
IN DIT NUMMER

EN MAAR OVERLEGGEN …

In bestuurlijke zin heeft 

het Schelde-estuarium aan

belangstelling niet te 

klagen. Een beknopt over-

zicht van de vele overleg-

structuren pag. 4

NATUURCOMPENSATIE

WESTERSCHELDE VOL-

DOENDE OF NIET?

Nederland is het oneens

met de Europese Com-

missie dat het natuur-

compensatieprogramma

van de huidige verdieping

van de Westerschelde

onvoldoende zou zijn. 

De feiten op een rij.
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RUBRIEKEN

Scheldemonitor: Meetnet

van bron tot monding
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Inspiratiebron Schelde:

Historische Scheldekaart 
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ScheldeNieuws pag. 7

Wonen en werken aan 

de Schelde:

Verkeerscentrale Vlissingen
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Extra! 

Bij deze nieuwsbrief is de

Westerscheldekrant bijge-

sloten. Meer exemplaren?

Bel of mail: 

+31(0)118-672293

info@scheldenet.nl
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Volgens het evaluatierapport

van het eerste Schelde Actie-

programma (SAP) zijn lang niet

alle gemeenschappelijke acties 

volgens planning uitgevoerd.

Vindt u de geuite kritiek op de

teleurstellende resultaten

terecht?

“Er is inderdaad achterstand

opgelopen bij het uitvoeren van

de acties uit het SAP (zie kader).

De resultaten lopen achter op

ons werkplan, maar we zullen

hard werken om de opgelopen

vertraging in te halen, zodat we

eind 2003, wanneer het eerste

SAP afloopt, positieve resulta-

ten kunnen presenteren. Een

structurele, efficiënte samen-

werking tussen de partijen is

hierbij één van de belangrijkste

factoren. Bij het opstellen van

het ambitieuze SAP hebben we

ons te weinig gerealiseerd hoe-

veel tijd het leren samenwerken

kost, zeker over landsgrenzen,

cultuurverschillen en taal-

barrières heen. Voor elke actie

is daarom één partij aange-

wezen als trekker die samen

met vier deskundigen van de

andere partijen verantwoor-

delijk is voor de uitvoering.

Op 30 november 2001 vond de tweede Schelde Ministersconferentie plaats. Tijdens deze
bijeenkomst is de tussentijdse evaluatie van het eerste Schelde Actieprogramma (SAP)
gepresenteerd. De resultaten vallen tegen. Veel van de uit te voeren gemeenschappelijke
acties lopen achter op schema of zijn weinig ambitieus uitgewerkt. Toch hebben deze
magere resultaten de ministers van de Schelde-oeverstaten niet ontmoedigd. Sterker nog,
ze hebben zelfs afgesproken dat de Internationale Commissie voor de Bescherming van de
Schelde (ICBS) als bijkomende taak de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) coördineert. Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Zeeland, Wijnand
Broeders, is voorzitter van de werkgroep Waterkwaliteit van de Commissie. De Schelde
Nieuwsbrief stelde hem enkele vragen.
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ciegrens (ook de Brabantse Wal

hoort bij het hydrografisch

bekken van de Schelde) als de

dijk (binnen- en buitendijks).”

Kan de burger een bijdrage

leveren tot het schoonmaken

van de Schelde?

“Heel belangrijk is dat de bur-

ger bewust is welk effect zijn

handelen op het milieu heeft.

Gezien de reeds geleverde

saneringsinspanningen van

bedrijven zullen verontreini-

gingen veroorzaakt door be-

woners van het Scheldestroom-

gebied in belang toenemen.

Natuurlijk is het veel makkelij-

ker om verfresten door de

gootsteen weg te gooien, 

dan ze naar de milieustraat

(VL.: containerpark) te brengen,

maar met dergelijk gedrag ver-

betert de waterkwaliteit niet.

Om dit milieubewustzijn te

vergroten moet de burger meer

informatie krijgen over de

impact van zijn handelen op

het milieu, zodat hij ziet dat

ook kleine inspanningen geza-

menlijk een groot effect kun-

nen hebben. Ik spreek daarom

zeker mijn waardering uit voor

die burgers die door hun

bewust omgaan met het milieu

bijdragen aan het schoon-

maken van de Schelde.” (SB)

Voor meer informatie:
Internationale Commissie voor de
Bescherming van de Schelde
Italiëlei 124
2000 Antwerpen
België
www.icbs-cipe.com
sec@icbs-cipe.com
tel. +32(0)3 206 06 80
fax +32(0)3 206 06 81
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SCHELDE ACTIEPROGRAMMA (SAP)

Op de eerste Schelde Ministersconferentie van 10 december

1998 te Middelburg werd het eerste Schelde Actieprogramma

vastgesteld. De ICBS diende daarbij zorg te dragen voor de

uitvoering van 71 gemeenschappelijke acties. Daarnaast

omvat het SAP ook een aantal nationale acties die elke partij

op eigen grondgebied uitvoert of nog zal uitvoeren voor eind

2003. De belangrijkste actie is het voor 2003 vaststellen van

concrete gemeenschappelijke doelstellingen voor de water-

kwaliteit en ecologie. Deze moeten tegen 2013 gerealiseerd

zijn.

In 1994 is het ‘Verdrag inzake

de bescherming van de 

Schelde’ vastgesteld. De Inter-

nationale Commissie voor de

Bescherming van de Schelde

(ICBS) die daartoe werd inge-

steld (zie kader op pagina 2)

geeft invulling aan dat verdrag. 

Op 1 januari 1998 startte de

commissie haar Homogeen

Meetnet Schelde (HMS) op,

waarmee ze de kwaliteit van de

Schelde-rivier van bron tot

monding monitort. Het ging

daarbij om 18 algemene ken-

merken zoals zuurstofgehalte,

stikstof en fosfor. Geleidelijk

is het meetnet uitgebreid – zo

zijn er zware metalen en

microverontreinigingen, zoals

PAK’s en bestrijdingsmiddelen

toegevoegd – en thans bestaat

de lijst uit 33 stoffen. Op 22

december 2000 trad de Euro-

pese Kaderrichtlijn Water (KRW)

in werking. Hierdoor wordt het

HMS in 2003 uitgebreid met

stoffen (bestrijdingsmiddelen)

uit de lijst van de KRW. De

gehalten van deze stoffen in

het water worden op veertien

vaste locaties in het bekken

eens per vier weken gemeten.

Daarmee evalueert het ICBS het

effect van de door de vijf ver-

dragspartijen in het stroomge-

bied genomen saneringsmaat-

regelen. Want hoewel de Schel-

de al een internationaal belang-

wekkend natuur- en leefgebied

is, valt de waterkwaliteit in

meerdere delen nog aanzienlijk

te verbeteren. (ES)

Voor meer informatie:
Dr. G.T.M. van Eck
Rijksinstituut voor Kust en Zee
Postbus 8039
4330 EA Middelburg
tel. +31(0)118-672234
g.t.m.veck@rikz.rws.minvenw.nl

De veertien meetlocaties van het Homogeen Meetnet Schelde

Scheldemonitor
Meetnet van bron tot monding




