dan op z'n mooist is. In de herfst sterven
de meeste schorplanten af, sommige alleen bovengronds.
Sommige zoutplanten worden door mensen gegeten. Zeekraal (zie bovenstaande foto) en
zeeaster zijn voor sommige mensen een lekkernij. Ze worden verzameld en gekweekt als groente.
Zeeasterbladen heten in de groentewinkel "lamsoren", wat heel verwarrend is. Om zeegroenten te
snijden is een vergunning nodig.

Wieren zijn de planten van de zee. Ze bestaan niet uit een wortel, steel en blad, maar uit vertakt loof
dat soms wel lijkt op een stengel en blad. Ze zijn slap, maar door de opwaartse druk van het water
staan ze rechtop en hebben ze geen houtige delen nodig.
Wieren hebben een harde ondergrond nodig om zich vast te hechten met hun zogenaamde voet. Je
kunt ze vinden op de hellingen van de zeedijk en aangespoeld op het strand. De wieren komen in
verschillende hoogtes op de hellingen voor. Bovenaan zit het groenwier (zie foto links), daarna komt
het bruinwier (zie foto midden) en daaronder het roodwier (zie foto rechts).

Ook algen zijn familie van de wieren. Door de goede waterkwaliteit zijn er veel algen in de
Oosterschelde. Dat is belangrijk, want algen zetten koolstofdioxide en zonlicht om in zuurstof en
suikers. Ze zijn dus een heel belangrijk onderdeel binnen het ecosysteem. Veel kleine diertjes eten
die algen. Die kleine diertjes worden dan weer gegeten door iets grotere diertjes, enz. Hierdoor
staan algen onder aan de voedselketen van Oosterschelde. De algen zijn ook goed te herkennen op
basaltstenen waar ze zich aan vast hebben genesteld. (Zie onderstaande foto)

Dieren in en om de Oosterschelde

Er leven veel dieren in en rond de Oosterschelde: in het water zwemmen vissen en zoogdieren, zoals
zeehonden en bruinvissen en het wemelt van de bodemdieren op de zachte bodems en harde
rotskusten. Duizenden vogels vinden in en rond de Oosterschelde rust, voedsel en een plek om te
broeden. Op de schorren leven insecten die zijn aangepast aan de zoute omgeving.

In
de
Oosterschelde
komen zo’n 75
vissoorten voor. Hiervan is rond de 20
% algemeen, de rest is min of meer
zeldzaam. De Oosterschelde is kraamen broedkamer voor heel wat
vissoorten.
Vele
Noordzeevissen
brengen hun baby- en kindertijd in de
Oosterschelde door. Geen wonder, het
water is rijk aan voedingsstoffen, de
watertemperatuur is relatief hoog en
het zoutgehalte is stabiel. Platvissen
vinden op de met hoogwater
overspoelende platen en slikken
voedsel zoals de schol (zie foto).

Zeehonden kun je met laag water zien, als ze liggen te zonnen op
zandbanken, vlak bij een geul. De favoriete plekken waar ze uitrusten zijn
op de Roggenplaat en op de kop van de Vondelingsplaat.
Eind jaren ’70 was de zeehond vrijwel uitgestorven door jacht, vervuiling en rustverstoring. Nu is er
vooral in de monding van de Oosterschelde weer regelmatig een groep van ongeveer 25 dieren te
zien. Ze worden niet gestoord door de stormvloedkering en zwemmen er gewoon doorheen. Deze
dieren zijn hier spontaan gekomen of zijn na revalidatie in Pieterburen in de Oosterschelde uitgezet.
Dit is bijna altijd de “gewone zeehond” (zie foto links), maar ook de grijze zeehond komt hier voor
(zie foto rechts). De grijze zeehond eet vier tot acht kilo vis per dag, het liefst platvissen (bijv. schol
en bot), die ze uit de diepe geulen halen. In het wild kunnen ze tussen 20 en 30 jaar oud worden. Ze
worden dan bijna 2 meter lang en wegen ruim 100 kilo!

In het water zijn ze niet erg bang van mensen (ze zwemmen wel 35 kilometer per uur), maar op een
zandbank zijn ze wel bang. In de zomer, als de jongen geboren worden, is het erg belangrijk dat de
zeehonden met rust gelaten worden. De jongen hebben de hele laag-water-periode nodig om
voldoende melk te drinken! Als ze te veel worden verstoord, dan krijgen ze niet genoeg drinken
binnen en verzwakken. Jonge zeehonden hebben een zachte witte vacht. Als ze door verstoring hun
moeder kwijt zijn, maken ze een geluid als een huilende baby; daarom worden ze “huilers”
genoemd.
Zeehonden kunnen zowel op het droge als in het water slapen. In het water slapen ze rechtop,
drijvend als een grote dobber. Onderwater sluiten ze hun neus en oren af, hierdoor kunnen ze dan
een dutje van ongeveer een half uur doen. Daarna wordt het weer tijd om even adem te halen.

Naast de zeehond komt nog een ander zoogdier voor in de
Oosterschelde: de bruinvis! Van een zwemmende bruinvis zie je
meestal niet meer dan het bovenste deel van de rug met de
rugvin wanneer het dier even boven water komt om te ademen.
Bruinvissen springen bijna nooit boven het water uit, in tegenstelling tot de meeste dolfijnen. Een
volwassen bruinvis is ongeveer 1,5 meter lang en weegt 55 kilo. Hij is van boven grijsachtig en van
onder licht gekleurd. De bruinvis leeft in kleine groepen van 3 á 4 dieren.
Met behulp van geluid (en vooral ook echo’s) sporen bruinvissen hun prooi op, kunnen ze obstakels
herkennen en hebben ze onderling contact. In het onderstaande figuur zie je hoe de bruinvis zijn
prooi opspoort.

De bruinvis eet vooral ansjovis en jonge haring. Dit is erg vette vis en bevat veel energie. Door
natuurlijke geluidsbronnen zoals een storm of een harde regenbui kan de bruinvis enorm verstoord
worden. Als er te veel geluid is, kan de bruinvis zich niet meer goed oriënteren. Hij trekt zich dan
terug naar dieper water. Tegenwoordig zijn het vooral menselijke geluidsbronnen die de rust
verstoren, bijvoorbeeld de motoren van boten. De Oosterschelde is over het algemeen erg stil en
daarom een fijne leefomgeving voor de bruinvis.

Het wemelt in de Oosterschelde van de bodemdieren. Ze leven niet alleen op de
zachte bodem, maar ook op onze kunstmatige rotskusten. Op en tussen de
stenen van de dijken zijn allerlei dieren te vinden die normaal gesproken op de
Engelse en Franse rotskusten leven. Ze hebben allemaal hun eigen plekje op de
dijk. Naast schelpdieren komen er ook grote aantallen wormen, kwallen,
anemonen, krabben en slakken voor.
Een veelvoorkomend schelpdier is de kokkel (zie afbeelding). Dit schelpdier vormt een belangrijke
voedselbron voor vele vogelsoorten en daarom mag de kokkel niet altijd worden bevist.

De Japanse Oester is een exotische soort die naar Nederland is ingevoerd om de teruglopende
inlandse oester te vervangen. Deze Japanse Oester doet het hier echter zo goed, dat het gehele
ecosysteem is aangetast door deze oestersoort. Nu vormt het eerder een plaag.
Maar het meest bekend is natuurlijk de mossel. Omdat er nog maar zelden jonge mosselen
voorkomen in de Oosterschelde, worden deze schelpdieren gekweekt uit “zaad” (kleine mosselen)
dat uit de Waddenzee wordt gehaald.
Veel schelpdieren zoals mossels verzamelen voedseldeeltjes met hun trilhaar-bedekte oppervlak
van hun kieuwen. Het voedsel wordt met de trilhaartjes naar de mond vervoerd. Maar niet alle
schelpdieren filteren hun voedsel op deze manier uit het water. Zo hebben Nonnetjes bijvoorbeeld
een instroomsifo (een lang en beweeglijk slurfje) waarmee ze over het bodemoppervlak vegen en als
een soort mini stofzuigertje voedseldeeltjes opzuigen.

In de Oosterschelde leven kwallen en anemonen in allerlei kleuren. Het zijn
neteldieren. Neteldieren hebben een mond die omgeven is met tentakels. De
tentakels bevatten een bijtend gif waarmee de dieren die ze eten worden verlamd.
Voor mensen is dat slechts bij een paar soorten kwallen een gevoelige gebeurtenis.
Anemonen worden ook wel bloemdieren genoemd. Het zijn dieren die vastzitten in het zand, op
stenen, palen en andere harde voorwerpen. Ze lijken vaak op een bloem zoals je kan zien in de
onderstaande foto’s.

Grote aantallen vogels vinden in èn rond de Oosterschelde voedsel,
rust en een plek om te broeden.
Is het in de Oosterschelde laag water dan scharrelen veel vogels hun
maaltje bij elkaar op de drooggevallen slikken en platen (zie foto).
Bodemdieren zoals piertjes en schelpen vormen ten samen een grote
voedselbron voor veel steltlopers. De Scholekster en de Tureluur zijn
hier dan ook zeker te vinden!

Staat het water hoog? Dan wordt er goed
uitgerust na het harde werken. Zo zijn er
veel vogels te vinden op de schorren
maar vooral achter de dijken in de inlagen
en karrevelden. Je kunt dus aan de vogels
zien of het laag- of hoogwater is!
De naam Visdief laat weinig te raden
over, maar ook Zilvermeeuwen, Futen,
Aalscholvers,
Bontbekplevieren
en
Middelste Zaagbekken zijn echte
viseters.

Eenden verdwijnen regelmatig met hun kop onder water om boven te komen met een snavel vol
eten. Vaak zie je alleen hun achterste parmantig uit het water steken. Duikeenden verdwijnen zelfs
helemaal onder water! De meeste eenden zijn met hun platte snavels op zoek naar plantaardig
voedsel en kleine bodemdieren.
De Oosterschelde vormt ook internationaal een belangrijk gebied voor trekvogels. Sommige
vogels, zoals de Rosse Grutto, gebruikt de Oosterschelde als tussenstop op zijn reis naar Afrika,
waar hij overwintert. En ook op de terugreis naar de broedgebieden komt hij weer langs. Andere
vogels, zoals de Tureluur, lijken hier het hele jaar rond te zijn. Maar schijnt bedriegt! De Tureluurs
die hier broeden vertrekken in het najaar weer naar Afrika om te overwinteren. Terwijl de Tureluurs
die hier overwinteren in het voorjaar terugvliegen naar noordelijke streken zoals IJsland om daar te
broeden.
Ganzen hoor je al van ver, ze
eten in de winter in grote
aantallen op gras- of
akkerland hun buikje rond.
Ganzen voeden zich met
planten. In het voorjaar
vertrekken ze weer. Alleen
de Rotgans is in de
zomermaanden
in
de
Oosterschelde te vinden (zie
foto). Je herkent hem
doordat hij steeds zijn naam
roept: rot rot rot. De
Brandgans is een echter
wintergans
en
wordt
daarom ook wel vriesgans
genoemd.
Veel steltlopers zoals de Scholekster, Kluut en Tureluur broeden in de inlagen en karrevelden achter
de dijken. Ook de Kokmeeuw en Visdief maakt hier zijn nest. Op Neeltje Jans nestelen veel Storm-,
Zilver- en Kleine mantelmeeuwen, maar ook de zeldzame Dwergstern en steltlopers als
Bontbekplevieren en Strandplevieren hebben Neeltje Jans ontdekt. Steltlopers broeden ook op
buitendijkse schorren en dijkhellingen.

Meeuwen zijn alleseters, die weten te profiteren van allerlei menselijke
afvalbronnen om hun natuurlijk dieet (vis, schelpdieren, krabben,
zeesterren) aan te vullen. Het is echter wel zo dat hun natuurlijke
voedsel een belangrijk deel van hun dieet moet zijn om sterk te blijven.
De Zilvermeeuw is een goed herkenbare vogel (zie tekening). Het jong
is bruin gevlekt van kleur, en het duurt drie jaar voordat de zilvermeeuw
zijn grijs-witte verenpak heeft. Aan de snavel is te zien dat hij goed eten
kan grijpen en vasthouden. Hij grijpt dan ook van alles: vis, krabben,
kokkels, mossels, maar ook eieren en jonge vogels. ’s Winters eet hij
zelfs huishoudelijk afval en doodgereden dieren. In de Meeuwenduinen
van Westerschouwen en op Neeltje Jans broeden ze in kolonies.

De Scholekster wordt ook wel Bonte Piet genoemd, naar het geluid
dat de vogel maakt: “te-piet-te-piet”. De naam ekster slaat op de
zwart-witte veren. Scholekster hebben een stevige rechte snavel,
waarmee ze mossels, kokkels en nonnetjes open kunnen wrikken.
Zeeland is een heel belangrijk overwinteringsgebied voor de
Scholekster, alleen bij zeer strenge winters trekken ze meer
zuidwaarts.

De Tureluur is een liefhebber van slikachtig gebied. In de punt van
zijn rechte snavel zitten tastzintuigen; zo kan hij al prikkend in het slik
voelen waar de wormen en andere bodemdieren te vinden zijn. De
Tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat hij maakt: “tluu-luu-luu”.

Een Visdief broedt van eind maart tot begin november in grote
aantallen langs de Nederlandse kust, maar hij broedt ook wel eens
langs rivieren en meren. Vaak broeden ze in kolonies, regelmatig
op of bij bebouwing, zoals daken, parkeerplaatsen,
industrieterreinen, etc. De Visdief bidt voor zijn eten: wanneer het
kleine visjes ontdekt heeft, duikt de visdief omlaag om de vis te
grijpen. Ze overwinteren in Afrika. In de onderstaande foto zie je
een visdiefje en zijn jong.

Op de schorren leven insecten die aangepast zijn aan de zoute omgeving. Vaak zijn ze
afhankelijk van een zoutminnende plant. Zoals de Schorzijdebij (zie foto) die de
nectar van de zeeaster eet. Of de Zeeasterboorvlieg, die haar eitjes in de
bloemhoofden van de zeeaster legt. Dit doet ze zodat de larven zich tegoed kunnen doen aan de
onrijpe zaden. En de Kustvlekoog, een vlieg, die zijn eitjes afzet in stilstaande poeltjes met rottend
wier.

Werken in en om de Oosterschelde

De Oosterschelde is het enige Nationaal Park in Nederland waar naast natuurbescherming ook
productie een rol speelt: visserij. Samen waren deze twee functies de reden om de Oosterschelde niet
volledig van de zee af te sluiten. Visserij en natuur kunnen goed samen gaan, zolang de natuur de kans
krijgt zich te herstellen. Hetzelfde geldt voor het snijden van zeegroenten. De Oosterschelde wordt ook
gebruikt als transportroute voor beroepsscheepvaart.

De visserij en de kweek van
schelpdieren zijn altijd een
belangrijke
inkomstenbron
geweest voor de Zeeuwen.
Er wordt zowel gevist met
sleepnetten als een vast
vistuig, zoals fuiken om paling
of kreeft te vangen. De oesters
en mosselen worden beide als
kleine schelpjes uitgezet en
opgekweekt op percelen.

Sinds lange tijd worden in Zeeland oesters gekweekt. Veel mensen vinden het
een delicatesse. Ze eten ze vaak bij speciale gelegenheden. Vroeger teelde men
de zogenaamde platte oester, die van nature voorkwam in Zeeland. Toen de
Zeeuwse platte oester na een zeer strenge winter in 1963 uit de Oosterschelde
verdween, is de Japanse oester ingevoerd. Deze oester doet het nu zo goed dat
sommige mensen spreken van een plaag. Yerseke staat bekend om haar
oestercultuur, maar ook in Bruinisse worden oesters gekweekt.
Wanneer de oesters zijn opgevist worden ze vervolgens in speciale bakken gedaan. Dit zijn
oesterputten. Hierin zit zeewater dat regelmatig wordt ververst. De bekende oesterputten in
Yerseke staan in verbinding met de Oosterschelde door middel van sluizen. Het water wordt
ververst met behulp van de getijden en pompinstallaties. Zo worden de oesters schoongespoeld.
Ook wordt de sluitspier van de oester ‘getraind’. Door hem af en toe droog te zetten, kan de oester
zijn schelp langer dichthouden en wordt hij voorbereid om op het ‘droge’ langer vers te blijven. Na
een week zijn de oesters schoon en worden ze verpakt.

Kleine mosselen (het zogenaamde ‘mosselzaad’) worden door de mosselkweker
in de Oosterschelde uitgezet op percelen waarvan hij denkt dat ze het beste
groeien. Na ongeveer twee jaar worden ze geoogst en naar beschutte plaatsen
in de Oosterschelde gebracht om zand en slib kwijt te raken. Dit proces noemen
we verwateren. De Zeeuwse mosselen worden op de mosselveiling van Yerseke
geveild. Dit is de enige mosselveiling ter wereld!

Op veel plaatsen staan er grote
boomtakken in het water, de
zogenaamde staken (zie foto).
Soms staan ze alleen, soms in
groepen. Als ze netjes in een
rechthoek staan dan geven ze
de grens aan van de
mosselpercelen. Ieder perceel is
een
soort
akker.
Het
schelpdierkweken
wordt
daarom
ook
wel
‘natte
landbouw’ genoemd. Als ze
door elkaar staan, dan zitten er
fuiken aan. Hiermee worden
palingen, zeebaars, kreeften of
andere vissen gevangen. Om
hun eigen staken terug te
vinden, versieren de vissers hun
staken met plastic zakken,
takken of andere versierselen.

De weervisserij op ansjovis is
een bijzondere en oude manier
van vissen die je nog maar
zelden ziet. De vissen worden
via ‘weren’ in een ‘kooi’
gedreven. Dit zijn staken van
rijshout die in een V zijn
geplaatst.
De
weervissers
vangen de vissen met een
sleepnet in een fuik. Deze wordt
door twee man bestuurd.

Zeekraal en lamsoor
zijn
twee
plantensoorten die op
de schorren groeien.
De
plaatselijke
bevolking ziet deze
als een lekkernij.
Het snijden hiervan is
een erg oude traditie
en daar is op zich
niets op tegen. Het
kan
echter
niet
onbeperkt gesneden
worden: de schorren
zijn namelijk een
belangrijk rustgebied
en broedplaats voor
diverse
kustvogels.
Voor de traditionele
‘snieërs’ wordt een beperkt aantal vergunningen gegeven. Vandaar dat op markt in Zeeland de zilte
groenten die in het voorjaar aangeboden worden, vaak ergens anders vandaan komen.

Vooral
aan
de
oostzijde van de
Zeelandbrug wordt
druk gevaren.
Een radar houdt bij
welke schepen waar
varen. En dat is ook
wel nodig, want er
varen rond de 45
duizend schepen per
jaar
door
de
Oosterschelde!
Varen
op
de
Oosterschelde is niet
eenvoudig. Buiten de
vaargeul
is
de
Oosterschelde vaak
ondiep.
Daar kan een schip gemakkelijk vastlopen. Bovendien moet een schipper rekening houden met het
getij, de stroming, de slikken èn de platen.

Recreatie in en om de Oosterschelde

Recreanten zijn van harte welkom in het Nationaal Park. Een bezoek geeft mensen de kans het gebied
te beleven en dat zal de waardering voor het gebied verhogen. Dat betekent dat gebieden zoveel
mogelijk voor het publiek toegankelijk zijn, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Sommige gebieden
zijn beperkt toegankelijk, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen, andere zijn geheel afgesloten, of alleen
toegankelijk met gids. In het Nationaal Park zijn voorzieningen aangelegd zoals vogelkijkhutten en –
schermen en informatiepanelen om de beleving van het gebied te versterken.
Je kunt zwemmen, surfen, snorkelen en zonnen bij de kleine strandjes. Je kunt wandelen of fietsen
langs de Oosterschelde. Daarnaast kun je natuurlijk op het water genieten vanaf een zeilboot,
motorboot of pontje.
Wandelen is al heel oud. Het lopen zelf en de
omgeving waardoor je loopt, maken
wandelen
tot
ontspannen
genieten.
Wandelen langs de randen van de
Oosterschelde geeft je een onvervangbaar
uitzicht op het landschap met zijn water,
slikken, schorren, dijken, inlagen, vogels,
planten, wolkenluchten en al die andere
dingen die je ogen zien. Je loopt, kijkt, hoort,
ruikt en voelt. Het Oosterscheldepad maakt
het mogelijk om helemaal om de
Oosterschelde heen te lopen! Dit pad is 162
kilometer lang. Daarnaast zijn er diverse
kortere rondwandelingen en kun je excursies met een natuurgids volgen.
Een fietser kan in dezelfde tijd grotere afstanden afleggen dan een wandelaar. Dat heeft voor- en
nadelen. Een nadeel is dat een fietser afhankelijk is van verharde wegen. Bovendien kan je door de
grotere snelheid de omgeving minder intensief waarnemen. Een voordeel is echter dat je een groter
gebied kunt bekijken. Door de hogere positie op de fiets, heb je ook een ander uitzicht. Er zijn
diverse fietsroutes rond de Oosterschelde.
Verschillende rederijen bieden natuurvaartochten aan (zie foto
volgende bladzijde). Vanwege de herrie zijn waterscooters niet welkom
en harder dan 20 km/uur varen met snelle motorboten is alleen
toegestaan op aangewezen stukken: in gemarkeerde betonde
vaargeulen. Duikers kunnen hun hart ophalen in het heldere water met
meer dan 250 diersoorten en vele planten, zoals de zeekat (zie tekening).
Maar door de stroming en het getij is de Oosterschelde niet geschikt
voor beginnende duikers.

Op kleine schaal vindt er sportvisserij plaats en voor eigen gebruik verzamelen mensen
schelpdieren, snijden zeegroenten (met een vergunning) of spitten zeeaas.

Vanaf de kant of vanuit een bootje zijn vele soorten vis te vangen: tong, bot, schar, paling,
kabeljauw, wijting, makreel, zeebaars, geep, steenbolk, etc. Het water is er zo zuiver, dat je er
mooie, gezonde vissen aan de haak kunt slaan. Bovendien is er zoveel voedsel te vinden in de
Oosterschelde dat de vissen een goed gewicht hebben. Als je ze tenminste kan vangen, want de
vissen willen niet altijd zo goed bijten als de vissers zouden willen.
Sportvissen op de Oosterschelde is wel aan bepaalde regels gebonden, dus informeer daar goed
naar!
In de maanden juli en augustus herleeft in Zeeland een oud verleden van varen tussen overkanten.
Vóór de tijd van Stormvloedkering en Zeelandbrug kon het verkeer tussen de eilanden rond de
Oosterschelde alleen per veerdienst worden geregeld. Nu rijdt het verkeer over de dammen, varen
de pontjes in de zomer weer om Zeeuwen en toeristen over te zetten aan de overkant. Hierdoor kan
de Oosterschelde vanaf het water beleefd worden!
Kijk eens in het overzicht voor de georganiseerde
excursies en andere activiteiten in het Nationaal Park.
Voor scholen zijn er speciale programma’s: leskisten
voor op school, veldwerkpakketten voor buitenlessen
of met de hele klas varen over de Oosterschelde. MEC
De Bevelanden en NME Schouwen Duiveland kunnen
hier alles over vertellen. Vraag je meester of juf ernaar!

Wil je nog meer weten?

Is nog niet alles duidelijk, of wil je nog meer weten? Kijk dan is bij de onderstaande websites.

Bruinvissen
Wil je nog wat meer over de bruinvis te weten komen? Dan zijn Stichting Rugvin en SOS Dolfijn
uitstekende bronnen!



Stichting Rugvin
SOS Dolfijn

Of kijk in onze NPO bruinvisfolder!

Watersnoodramp
Het watersnoodmuseum kan je van alles vertellen over de ramp in 1953. Een kijkje nemen in het
museum is natuurlijk ook mogelijk!


Watersnoodmuseum

Deltawerken
Meer informatie over de deltawerken kan je vinden via de website van Rijkswaterstaat.


De Deltawerken

