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1 Inleiding
Het
Galgenschoor
ligt
op
de
rechteroever van de Zeeschelde ter
hoogte van de geplande verruiming
van de vaargeul met zwaaizone en
de toegang tot het Deurganckdok.
Het
is
zowel
Habitatals
Vogelrichtlijngebied,
respectievelijk
Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse
grens
tot
Gent
(BE2300006 (1-56) en Schorren en
polders van de Beneden- Schelde
(3.6)
genoemd
(Figuur
1.1).
Overeenkomstig de bepalingen in
artikel 36ter §3 van het Decreet
betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu (21/10/1997) dient
te worden getoetst of de geplande
werken een significante invloed
zouden hebben op de Speciale
Beschermingszone.
De
geplande
ingrepen (verdieping/verbreding met
aanleg zwaaizone) zijn weergegeven
in figuur 1.2.
In dit advies worden de geplande
ingrepen
geschetst
binnen
de
historische context van de volledige
zone van het Galgenschoor. Zowel de
lange termijnevoluties als de recente
wijzigingen in de sub- en intertidale
gebieden worden weergegeven.
Figuur 1.1 Ligging van de Speciale Beschermingszones aan het Galgenschoor.

2

Advies van het INBO :Effect verruiming op Galgenschoor

Figuur 1.2 Uit te voeren
baggerwerken voor de geplande
verruiming: huidige toestand
(rechts), toestand met verruimde
vaargeul (boven) en toestand met
verruimde vaargeul én zwaaizone
(onder). (bron: Maritieme
Toegang)

2 Habitat
Het Galgenschoor ligt in het brakke gedeelte van de Zeeschelde. Het is een oud schor dat sinds
1984 grotendeels gefixeerd is met breukstenen. De gemiddelde hoogte van het schor in 2004
bedroeg 5,8m TAW, wat 0,3m hoger is dan het gemiddeld hoogwater bij springtij (5,5m). Het
gemiddeld hoogwater vertoont een stijgende trend (Figuur 2.1). De getij-amplitude ter hoogte
van het gebied bedroeg 5,2m in 2002. De globale vorm van het schor is in de loop van de
voorbije eeuw nogal gewijzigd (Figuur 2.2).

Figuur 2.1 De temporele evolutie van het getij in de mesohaliene zone. Het Galgenschoor ligt net stroomafwaarts van de
Liefkenshoektunnel.

1892 – Aan het eind van de 19e
eeuw was het Galgenschoor korter
en breder dan nu. Het liep van het
fort van Lillo tot Blauwgaren en op
het breedste punt was het
ongeveer 360 m. Verder
stroomafwaarts lag slechts een
smalle slikzone.

1958 – Aan het noordelijke
uiteinde is het Galgenschoor veel
langer geworden. Het reikt nu een
stuk voorbij Blauwgaren tot aan
het voormalige fort Frederic. In
het Zuiden is het schor ongeveer
30 meter smaller geworden.

2004 – Door een rivierwaartse
dijkverschuiving tijdens de
uitbreiding van de haven is het
Galgenschoor over de totale
lengte ongeveer 70 meter smaller
geworden. Op het breedste punt
meet het schor nog 240 m,
ongeveer een derde minder dan
de breedte in 1892. In 1984 werd
het schor beschermd met een
breukstenengordel.

Figuur 2.2 Globale evolutie van het Galgenschoor tijdens de voorbije eeuw.

Het gebied bestaat uit 40,4ha schor (voornamelijk hoog schor en een smalle pionierzone) en
51,5 ha slik (bestaande uit een brede zone laag en middelhoog slik) (Figuur 2.3). Het schor is
vrijwel volledig met riet begroeid (climaxvegetatie voor brakke schorren), een aantal kleinere
grasland- en ruigtestroken niet te na gesproken.
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Figuur 2.3 Zeeschelde-fysiotopen ter hoogte van het Galgenschoor

In de sublitorale zone ligt de plaat van Lillo voor het Galgenschoor. Ze is sterk in omvang
afgenomen sinds 1930 (Figuur 2.4). In 1950 is vooral in het noordelijk deel een overgang van
matig diep (tussen 2 en 5m onder GLWS) naar diep water (>5m onder GLWS) te zien. In 2003
is het oppervlak ondiep water (van 0 tot 2m onder GLWS) gedecimeerd, zowel in de noordelijke
als de zuidelijke zone.
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Figuur 2.4 Evolutie van sublitorale habitat tussen 1930 en 2003.

Op basis van een luchtfotoanalyse van een beperkt deel van de Zeeschelde kon aangetoond
worden dat tussen 1990 en 2003 5% van de grote schorren langs de Zeeschelde door afslag in
slik veranderde, terwijl 30% van de voorliggende slikken overging in sublitoraal gebied (Van
Braeckel et al. 2006). Het Galgenschoor is één van de gebieden waar tussen 1992 en 2003
vooral slik- en schorafslag optrad (Tabel 1, Figuur 2.5 a). Ook nu gaat die afslag nog steeds
verder.
Dat
wordt
bevestigd
door
een
recente,
door
vrijwilligers
opgestarte
monitoringscampagne in het zuiden van het Galgenschoor. Sinds januari 2006 is de schorrand
daar met 50 tot 70 cm teruggeschreden (zie verslag op www.scheldeschorren.be/schorerosie).
Tabel 1 Kwantificering van de erosie-sedimentatie-fenomenen aan het Galgenschoor.

SlikSchor92

SlikSchor03

VERSCHIL

Slik
schor
Slik
schor

slik
slik
slik
schor

Afslag slik
Aangroei slik
Afslag schor
Gelijk
Gelijk

Oppervlakte
(ha)
9.0
0.1
2.9
48.6
40.4

In 2006 zijn LIDAR-data verzameld. Dit levert een gedetailleerd hoogtebeeld (1mx1m) van het
gebied op. Nadeel is wel dat in de metingen ook de vegetatiehoogte vervat zit en ze dus alleen
voor onbegroeide zones betrouwbaar de veranderingen van de maaiveldhoogte weerspiegelen.
Wanneer we de recente hoogteveranderingen tussen 2004 en 2006 bekijken zien we dat in de
centrale zone van het Galgenschoor op 2 jaar tijd verticale slikerosie is opgetreden van 0,75 tot
1 meter (Figuur 2.5 b). Een erosie-survey in het voorjaar van 2007 toonde aan dat hier ook de
meest uitgesproken schorkliffen aanwezig zijn (Figuur 2.6). Deze zone ligt precies in het
verlengde van de as van het Deurganckdok en is bijgevolg onderhevig aan de relatief sterke,
voornamelijk dichtheidsgedreven oppervlaktestromingen die rond hoogwater het dok verlaten
(Figuur 2.7; zie ook van Maren, 2006). Deze waarnemingen doen vermoeden dat, alhoewel de
schorranderosie al volop bezig was vóór de opening en ingebruikname, het Deurganckdok hier
een negatieve rol in speelt.
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Figuur 2.5 a en b: (a) Afslag van slik en schor in de periode tussen 1992 en 2003; (b) Verschilkaart van de LIDAR-data van
2006 en het Zeeschelde DTM van 2004.

8

Advies van het INBO :Effect verruiming op Galgenschoor

Figuur 2.6 Schorrandkliffen ter hoogte van de rode zone in figuur 2.5b. (foto’s: www.scheldeschorren.be)
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Figuur 2.7 Stroomsnelheidsvectoren vanuit het Deurganckdok. De stromingen zijn het sterkst het uur na hoogwater. (bron:
Stroomatlas Beneden Zeeschelde – vak Prosperpolder – Kruisschans, springtij)
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Ook golfwerking speelt een belangrijke rol bij schor- en slikerosie. De golven kunnen afkomstig
zijn van schepen, die draaien ter hoogte van de rode zone in Figuur 2.5 b om het Deurganckdok
binnen te varen, en zorgen voor extra druk naast de andere scheepvaart.
Daarnaast zijn er ook de golven van meteorologische oorsprong, die gezien de breedte van de
Schelde op dit punt aanzienlijk kunnen zijn (Figuur 2.8). Schorranderosie bereikt een
hoogtepunt bij maximale windsnelheden. Dit laatste fenomeen is de natuurlijke gang van zaken.
In duurzame schorgebieden zijn storm-events en de daarmee gepaard gaande maximale
golfwerking ook de voornaamste oorzaak van schorerosie (French & Reed, 2001), maar daar is
genoeg ruimte en zijn er buiten de stormen periodes met minder dynamische condities om
heraangroei van het schor toe te laten. Aan het Galgenschoor is dat niet het geval. Over het
relatieve belang van windgolven vs haalgolven van schepen in het proces van schorerosie is
geen informatie beschikbaar.
Onafhankelijk van de oorsprong van de golven (scheepvaart of windwerking) zorgen de
breuksteenbestortingen die het schor moeten beschermen voor extra turbulentie waardoor de
erosieve kracht van de golven verhoogt. Extra steenbestortingen zijn dus een weinig zinvolle
maatregel. Ook het weghalen van de huidige bestorting is geen optie als er geen andere
mitigerende maatregelen genomen worden. Dat zou er immers voor zorgen dat het systeem wil
evolueren naar een natuurlijkere hellingsgraad voor het intergetijdengebied, waarvoor onder de
huidige dynamische omstandigheden en getijkarakteristieken veel te weinig ruimte beschikbaar
is. Netto-verlies van slik en schor zal het resultaat zijn.
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Figuur 2.8 Overzicht van de significante golfhoogte “H3” (gemiddelde hoogte van het 1/3 deel hoogste golven tijdens een
vast meetinterval) in Bath 2006-2007 [figuur opgemaakt door Yves Plancke (Waterbouwkundig Labo) op basis van
gegevens van www.hmcz.nl]

12

Advies van het INBO :Effect verruiming op Galgenschoor

3 Morfologie
3.1 Bathymetrische ontwikkelingen
3.1.1 Lange termijn ontwikkelingen
Aan de rechteroever van dit traject van de Beneden-Zeeschelde treedt tussen 1930 en 1950
zichtbaar sedimentatie op in het zuidelijk deel van de binnenbocht (Figuur 3.1), wat mogelijk te
maken heeft met verminderde baggeractiviteit tijdens de oorlogsjaren. Tussen 1950-1960
vermindert de sedimentatie en is er erosie te zien in de vaargeul. Tussen 1960-1970 is er een
evenwicht. Tussen 1970 en 1980-81 is het effect van de eerste verdieping van de vaargeul
(1971-1976) duidelijk zichtbaar. In de volgende tien jaar (80-81 tot 90-91) zoekt het systeem
naar een nieuw evenwicht met sedimentatie in het noordelijke deel van de binnenbocht en
erosie in de vaargeul en aanliggende zones in het zuidelijke deel. Ook de verdieping ter hoogte
van de Europa-terminal is duidelijk zichtbaar. Tussen de jaren 90 en begin 2000 verandert er
relatief weinig.

Verschilkaart 1930-1950

Verschilkaart 1950-1960 en Verschilkaart 1960-1970
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Verschilkaart 1970-1980/81 en verschilkaart 1980/81-1990/91

Verschilkaart 1990-91/2000-03
Figuur 3.1 10-jarige evolutie van dieptekaarten tussen 1930 en 2003.

3.1.2 Korte termijnontwikkelingen
De korte termijn ontwikkelingen (1 jaar) tonen een lichte sedimentatie tussen 2002-03 en
2003-04, waarbij de drempel van Lillo lijkt aan te slibben (Figuur 3.2). De veranderingen ter
hoogte van de drempels zijn echter moeilijk te interpreteren omdat de peilingen op een
verschillend moment in de baggercyclus kunnen gebeurd zijn, wat de resultaten zeer sterk
beïnvloedt. Na de opening van het Deurganckdok is een sterke daling zichtbaar waar de
Scheldedijk in het voorjaar van 2005 werd afgegraven. Op de drempel van Lillo is een verlaging
van meer dan 2 meter zichtbaar. Bemerk dat de meest recente bathymetrie niet het volledige
gebied van de oudere gegevens bestrijkt. Met name de meest kritische zone met de steilste
hellingen in de noordelijke helft van het Galgenschoor is slechts beperkt beschikbaar en hierover
kunnen dus geen uitspraken gedaan worden.
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.
Figuur 3.2 Korte termijnevolutie (per jaar) van dieptekaarten tussen 2002-03 en 2004-05 (van de grijze zone zijn geen
nieuwe bathymetrische data beschikbaar voor 2004-05)

3.2 Profielontwikkelingen
3.2.1 Lange termijnontwikkelingen
Brys et al. (2005) berekenden een ‘threshold’-waarde voor de helling van intergetijdegebieden
waarboven duurzame ontwikkeling niet langer mogelijk is. In de brakwaterzone lag dit kritische
hoogteverval op 0.025m/m, wat overeenkomt met een hellingsgraad van 1,43°. In natuurlijke
evenwichtsituaties treedt aan de rand van slikken en schorren een proces van erosie en
sedimentatie op. Indien de helling steiler is, neemt erosie de overhand en kan slik- en
schorafkalving optreden. Deze waarde wordt hier gebruikt om de evolutie van de hellingsgraad
te evalueren die berekend werd op basis van de bathymetrische gegevens (Figuur 3.3). In de
figuur worden ook nog twee andere arbitraire klassengrenzen gehanteerd (5° en 10°) om de
erosiegevoelige zones verder te kunnen differentiëren. De 5°-grens komt ongeveer overeen met
de nagestreefde hellingsgraad voor de helling van de geplande werken (1:10 of 5,71°), die
bepaald werd op basis van hellingsgraden die momenteel in die zone voorkomen (mond. med.
Maritieme Toegang). In Tabel 2 worden een aantal belangrijke gebeurtenissen weergegeven die
mogelijk van invloed kunnen geweest zijn op de toestand ter hoogte van het Galgenschoor.
In 1930 zijn de erosiegevoelige zones vooral beperkt tot de buitenbochten (Figuur 3.3). De
helling op de toen nog uitgestrekte plaat van Lillo ligt vrijwel overal onder de kritische waarde.
In 1950 is de toestand nog zeer gelijkaardig, al is de helling in de vaargeul globaal wat
toegenomen. Dit kan een gevolg zijn van de inpoldering van de Nieuw-Westlandpolder,
waardoor de stroomsnelheden in de vaargeul waarschijnlijk toenamen. Ook in 1960 zijn er nog
relatief weinig veranderingen te zien, al is het wel duidelijk dat vooral in het noordelijk deel van
Advies van het INBO: Effect verruiming op Galgenschoor
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de plaat van Lillo de gemiddelde hellingsgraad is toegenomen ten opzichte van 1930. Een eerste
grote wijziging zien we in 1970. Door de aanleg van de Leidam te Doel zijn erosiedruk en
hellingsgraad in het noordelijke stuk sterk toegenomen. De situatie 80-81 dateert van na de
eerste verdieping. De kritische zones zijn sterk uitgebreid. Ze beperken zich niet langer tot het
noordelijk deel maar liggen vrijwel langsheen de volledige lengte van het Galgenschoor. De
helling aan de zuidelijke punt van de plaat van Lillo, ongeveer ter hoogte van het huidige
Deurganckdok, is duidelijk toegenomen, een fenomeen dat zich nog meer manifesteert in 199091. Door de aanleg van de Europaterminal is de druk op de noordelijke punt van het gebied
meer geconcentreerd dan in 1980. Globaal blijft de hellingsgraad langsheen het met breuksteen
vastgelegd Galgenschoor hoog. Er is geen herstel zichtbaar. In 2002-2003 is de situatie weinig
veranderd ten opzichte van 1990-91. Het effect van de industriële lozingspijpen in het Zuiden is
wel duidelijk te zien (lokaal sterk toegenomen hellingsgraad).

Tabel 2 Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen geweest zijn op de bathymetrie ter hoogte van het
Galgenschoor (naar Van Braeckel et al., 2006)

1940-45
1942
1955
1966
1967
1966-69
1968-71
1970
1971-76
1977
1984
1987-90
1994-96
1997-98
2005
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Oorlogsjaren, lage baggeractiviteit
Indijking Nieuw-Westlandpolder (600ha schor verdwijnt ter hoogte van de BelgischNederlandse grens
Opening Boudewijnsluis
Inpoldering Sieperdaschor (terug ontpolderd in 1990)
Opening Zandvlietsluis - opsplitsing GBS en Galgenschoor (met regularisatie RO)
Aanleg leidam Doel
Aanleg leidam GBS
Opspuiting Paardeschor
Eerste verdieping
Verlegging hoofdvaargeul naar vloedgeul Gat van Ossenisse
Aanbreng breuksteenbestorting aan Galgenschoor
Aanleg Europaterminal
Aanleg Noordzeeterminal
Tweede verdieping
Aantakking en ingebruikname Deurganckdok
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Figuur 3.3 Evolutie van de hellingsgraad ter hoogte van het Galgenschoor.

Op basis van de bathymetriekaarten werd een tijdsreeks van vier dwarsprofielen opgemaakt
(Figuur 3.4) die een aantal van de hierboven beschreven effecten nog beter visualiseren (zie
bijschrift bij Figuur 3.5 tot Figuur 3.8 voor meer uitleg).

Figuur 3.4 Locatie van de dwarsprofielen.
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Figuur 3.5 Evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 1. De opvallendste effecten zijn de toename van de helling in 1970 (aanleg
Leidam) en de verschuiving van de vaargeul naar het Oosten na de eerste verdieping (1980).
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Figuur 3.6 Evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 2. Het plateau rond -6mTAw dat in 1930 nog duidelijk te zien is, is in 1950
en 1960 al duidelijk gereduceerd, wat mogelijk een effect is van verhoogde dynamiek door inpoldering van de NieuwWestlandpolder. Het plateau verdwijnt vrijwel volledig na aanleg van de Leidam. Door de eerste verdieping wordt de
buitenbocht veel steiler, een situatie die weinig verandert in de jaren nadien.
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Figuur 3.7 Evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 3. Ook hier wordt de teloorgang van het ondiepe subtidale plateau duidelijk
geïllustreerd. Na de eerste verdieping blijft er weinig of niets van over. In de daaropvolgende jaren wordt de helling minder
steil maar van een plateau is niet langer sprake.
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Figuur 3.8 Evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 4. In deze zone treden sterke schommelingen op die niet zo eenvoudig te
interpreteren zijn. In 1950 is een grote verandering te zien ten opzichte van 1930. De vaargeul wordt veel dieper en steiler
en aan de binnenbocht is een uitvlakking te zien die in de latere profielen terug verdwijnt. Wellicht komt dit door het
plaatselijk verschuiven van de drempel die ter hoogte van dit dwarsprofiel gelegen is. Ook tussen 1980 en 1990 treden
grote veranderingen op waarvan de oorzaak niet duidelijk is.

3.2.2 Korte termijnontwikkelingen
Advies van het INBO: Effect verruiming op Galgenschoor
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Dezelfde analyses werden uitgevoerd op de bathymetrieën van 2003-04 en 2004-05 om korte
termijn-evoluties en eventuele invloeden van de aantakking van het Deurganckdok in kaart te
brengen. Ook hier is de kritische zone met de steilste hellingen in de noordelijke helft van het
Galgenschoor slechts gedeeltelijk beschikbaar en hierover kunnen dus geen uitspraken gedaan
worden. Na de opening van het Deurganckdok verdwijnt de steile helling ter hoogte van de
plaats waar de dijk werd weggegraven (Figuur 3.9). Hoewel nog niet opvallend is toch te zien
hoe de helling en dus de erosiedruk in de zone tegenover het Deurganckdok is toegenomen
(meer oranje zones). Recentere gegevens zijn absoluut noodzakelijk om deze trend verder te
onderzoeken, te meer omdat dit de zone is waar recent duidelijk slik- en schorerosie wordt
vastgesteld (zie www.scheldeschorren.be/schorerosie). In profiel 1 en 2 is de vaargeul in 200304 en 2004-05 duidelijk lager komen te liggen dan in 2002-03. In profiel 3 is te zien dat de
helling in 2004-05 is toegenomen door een verbreding van de vaargeul naar rechteroever toe.
Profiel 4 toont de uitbreiding van de vaargeul in het Deurganckdok. De bedding is iets lager
komen te liggen.

Figuur 3.9 Evolutie van de helling met detail van de zone aan het Deurganckdok.
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Figuur 3.10 Korte termijn-evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 1.
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Figuur 3.11 Korte termijn-evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 2.
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Figuur 3.12 Korte termijn-evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 3.
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Figuur 3.13 Korte termijn-evolutie ter hoogte van dwarsprofiel 4.

3.2.3 Geplande ontwikkelingen
In Figuur 3.14 staan de profielen (P1, 2 en 3) weergegeven zoals ze er na de verruiming ter
hoogte van de zwaaizone zullen uitzien. De zone komt overeen met die van de eerder
beschreven profielen 1 en 2. Door de uitgevoerde verdieping en verbreding zal de hellingshoek
22

Advies van het INBO :Effect verruiming op Galgenschoor

naar het Galgenschoor toe ter hoogte van P1 en P2 relatief gelijk blijven. Ter hoogte van P3
stijgt de hoek licht. Daarbij moet men zich wel realiseren dat de helling na de aanleg van de
strekdam en de terminalkaaien onnatuurlijk hoog geworden is en dus zeker niet de natuurlijke
situatie weerspiegelt. De ondiepe en vrij diepe waterzone van de plaat van Lillo wordt ter
hoogte van de zwaaizone (P2) aangesneden (direct verlies), waardoor deze natuurlijke buffer
voor de bovenliggende slikken en schorren lokaal een 100-tal meter in breedte afneemt. De
erosiedruk op de aanliggende slikken en schorren in deze reeds gevoelige zone zal ten gevolge
hiervan wellicht verder toenemen (indirect verlies).
Ten Zuiden van de zwaaizone wordt door de verbreding van de vaargeul een nog groter deel
van de subtidale plaat weggenomen (Figuur 1.2). Aangezien de bufferende werking hierdoor zal
afnemen ter hoogte van de zone waar de slikerosie nu reeds het hoogst is (Figuur 2.5), zou de
slik- en schorerosie hierdoor gevoelig kunnen toenemen. Verhoging van het resterende deel van
de plaat van Lillo (bvb. door alternatieve stortstrategie) zou de bufferende werking ten aanzien
van het achterliggende slik en schor kunnen verhogen. De duurzaamheid en efficiëntie van deze
maatregel binnen de Beneden-Zeeschelde moet verder onderzocht worden.
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Figuur 3.14 Profielen voor en na de geplande ingrepen ter hoogte van de zwaaizone (bron: Maritieme Toegang)
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4 Besluiten
Vanaf de jaren 70 zijn een aantal belangrijke antropogene ingrepen gebeurd (aanleg strekdam
Doel, verdieping vaargeul, aanleg containerterminals, aanleg en ingebruikname Deurganckdok,
…) waardoor het slik en schorgebied van het Galgenschoor onder zware hydromorfologische
druk is komen te staan:
• De hellingsgraad van de sublitorale zones is langs de gehele lengte van het gebied sterk
toegenomen.
• De plaat van Lillo is sterk in omvang afgenomen.
Als gevolg hiervan is langs het volledige Galgenschoor slik- en schorafslag vast te stellen.
Ter hoogte van de geplande verruiming met zwaaizone wordt de actuele hellingsgraad (die door
de genoemde ingrepen veel groter is dan voor een duurzaam getijdengebied te verwachten
valt) als richtwaarde genomen, maar een gedeelte van de zone met ondiep en matig diep water
wordt weggenomen (direct verlies). Aangezien deze zones een dempend effect hebben op de
getij-energie en golfwerking en dus een natuurlijke buffer vormen voor slikken en schorren, is
een plaatselijke toename van erosiedruk te verwachten (indirect verlies).
De opening van het Deurganckdok lijkt een verhoogde hellingsgraad in de tegenoverliggende
subtidale gebieden teweeg gebracht te hebben. Analyse van recentere bathymetrische gegevens
is absoluut noodzakelijk om dit verder te kunnen evalueren. In het verlengde van het
Deurganckdok is sterke verticale slikerosie vastgesteld. Dat kan mede te wijten zijn aan de
dichtheidsstromingen die rond hoogwater vanuit het dok op deze zone gericht zijn. Op termijn
kan de slikerosie leiden tot extra afslag van het aanliggende schor. Slik- en schorafslag zijn
geen recente fenomenen en waren voor de aanleg van het dok al aan de gang, maar de
beschikbare gegevens lijken erop te wijzen dat het dok een bijkomende negatieve invloed heeft.
De vastgestelde schorafslag is het gevolg van de inwerking van getijenergie en golfslag van
wind en schepen. De relatieve bijdrage van de verschillende oorzaken is moeilijk vast te stellen,
maar de totale energie waaraan het slik-en schorgebied wordt blootgesteld is de laatste jaren
toegenomen. De breuksteenbestorting beschermt de voet van het schor, achter deze harde
constructie veroorzaken golven plaatselijk verhoogde turbulentie waardoor de schorrand
erodeert. Uitbreiding en verhoging van deze harde structuren is dan ook niet aan te raden als
mitigerende maatregel. Eventueel kunnen “zachte”, waterdoorlatende structuren (bvb. paal- en
vlechtconstructies,…) een betere bescherming bieden, maar er zijn vooralsnog weinig gegevens
beschikbaar om de efficiëntie van deze structuren aan te tonen. Tevens kan onderzocht worden
of verhoging van het resterende deel van de plaat van Lillo (bvb. door alternatieve
stortstrategie) mogelijk is om de bufferende werking ten aanzien van het achterliggende slik en
schor te verhogen.
Door de combinatie van de gestegen (getij-)dynamiek, verruiming van de vaargeul, aanleg en
ingebruikname van haveninfrastructuur (met name de containerterminals) en strakke bedijking
van de rivier is de hydromorfologische druk op de slikken en schorren van het Galgenschoor
zodanig groot geworden dat duurzame instandhouding (dat wil zeggen waar de volledige cyclus
van schorerosie en heraangroei kan doorlopen worden) eigenlijk onhoudbaar geworden is. Door
de verdere uitbating van het Deurganckdok met de geplande vaargeulverruiming en aanleg van
de zwaaizone zal de situatie zeker niet verbeteren en kunnen deze ingrepen de negatieve trend
nog versterken. Mitigerende maatregelen zoals zachte verdedigingsstructuren of ophoging van
de plaat van Lillo moeten verder onderzocht worden.
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