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A NEW SCHELDT INITIATIVE : A FLEMISH BRANCH OF THE SCHELDT 
INFORMATIONCENTER - EEN NIEUW SCHELDE-INITIATIEF: EEN VLAAMSE 
AFDELING VAN HET SCHELDE INFORMATIECENTRUM  

Beyst Bregje 

Schelde InformatieCentrum Vlaanderen  
Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende, Belgium 
E-mail: bregje.beyst@vliz.be 

The Scheldt InformationCenter acts as an information platform for the estuary of the 
river Scheldt. This center is active in The Netherlands and recently also in Flanders. Its 
area of interest concerns the tide-related part of the river Scheldt, i.e. from Ghent (B) to 
the mouth in Vlissingen (NL).  

The main task of the Scheldt InformationCenter is putting information about the estuary 
area at the disposal of everybody interested in the subject. Additionally, the institute acts 
as a contact point. The Scheldt InformationCenter contributes also in popularising less 
accessible reports and publications and has therefore an interface function between the 
public authorities, the scientific community and the public at large. Coordinating 
Scheldt-related projects is another task of the institute. In all activities, the different 
functions of the estuary, safety, policy and management are central issues. 

By informing everybody about the river Scheldt, the institute hopes to enlarge the 
involvement and public awareness of  this estuary, a river so important for Sealand (NL) 
as well as Flanders (B). 

Het Schelde InformatieCentrum is een Vlaams-Nederlandse organisatie die fungeert als 
een informatieplatform voor het Schelde-estuarium. Het centrum informeert en 
documenteert over het getijgebonden deel van de Schelderivier, dit is het deel tussen 
Gent (B) en de monding in Vlissingen (NL).  

Het hoofddoel van het Schelde InformatieCentrum is het versterken van de kennis over 
en het inzicht in het Schelde-estuarium (en de functie ervan voor mens en natuur). Het 
centrum stelt hiervoor informatie ter beschikking voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het onderwerp, zowel particulier als professioneel, en profileert zich zodoende als een 
aanspreekpunt voor alles wat betrekking heeft op het Schelde-estuarium. Door moeilijk 
toegankelijke rapporten en publicaties te ‘vertalen’, kan het Schelde InformatieCentrum 
de tussenstap zijn bij communicatie van de overheid en wetenschappelijke instellingen 
naar het ‘grote publiek’. Daarnaast coördineert het centrum een aantal projecten zoals 
een educatieve website met lespakket voor scholen, een informatieve website voor 
Scheldegidsen en de Scheldekrant en geeft het de Schelde Nieuwsbrief uit. In de 
informatievoorziening en in de projecten staan de verschillende functies (natuur, 
economie, recreatie en cultuur), de veiligheid en het beleid en beheer van de Schelde 
centraal.  

Ook het versterken van de binding van de bevolking met het estuarium is een 
belangrijke doelstelling van het Schelde InformatieCentrum. Door een grotere 
betrokkenheid te bevorderen, hopen we bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling 
van het Schelde-estuarium.  
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Sinds januari 2003 is het Schelde InformatieCentrum uitgebreid met een Vlaams 
aanspreekpunt (info@scheldenet.be). Meer informatie is te vinden op 
www.scheldenet.be. 

 - 37 -


	Programme:
	VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2003
	Consumptie = metabolisme + verliezen + groei

	Annual VLIZ North Sea Award - 2003
	Structural biodiversity of benthic copepod communities on tw
	Impact of spring phytoplankton blooms on benthic copepod com
	The impact of marine sand extraction on benthic copepod comm
	Impact assessment of sand extraction on subtidal sandbanks u
	Natural influences��Sediments
	Diatom bloom
	Anthropogenic influences
	Eutrophication
	Sand extraction

	Impact assessment





