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Europees project NEW!-Delta onlangs beëindigd

Europese havens zijn, naast concurrenten, tevens samenwerkingspart-
ners. Zij staan voor een gemeenschappelijke uitdaging: het versterken
van de ecologie en de leefbaarheid in de havengebieden, in combinatie
met het veiligstellen van economische belangen. Een en ander is het
gevolg van de implementatie van de Europese Vogel- en Habitat -
richtlijnen en de strategische wens om havengebieden aantrekkelijk te
houden als vestigingsplaats voor industrie en werknemers. 
Drie jaar lang is op dit gebied samengewerkt binnen het project 
NEW!-Delta. Vergelijkend onderzoek naar de verwerking van de
Europese regels in nationale wetgeving heeft aangetoond dat er geen
significante verschillen zijn tussen de lidstaten. De invoering van 
EU-richtlijnen beïnvloedt dus niet de concurrentiepositie. Dat is een
opvallende en onverwachte uitkomst van het project.

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2007 vond in Brussel de bezege-
ling plaats van de resultaten van dit natuurproject van Noordwest-
Europese havenautoriteiten, overheden, kennisinstellingen en milieu -
organisaties uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. Het EU-project NEW!-Delta heeft geleid tot afspraken en 
kennisuitwisseling over de praktische toepassing van de Vogel- en
Habitatrichtlijnen in havengebieden. Economische groei en leefbaarheid
zijn hiermee beter in balans gebracht, en deze evenwichtsoefening is
zichtbaar gemaakt via demonstratieprojecten in de haven van
Antwerpen en in de Zuid-Hollandse duinen. 

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat dit soort samenwerkings-
projecten - dat zoekt naar een nieuwe balans tussen haveneconomie 
en havenecologie - meehelpt om nationale grenzen van hun barrière -
werking te ontdoen. “Regio’s raken met elkaar verbonden, van de 
resultaten profiteert de hele EU.” De Europese Commissie vindt dit, 
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als opdrachtgever van NEW!-Delta, misschien nog wel het belangrijkste
resultaat. In ieder geval denkt Francois Kremer er zo over. 
De Principal Administrator bij de Europese Commissie (DG Environ  ment,
Nature and Biodiversity Unit) is Policy coordinator Habitats Directive en
vindt “het feit veel belangrijker dat mensen verantwoordelijkheid heb-
ben genomen om de balans tussen economie en ecologie ter discussie
te stellen.” Het dogma dat de economie het per definitie wint van de
ecologie, is daarmee een stuk minder vanzelfsprekend geworden. “Het is
de erkenning van een onevenwicht en het begin van een zoektocht naar
nieuwe oplossingen. Zonder te wachten op Brussel of op maatregelen
van nationale overheden, of op uitspraken van rechters zijn de direct
belanghebbenden gezamenlijk aan de slag gegaan om haalbare doelen
vast te stellen en methodes te bedenken om deze doelen ook echt te
halen.”

Een ronduit verrassende ontdekking is dat de EU-regels door de 
betrokken landen behoorlijk uniform worden toegepast. Hans Slootweg
van de Provincie Zuid Holland: “Vooraf zou niemand hebben geloofd dat
er zeker wel sprake is van een level playingfield. Vrij algemeen heerste
de overtuiging dat het ene land veel strikter in de leer is dan het andere
bij het toepassen van de Europese Vogel- en Habitaitrichtlijnen. 
Het blijkt dus zeker niet het geval te zijn”.

Een ander deel van de oplossing is de verbetering van de planning van
nieuwe economische activiteiten in havengebieden. Want inderdaad,
door een gebrek aan ervaring met de Vogel- en Habitatrichtlijnen vinden
havenplannen nog al eens hun Waterloo voor de rechter. Kremer: 
“Je ziet dat er aan het eind van de planfase nogal eens onverwachte
milieu-effecten opdoemen. Dat is vaak de oorzaak dat cruciale
momenten gemist worden en de frustraties hoog oplopen. In feite is dit
te voorkomen door beter te plannen.”

Wie de concrete resultaten van NEW!-Delta wil nalezen, vindt die samen-
gebracht in een eindrapport dat downloadbaar is via www.newdelta.org.
Ook de andere producten van dit project kan je daar vinden.
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Mens en meeuw: bovenste beste buren?

Meeuwen zijn onlosmakelijk
met de kust verbonden. 
Door de toenemende mense-
lijke activiteit aan de kust,
komen de leefgebieden van
mens en meeuw steeds dich-
ter bij elkaar. Omdat er geen
andere open ruimte is, 
pasten de meeuwen zich aan.
Ze vinden de mens overigens
best wel een handige buur,
wat bij bewoners en toeristen
soms tot ergernis en overlast
leidt. Anderzijds kunnen de
mensen de wervelende lucht -
acrobatie van de meeuwen nu
ook van dichtbij bewonderen:
ze brengen de natuur binnen
in uw achtertuin.

Het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer 
ontwierp een brochure én een
drietalige website
(www.meeuwenindestad.be)
met handige tips om het
samenleven met meeuwen
aangenamer te maken en om
overlast te vermijden. De bro-

chure kan gedownload worden of je kan één of meerdere exemplaren
opvragen bij het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. De brochure
werd ook verdeeld over alle Diensten voor Toerisme, bezoekerscentra,
openbare bibliotheken, gemeentehuizen en milieudiensten aan de kust.

Meer info?
www.meeuwenindestad.be
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer;
info@kustbeheer.be; T 059 34 21 47 
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