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1. Algemeen over het Schelde Informatiecentrum

Wat doet het centrum?
Het Schelde Informatiecentrum communiceert en documenteert over het Schelde- 
estuarium, het getijdengebied van de rivier de Schelde vanaf Gent tot aan de monding. 
In de communicatie staat het grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse integrale 
waterbeheer in het Schelde-estuarium centraal. De functies en verschillende aspecten 
van de Zeeschelde in Vlaanderen en de Westerschelde in Nederland krijgen aandacht. 
Het centrum streeft ernaar te voorzien in evenwichtige onpartijdige informatie over 
het estuarium.
De activiteiten en producten van het centrum bedienen verschillende doelgroepen. 
Globaal onderscheiden we burgers, belanghebbenden en beleidsmakers. Dat loopt 
uiteen van de bewoners en bezoekers van het estuariumgebied, belanghebbenden en 
betrokkenen via bedrijven, onderwijs, gidsenwerk, (wetenschappelijk) onderzoek, 
lokale overheden, belangenorganisaties en beheers- en beleidsmatig betrokkenen 
zoals ambtenaren en bestuurders van overheden.
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Waar valt het centrum onder?
Het grensoverschrijdende karakter van het estuarium is doorvertaald in de organisatie 
van het centrum. Het centrum is een Nederlands-Vlaams centrum dat opereert onder 
het Bestuurlijk Overleg Westerschelde waarin de betrokken Nederlandse overheden 
(landelijk en regionaal) en Nederlandse belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd.
Ook het Vlaams gewest en de provincie Antwerpen zijn als toehoorder betrokken bij 
het Bestuurlijk Overleg Westerschelde, kortweg: BOWS.
Het BOWS fungeert als regionaal overlegorgaan en coördinatiepunt voor het beleid 
en beheer in en rond de Westerschelde en het Schelde-estuarium. Het is tevens een 
forum voor discussie en standpuntvorming voor overheden en belangenorganisaties in 
Zeeland richting bewindslieden. Het stelt zich verder tot taak om gezamenlijk de 
communicatie en informatievoorziening over het estuarium voor een breed publiek 
invulling te geven. Voor deze taak is het Schelde Informatiecentrum als uitvoerend 
orgaan onder BOWS ingesteld. Het voorzitterschap en secretariaat van het BOWS 
worden ingevuld door de Provincie Zeeland.

Financiering, huisvesting en organisatorische inbedding: hoe zit dat?
Het Schelde Informatiecentrum wordt voor de uitvoering van een Â  ■
structureel takenpakket gefinancierd door de Nederlandse overheden in Provincie Zeeland

het BOWS én door het Vlaams Gewest (zie verder par. 4) .
Organisatorisch is het Schelde Informatiecentrum vanaf
1 januari 2005 ondergebracht als Stichting onder de 
Provincie Zeeland. De personele en bedrijfsmatige 
aspecten van het centrum worden behartigd door het 
bestuur van de Stichting Schelde Informatiecentrum. Het BOWS stuurt het 
takenpakket en de inhoudelijke werkzaamheden van het centrum aan.
Het centrum heeft een vestiging in Middelburg (Nld) en in Oostende (VI). De 
personele omvang van het centrum beslaat ruim 2 mensjaren op jaarbasis. Dit 
werd in 2005 ingevuld door 1 parttime medewerker in Vlaanderen en drie 
parttimers in Nederland. De Nederlandse medewerkers zijn vanaf 1 december 
2005 in dienst bij de Stichting Schelde Informatiecentrum. Rijkswaterstaat 
voorziet hen van huisvesting en facilitaire voorzieningen. De Vlaamse 
medewerker is middels een contract tussen de Administratie Waterwegen en 
Zeewezen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondergebracht bij het 
VLIZ te Oostende.

M i n i s t e r i e  v a n  V e r k e e r  e n  W a t e r s t a a

2. Beleidsplan en Activiteitenplan 2005
Het Schelde Informatiecentrum werkte tot 2005 steeds met een beleids- en 
communicatieplan voor een periode van drie of vier jaar ( 1994-1996,1997-2000, 
2001-2004). Hierin was het takenpakket op hoofdlijnen uitgewerkt. In een jaarlijks 
activiteitenplan werden de activiteiten en producten uitgewerkt. Dit plan werd ter 
goedkeuring voorgelegd aan BOWS. Aansluitend op de periode 2001-2004 is geen 
beleidsplan opgesteld voor een meerjarige periode vanaf 2005. De reden hiervoor is 
dat de missie en activiteiten van het centrum samenhangen met de positie en rol die 
het centrum tot nu toe vervult en in de toekomst gaat vervullen in relatie tot de 
toekomstige Vlaams-Nederlandse ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur in het 
Schelde-estuarium. De aan deze overlegkaders te verbinden activiteiten en producten 
op het gebied van communicatie dienden nog nader afgestemd te worden met die van
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het Schelde Informatiecentrum. Er werd voorzien dat de overlegstructuur en 
bijbehorende verantwoordelijkheden en taken in 2005 en 2006, mede in het kader van 
de uitwerking van de Ontwikkelingsschets 2010, nader ingevuld worden. Om die 
reden is voor de periode 2005-2008 geen meeijarig beleidsplan voor het Schelde 
Informatiecentrum opgesteld maar is het BOWS gevraagd in te stemmen met 
voortzetting van de structurele activiteiten van het Schelde Informatiecentrum op het 
gebied van informatievoorziening en communicatie over het Schelde-estuarium in de 
periode 2005-2008. Daaraan gekoppeld zijn de Nederlandse overheden en het Vlaams 
Gewest gevraagd financiering toe te zeggen voor de periode 2005 t/m 2008.
Het BOWS heeft, als bestuursorgaan van het Schelde Informatiecentrum, ingestemd 
met het voortzetten van de structurele activiteiten van het centrum in de j aren 2005 
t/m 2008. Voor het jaar 2005 zijn de volgende producten en activiteiten benoemd:

Het uitvoering geven aan en actueel houden van:
het Scheldeloket: het infoloket t.b.v. Schelde-estuarium 
Schelde documentatiesysteem
website Schelde-estuarium (www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be) 
uitgeven Schelde Nieuwsbrief (4 x per jaar)

- uitgeven Scheldekrant nr. 3 in samenwerking met het Scheldefonds 
info activiteiten op locatie bij evenementen (informatiestand) 
lespakket en leskisten over het Schelde-estuarium 
(www.scheldelessen.nl/www.scheldelessen.be) 
onderhouden gidsennetwerk en vorming gidsen 
participatie in overlegorganen t.b.v. communicatie Schelde-estuarium 
ondersteuning BOWS, Taakgroep Westerschelde 
initiëren van projecten in samenwerking met derden

Vanwege de in ontwikkeling zijnde overlegstructuren en projecten en daarbij 
behorende communicatie over het Schelde-estuarium is afgesproken dat het Schelde 
Informatiecentrum regelmatig afstemmingsoverleg heeft met de andere organisaties 
en projecten.

3. Uitgevoerde Werkzaamheden in 2005
Het takenpakket van het Schelde Informatiecentrum is op te delen in structurele taken 
(de kernactiviteiten) en projecten of specifieke activiteiten. De kerntaken zijn in 
paragraaf 3.1 beschreven en de projecten of specifieke activiteiten in paragraaf 3.2. In 
paragraaf 3.3 is aangegeven hoe de tijdsinvestering per taak is.

3.1 Structurele taken, kernactiviteiten

• Scheldeloket:
aanspreekpunt voor informatievragen en het leveren 
van informatie op maat.
Het centrum is aanspreekpunt voor informatievragen 
over het Schelde-estuarium. Alle vragen worden ‘op 
maat ’ beantwoord. Het centrum onderhoudt hiertoe 
een database (software-applicatie) met achtergrondinformatie. A.P.

http://www.scheldenet.nl
http://www.scheldenet.be
http://www.scheldelessen.nl/www.scheldelessen.be


De database wordt beheerd via internet vanuit beide vestigingen.
Hierdoor kunnen de infovragen efficiënt worden behandeld. De registratie verschaft 
inzicht in de onderwerpen en aard van de vragen. Via onze website spelen we in op 
onderwerpen waarover vaak vragen worden gesteld.
Niet alle vragen kunnen we zelf beantwoorden. Daarom onderhouden we contact met 
een netwerk van deskundigen van uiteenlopende organisaties. Het betreft veelal 
medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij het BOWS maar ook 
deskundigen van externe partijen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, 
partnerorganisaties en medewerkers van bedrijven, verenigingen en stichtingen. Dit 
zowel in Nederland als in Vlaanderen.
Verder is er voor de behandeling van vragen overleg geweest met andere organisaties 
en projecten (ondermeer met ProSes2010). Dit om te komen tot een optimale 
samenwerking, afstemming en coördinatie en het verder uitbouwen van het 
deskundigennetwerk.

In 2005 bereikten ons 358 vragen om informatie over de Schelde of aanverwante 
zaken. Gemiddeld dus ongeveer een vraag per dag. Hieronder is op verschillende 
manieren een analyse gegeven van de informatievragen. Het aantal vragen per 
categorie, de aard en de verdeling gedurende het jaar is weergegeven.
De vragen worden in de database in rubrieken ingedeeld. Het aantal vragen per 
rubriek is in een tabel en een staafdiagram aangegeven. De rubriek Gebiedsinformatie 
scoort de meeste vragen. Hieronder vallen vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben 
op kenmerken van het watersysteem zoals water- en bodemkwaliteit, morfologie, 
vogels, planten, dieren, schorren, slikken, het getij etc. Vervolgens komen de meeste 
vragen binnen over diensten en producten van het centrum en onderwerpen die te 
maken hebben met recreatie, toerisme, cultuur en onderwijs.
Het is om diverse redenen moeilijk om de vraagstellers in te delen in doelgroepen en 
herkomst. Veel vragen komen binnen via email en de reden waarom men informatie 
aanvraagt wordt meestal niet vermeld. Ook is via email niet altijd te achterhalen uit 
welk land de vraagsteller komt.

Aantal vragen per categorie (2005)
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Categorie Aantal vragen Percentage
Gebiedsinformatie 137 38
Literatuur en projecten 38 11
Organisatie (producten centrum) en overige diensten 81 23
Recr-toerisme, cultuur, educatie 53 15
Scheepvaart en economie 33 9
Veiligheid (incl. externe) 7 2
Wetgeving, beleid, beheer 9 3
Totaal 358 100

Wijze van benadering
Email 205 57
Website 46 13
Telefoon 70 20
Post 10 3
Persoonlijk 27 8
Totaal 358 100

Het Scheldeloket wordt in 57% van de vragen benaderd via e-mail, daarna scoort de 
telefoon het hoogst, gevolgd door vragen die via de website binnenkomen. 8% van de 
vragen komen via een persoonlijke benadering binnen, bijvoorbeeld op bijeenkomsten 
en presentaties. Sommige vraagstellers bieden behalve een vraag ook ideeën of 
feedback.
De piekmaanden voor vragen blijken in 2005 in juni en oktober te vallen. Vergeleken 
met vorig jaar zijn er minder pieken en dalen. Mogelijk speelt hierbij een rol dat de 
Schelde in 2005 in de media een hoofdrol kreeg toebedeeld, onder andere door 
communicatiemomenten over de Ontwikkelingsschets 2010 in mei, juni, oktober en 
november en door ontwikkelingen rond de havens van vooral Antwerpen, Vlissingen 
en Rotterdam. Alleen de maand juli scoort duidelijk lager. Dit houdt waarschijnlijk 
verband met de vakantieperiode.

aantal vragen per maand (2005)



Adviezen op maat (bij opzet cursussen, symposia, excursies en andere activiteiten) 
Onderdeel van het Scheldeloket is het leveren van adviezen op maat voor specifieke 
onderwerpen of voor specifieke doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
opzetten van cursussen en het voorbereiden van excursies en symposia. Er zijn op dit 
vlak in 2005 verschillende adviezen geleverd.
Zo is meegedacht met de projectleider van het onderzoeksproject Zeekennis van het 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) over het communicatieplan voor het 
toegankelijk maken van de producten en rapporten van het onderzoeksproject 
Zeekennis. In 2005 werden in het kader van dit project veel rapporten gepubliceerd. 
Via artikels in de Schelde Nieuwsbrief en via een speciaal dossier op onze website 
zijn de producten en rapporten van het project Zeekennis toegankelijk gemaakt voor 
een breed publiek.
Het Schelde Informatiecentrum heeft de afdeling communicatie van de provincie 
Zeeland ondersteund bij het opstellen van communicatiemiddelen ( bv. brochure 
Verdiept Inzicht) en de opzet van de informatieavonden op 10 en 17 mei 2005 over de 
Ontwikkelingsschets 2010, het memorandum (verdieping Westerschelde) en de 
besluitvorming hierover in Zeeland. Ook is beeldmateriaal ter beschikking gesteld 
voor verschillende doeleinden. Er werd een advies uitgebracht over het programma 
van de excursie van de Vaste Kamer Commissie van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat die op 30 mei 2005 plaatsvond. Voor het Scheldefonds was onze site een 
belangrijk communicatiemiddel voor hun lessenreeksen over de Schelde. Ook 
adviseerde het Schelde Informatiecentrum daar over directe communicatie naar 
belanghebbenden.

Verschillende organisaties maken 
gebruik van teksten van onze website 
en/of nieuwsbrief. Voorbeelden daarvan 
zijn het Vlaams en Nederlands 
Loodswezen en Schuttevaer voor het 
maken van een film over de scheepvaart 
op de Westerschelde.
Ons woordenboek is gebruikt door 
Waterland.net en Holland TV maakte 
een webfilmpje over het land van 
Saeftinge, waarbij een wederzijdse link is gerealiseerd.
Scheldeland.be besteedt eveneens aandacht aan het centrum.
In het boek Langs de boorden van de Schelde, samengesteld aan de hand van 
rubrieken in de Provinciale Zeeuwse Courant, wordt aandacht besteed aan het 
Informatiecentrum.

R.E.

Schelde

Enkele voorbeelden van wat grotere info vragen zijn bv. adviezen en contactgegevens 
voor het project van Joost Heeren, kunstenaar en initiatiefnemer van Tabula Scaldis, 
een kunstproject dat in 2007 langs de Schelde gepresenteerd wordt. Het voorzien in 
materiaal en documentatie voor een vaartocht op de Westerschelde voor de Rabobank 
ledencontactdag.
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• Schelde documentatiesysteem
Het Schelde documentatiesysteem bevat documenten over het Schelde-estuarium met 
het accent op beleid en beheer. Het Schelde documentatiesysteem is bedoeld voor 
intern gebruik en voor de externe informatievoorziening. Het vereist voortdurend 
onderhoud zoals het invoeren van documenten en het opschonen van het bestand. Via 
een zoekoptie op onze website is het documentatiebestand toegankelijk voor een 
breed publiek. Sommige documenten bieden we in pdf formaat aan. De zoekoptie via 
onze website blijkt storingsgevoelig en is ICT- technisch verouderd. Daarom is een 
verkenning gestart om onze, deels digitale bibliotheek onderhouds- en 
gebruiksvriendelijker te maken. De verkenning van technische mogelijkheden is 
wegens tijdgebrek niet afgerond in 2005.

• Website www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be
De internetsite van het Schelde Informatiecentrum voorziet in informatie over alle 
functies, aspecten en ontwikkelingen in het Schelde-estuarium, waaronder het 
grensoverschrijdend karakter. De internetsite is een belangrijk communicatiemiddel 
naar een brede doelgroep. Op de website wordt bijna dagelijks nieuws en actuele 
informatie op het gebied van rapporten, symposia, culturele activiteiten geplaatst die 
een relatie hebben met het Schelde-estuarium. De inhoudelijke dossiers worden 
regelmatig geactualiseerd. In 2005 is de opzet van de beschrijving van het natuurlijk 
systeem van het Schelde-estuarium gewijzigd en zijn inhoudswijzigingen 
doorgevoerd. De website van het centrum is gemakkelijk vindbaar via zoekmachines 
en blijkt een gewaardeerd product. Het centrum ontvangt regelmatig positieve reacties 
waarbij vooral de veelheid en diversiteit aan informatie wordt gewaardeerd.
De website wordt ondermeer ingezet om wetenschappelijke bevindingen van 
onderzoek in het Schelde-estuarium 
toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Zo zijn zoals eerder genoemd in 
2005 de resultaten en rapporten van het 
project Zeekennis toegankelijk gemaakt.

In 2005 bezochten in totaal 165.734 
bezoekers de website. Ten opzichte van
2004 (een kleine 60.000 bezoekers) een 
forse verhoging. Het lijkt erop dat de 
stijgende trend die vanaf juli 2004 
zichtbaar werd, zich in de eerste helft 
van 2005 voortzette. Vervolgens lijkt het 
aantal bezoekers zich te stabiliseren
rond de 14.000 bezoekers per maand. A.E.
In 2005 zijn verschillende zoekmachines websites gaan indelen aan de hand van de 
actualiteit van de site. Dit heeft tot gevolg dat www.scheldenet.nl/~-be steeds hoog 
scoort in de zoekresultaten, omdat de site bijna dagelijks wordt ververst met onder 
andere nieuwsberichten.
Het is niet mogelijk om van alle bezoekers de herkomst te achterhalen. Gemiddeld 
komt 48% (2004: 43%) van de bezoekers uit Nederland, 29% (2004: 30%) uit België.
De overige 23% is niet te traceren of komt uit andere landen. Van de overige landen 
levert Duitsland de meeste bezoekers op.

http://www.scheldenet.nl
http://www.scheldenet.be
http://www.scheldenet.nl/~-be
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• Schelde Nieuwsbrief
De Schelde Nieuwsbrief wordt 4 maal per jaar 
uitgegeven en is bedoeld voor de direct 
betrokkenen bij het integraal waterbeheer in het 
estuarium én de geïnteresseerde burger.
In 2005 zijn weer vier nummers (nrs. 42 t/m 45) 
van de Schelde Nieuwsbrief in fullcolour 
verschenen. De uitgave van de nieuwsbrief doen 
we vanaf 1997 samen met Vlaanderen. Niet 
alleen het schrijf- en redactie werk, maar ook de 
kosten voor opmaken, drukken en verzenden 
worden met Vlaanderen gedeeld. In de Vlaams- 
Nederlandse redactie participeerden in 2005 de 
volgende vertegenwoordigers:
■ dhr M. De Smet namens het ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap, Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen (afdeling 
Zeeschelde),

■ mw. E. De Schryver en mw. K. Weyn namens de Administratie A.E
Milieu, Natuur en Land- en Waterbeheer( AMINAL, afdeling Natuur)
van het Vlaams Ministerie,

■ mw. I. Verbessern namens het Instituut voor Natuurbehoud (Brussel),
■ dhr S. De Froy namens de Westerschelde gemeentes,
■ dhr. B. Sinke en dhr. R. Termaat namens Rijkswaterstaat Zeeland,
■ dhr. A. Feijtel en mw. L. van Rij namens de Provincie Zeeland
■ mw. B. Beyst, namens het Schelde Informatiecentrum Vlaanderen
■ mw. J. Duinkerke namens het Schelde Informatiecentrum Nederland.

http://www.scheldenet.nl


De waterschappen in Zeeland dragen bij via een correspondentschap.
Jolanda Duinkerke was in 2005 de hoofdredacteur. De eindredactie werd verzorgd 
door journalist L.Vogelezang.

De oplage van de nieuwsbrief is in 2005 verhoogd van 3200 naar 4000 exemplaren.
Dit omdat het abonneebestand is toegenomen maar ook vanwege de activiteiten op 
locatie en tentoonstellingen waar de nieuwsbrief wordt aangeboden.
Het abonneebestand is in 2005 gegroeid van 2742 tot 2904 abonnees die de 
nieuwsbrief per post ontvangen en van 245 naar 278 emailabonnees. Daarnaast 
worden, op verzoek ook nog pakketten met meerdere nieuwsbrieven verstuurd naar 
verschillende instanties en organisaties. Dit betreft in totaal zo’n 500 exemplaren van 
de nieuwsbrief.
Van de abonnees woont 44% in Nederland en 56% in Vlaanderen. Een ruime 
meerderheid van de abonnees is beroepsmatig betrokken bij de Schelde.
De nieuwsbrief is via verschillende kanalen (internet, huis-aan-huisbladen, 
presenteren bij bijeenkomsten, tentoonstellingen, symposia) onder de aandacht 
gebracht. Nieuwe aanmeldingen, veelal particulier geïnteresseerden, bereikten ons 
vooral via onze website, na het verspreiden van de Scheldekrant nr. 3 en na 
activiteiten van ons centrum op locatie.

In 2005 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Nr. 42 (maart 2005) Baggeren en storten in de Westerschelde

Ontwikkeling van de bagger- en stortstrategie door de j aren heen 
Zeekennis, een computermodel en de zeeduizendpoot
De zeeduizendpoot vertelt ons meer dan hij zelf ooit zal kunnen 
vermoeden
Roerige inspraakavonden
Landbouwers en natuurvorsers uiten forse kritiek op ontwikkelingsschets 
tijdens Vlaamse inspraakavonden.

Nr. 43 (mei 2005) Windows op de Schelde
Ontwikkelingen bij het loodswezen
Emile Verhaeren: Scheldezoon, Scheldedichter
150 jaar geleden werd Emile Verhaeren geboren: een portret
Menselijk ingrijpen beïnvloedt de getijdebeweging
Het tweede onderzoek van Zeekennis gaat dit keer over het getij en de rol 
van de mens daarin.

Nr. 44 (augustus 2005) Schelde onderdoor
Iedere Scheldetunnel heeft zijn eigen verhaal 
Baggervondsten, pollenonderzoek en fossiele schelpen
Het graven van nieuwe dokken en het uitbaggeren van de Schelde brengt 
soms bijzondere schatten uit het verleden boven 
Veelzijdige Westerschelde maakt voorspellingen moeilijk
Het verband tussen effecten van ingrepen in de Westerschelde en het 
fourageergedrag van vogels blijkt niet eenvoudig vast te stellen.

Nr. 45 (november 2005) Zwemmen in de Zeeschelde
Nico Oskam, projectleider Kaderrichtlijn Water voor het Scheldegebied in 
Nederland aan het woord over de waterkwaliteit van de Schelde 
Project 'Zeekennis' krijgt vervolg
Interview met Peter Bollebakker en Belinda Kater over het nut van het 
project Zeekennis.
Zoeken naar de balans tussen economie en ecologie
Creatief met baggeren en storten werpt zijn vruchten af, getuige een proef 
bij Walsoorden.
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Naast deze onderwerpen zijn in de rubrieken Wonen en werken aan de 
Schelde, Gespot! en Scheldenieuws verschillende onderwerpen aan bod geweest. In 
de Scheldemonitor zijn dit jaar de Bergeend, Zoetwatermetingen, het visbestand in de 
Schelde en veerdiensten op de Zeeschelde belicht. De onderwerpen voor de 
Scheldemonitor worden steeds in overleg met het project Scheldemonitor, een 
onderdeel van het project onderzoek en monitoring LangetermijnVisie Schelde- 
estuarium vastgesteld en gezamenlijk ingevuld.
In alle nummers van de nieuwsbrief was dit jaar een artikel opgenomen over het 
project Zeekennis (zie ook onder Scheldeloket en adviezen op maat).
Op onze internetsite staat een overzicht van de inhoudsopgave en een korte 
beschrijving van de onderwerpen per nieuwsbrief. Tevens kunnen de nieuwsbrieven 
gedownload worden.

• Scheldekrant
De Scheldekrant is bedoeld voor de bewoners en bezoekers van het Schelde- 
estuarium gebied en bevat toegankelijke informatie over alle functies van de Schelde.
Het is een gratis krant. Door de krant maken omwonenden en bezoekers kennis met 
de rivier en de vele aspecten die daar een rol spelen. In de krant wordt steeds aandacht 
besteed aan de onderwerpen veiligheid, visserij, natuur, economie, recreatie en 
toerisme. Het uiteindelijke doel van de krant is om de betrokkenheid met de 
Westerschelde en de Zeeschelde te vergroten.

In de 3e Scheldekrant werden de volgende onderwerpen belicht:
Natuur: Jan Maebe al 50 jaar in de ban van het Verdronken Land van 
Saeftinghe
0ntwikkelingsschets2010: de projecten die de Schelde veiliger, natuurlijker en 
toegankelijker maken
Veiligheid: veiligheid tegen overstroming in het Humber estuarium
Recreatie en Toerisme: praathuisjes langs de Westerschelde en het verhaal van
een wandelvakantie langs de Schelde
Visserij: verschillende vissoorten in de Schelde
Economie: het visafweersysteem van de kerncentrale te Doel.

De krant werd in 2005 in samenwerking met het Scheldefonds uitgebracht en 
samengesteld door een zelfschrijvende redactie. Naast het Scheldefonds en het 
Schelde Informatiecentrum is hierin ook het Vlaams Instituut voor de Zee 
vertegenwoordigd.
Het Schelde Informatiecentrum en het 
Scheldefonds presenteerden op de Meir in 
Antwerpen zaterdag 14 mei 2005 de derde 
Scheldekrant. Voor deze speciale 
gebeurtenis was de ‘Scheldeman’, die al 
vele jaren op en rondom de Schelde zwerft, 
naar de Meir gekomen. Hij boeide het 
winkelend publiek met verhalen over zijn 
schatten uit de Schelde.

A.E.



Zijn opvallende verschijning en spannende verhalen over de Schelde
trok veel belangstelling. Veel mensen genoten van zijn verschijning en liepen even
langs bij de informatiestand van het Schelde Informatiecentrum en vertrokken met
een Scheldekrant onder hun arm. Ook de Vlaamse minister Kris Peeters toonde
belangstelling.
De krant is in een oplage van 100.000 exemplaren gedrukt en verspreid naar alle 
bibliotheken en gemeentehuizen langs de Westerschelde en Zeeschelde. Ook bij de 
bezoekerscentra, toeristenbureaus en horecagelegenheden langs de Schelde vond het 
publiek de Scheldekrant en op aanvraag is de krant naar particulieren verstuurd. In 
Zeeland is de verspreiding in 2005 gecombineerd met de programmakrant van het 
Scheldeweekend van het project De Schelde Natuurlijk!
Evenals bij het verschijnen van de voorgaande kranten ontvingen we positieve 
reacties van burgers en andere betrokkenen. De winnaars van de, dit jaar zeer 
moeilijke, prijsvraag kregen een vaartocht op het zeilschip de Eendracht aangeboden.

• Info activiteiten op locatie bij evenementen (informatiestand)
Het centrum informeert en communiceert over het Schelde-estuarium op 
bijeenkomsten en bij evenementen. Het centrum, haar werk en het bijzondere van het 
Schelde-estuarium is op een aantal gelegenheden voorgesteld aan de hand van posters, 
folders, computerpresentaties en publicaties.
Het centrum was in 2005 in Vlaanderen en Nederland ondermeer aanwezig op:

19 januari: Open dag “Poelendaele , Rijkswaterstaat Zeeland”
22 januari: Presentatie over ontwikkelingen Westerschelde op 
contactdag politieke partij, afd. Zeeland
29 januari: ‘Eerste ontmoetingsmoment Scheldeland’, Overmere 
25 februari: ‘Jongerencontactdag VLIZ’, Brugge
8 maart: Studiedag: ‘Watertechnologie aan de Schelde’, Antwerpen
9 en 10 april: ‘Weekend op de helling’, Rupelmonde
19 april: les aan 3e jaars-studenten Hoge School Zeeland, Pabo
24 april: Vlaanderendag, presentatie bij het Waterbouwkundig 
Laboratorium, Deurganckdok, KBR (infokeet) en natuur- en 
milieueducatief centrum De Helix
25 april: Opening IODE/UNESCO projectkantoor te Oostende
7 mei: Low tide day, Dag van het getij . Excursie op het Schor van 
Waarde, afgelast ivm broedende kiekendieven
8 mei: open dag VLIZ
14 mei: presentatie Scheldekrant nr 3 te Antwerpen 
25 mei: Scaldit boottocht van Brussel naar Temse.
3-4 juni: 105 jarig jubileum Muziekvereniging Waarde
8 juni: presentatie voor zeegidsen Zeeuws-Vlaanderen
11-12 juni: Scheldeweekend in Dendermonde en Ellewoutsdijk
6 juli: ‘Officiële opening Deurganckdok’, Antwerpen. De bijdrage van
het Schelde Informatiecentrum werd voorbereid, maar werd op het
laatste moment door de organisatoren afgeblazen
30-31 juli: ‘Scheldewijding’, Doel
20-21 augustus Saeftinghe feesten, Paal
27 augustus Oogstfeest Oudelande ( Zuid Beveland)
19-23 september: Symposium ‘Dunes & Estuaries’. Koksijde
10 oktober: Inspraakmoment strategisch planningsproces toerisme en 
recreatie in Scheldeland, Aalst



27 oktober: voorstelling van het centrum voor de 
initiatiefnemende Burgemeesters van het Schelde Landschapspark, 
Waasmunster. Dit tijdens een bestuursvergadering van het Schelde 
landschapspark
28 oktober: infomateriaal van het centrum beschikbaar gesteld bij de 
jaarlijkse infodag van Gemeenschappelijk Nautisch beheer in 
Vlissingen.

Verder richtte het centrum op locaties kleine tentoonstellingen over de Schelde in 
gedurende enkele weken of maanden bijvoorbeeld bij het MICMEC te Vlissingen.
Het infopaneel over de Westerschelde en de producten van het centrum werden het 
gehele jaar geplaatst in de entree van het Rijksinstituut voor Kust en Zee te 
Middelburg en van het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende.

•  Lespakket over het Schelde-estuarium
Een lespakket over het Schelde-estuarium voor scholieren tot 14 jaar is vanaf 2001 
via de website www.scheldelessen.nl en www.scheldelessen.be beschikbaar. In 2004

is bij dit lespakket een leskist over de 
Westerschelde in gebruik genomen. Deze 
leskist, in de praktijk een rugzak of kist 
met vragen, opdrachten en 
onderzoeksmateriaal, zijn in beheer bij de 
milieueducatieve centra langs de 
Westerschelde. Zij coördineren ook de 
uitleen. Voor de Zeeschelde is (nog) geen 
leskist ontwikkeld.
Het lespakket en de leskist bieden 
leerkrachten en leerlingen theoretisch en 
praktisch lesmateriaal over het Schelde- 

A.E.
estuarium. Er wordt op verschillende aspecten ingegaan zoals het weer, het getij, de 
dijken en de kust (veiligheid tegen overstroming), de natuur ( vogels, planten), de 
scheepvaart, industrie en havens (economie) en de geschiedenis (inpolderingen en 
historische elementen in het landschap). Via de website kan men een proefpakket 
downloaden.

De leskist werd via de 
milieueducatieve centra in 2005 in 
totaal 18 keer uitgeleend aan scholen 
op Zuid-Beveland (4), Walcheren (4) 
en Zeeuws Vlaanderen (14).
Het bezoek van de website kwam op 
gemiddeld 450 per maand, ruim 14 
keer per dag. Vanwege de 
vakantieperiode scoren de 
zomermaanden het laagst. 1,5 à 2 % 
van de bezoekers downloadt het 
proefpakket. Ongeveer 30% 
van de bezoekers raadpleegt het lespakket 
door het geheel of onderdelen daarvan te downloaden.

http://www.scheldelessen.nl
http://www.scheldelessen.be
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maand in 2005

Het centrum bevordert het gebruik van het lespakket en de leskist op tal van 
manieren. Zo wordt het pakket onder de aandacht gebracht in informatiebladen voor 
het onderwijs in Vlaanderen en Nederland en worden infoposters uitgedeeld aan 
kinderen en hun ouders in de infostands op locatie. Ook is ons streven om jaarlijks 
een workshop te verzorgen voor studenten van leraren opleidingen in Zeeland en 
Vlaanderen zodat men kennis neemt van het lespakket. Hiervoor wordt samengewerkt 
met de Hogeschool Zeeland die een uitwisselingsproject heeft met Vlaamse 
lerarenopleidingen. Met scholen die het pakket gebruiken wordt contact gezocht en 
eventueel worden deze voorzien van illustratief materiaal.
Het lespakket en de leskist over het Schelde-estuarium werd in 2005 op 19 april 
middels een workshop voor studenten van de Hogeschool Zeeland, opleiding Pabo 
gepresenteerd aan ca 150 studenten. Tevens werd hen 
gevraagd een evaluatieformulier in te leveren over de 
inhoud van het pakket.
Verschillende basisscholen toonden belangstelling voor het 
lespakket. Scholen in Wouw, Colijnsplaat, Oostburg en 
Biervliet werden op verzoek voorzien van ondersteunend 
lesmateriaal (documentatie). De twee Zeeuws-Vlaamse 
scholen maakten daarnaast ook nog gebruik van het 
infopaneel, posters en andere tentoonstellingsmaterialen.
In het Scheldeweekend op 11 en 12 juni werd rond het Fort 
Ellewoutsdijk op beide dagen het lespakket over het 
Schelde-estuarium gepresenteerd. Kinderen en ouders 
konden deelnemen aan workshops waarin opdrachten uit de 
leskist werden uitgevoerd om de Schelde te ontdekken.

http://www.scheldelessen.nl
http://www.sche


• Onderhouden gidsennetwerk en vorming gidsen
Het Schelde Informatiecentrum werkt al meerdere j aren samen met Vlaamse en 
Nederlandse organisaties aan de vorming, informatie-uitwisseling en netwerking.
Gidsen vormen een belangrijke schakel in de overdracht van kennis en het 
interesseren en betrekken van burgers en bewoners bij de verschillende aspecten van 
het estuarium. Het Schelde Informatiecentrum wil de deskundigheid van gidsen in het 
Schelde-estuariumgebied bevorderen en hun onderlinge contacten stimuleren. Veel 
gidsen die werken in het Schelde-estuariumgebied hebben een specialisatie en werken 
in een bepaald gebied. Het accent van de vorming ligt op de samenhang tussen 
toegankelijkheid, natuurlijkheid, veiligheid en recreatie en andere functies in het 
estuarium. Ook wordt de gidsennetwerking gestimuleerd door bijvoorbeeld het 
organiseren van contactdagen. Verder onderzoeken we hoe de informatie-uitwisseling 
door en voor gidsen structureel vorm te geven. Dit wordt opgezet in samenwerking 
met de organisaties die aan de lat staan voor de gidsencursussen in Vlaanderen 
(Grenzeloze Schelde, Scaldisnet, Milieuboot, Centrum voor Natuur en Milieu 
educatie(CVN) ) en in Nederland (IVN Consulentschap, Nationaal Park 
Oosterschelde).

Voor de informatie-uitwisseling is sinds 2001 de website www.scheldegids.org voor 
gidsen in het Schelde-estuarium opgezet maar dit project is echter nooit afgerond.
Vanaf 2001 tot en met 2005 reageerden een dertigtal bezoekers via de website om op 
de hoogte te blijven van updates en aanpassingen. Vanaf 2003 heeft het Schelde 
Informatiecentrum de website onder beheer maar de website 
is echter sinds 2001 niet inhoudelijk bijgewerkt en 
aangevuld. Inmiddels is een deel van de inhoud verouderd en 
biedt de eigen website van het Schelde Informatiecentrum 
meer informatie op een breder terrein, ook voor gidsen.
In 2005 is een projectgroep met Vlaamse en Nederlandse 
organisaties ( Grenzeloze Schelde, Scaldisnet,Schelde 
Informatiecentrum) bijeen geweest en heeft besloten te 
onderzoeken wat te doen met de verouderde gidsenwebsite 
door de wensen van de gidsen te inventariseren. Dit werd in 
2005 in gang gezet en zal in 2006 afgerond worden waarna 
een plan van aanpak wordt opgesteld. Het onderzoek naar de 
wensen van de gidsen ten aanzien van informatievoorziening 
en uitwisseling is gekoppeld aan de organisatie van een cursus 
Schelde-estuariumgids in 2005 en 2006.
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In 2005 organiseerde Scaldisnet vzw een grensoverschrijdende 
opleiding tot Schelde-estuariumgids met de medewerking van 
het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, Grenzeloze 
Schelde, Natuurpunt en De Milieuboot. Dit met de financiële 
steun van de Administratie van Waterwegen en Zeewezen 
(AWZ) en het Schelde Informatiecentrum. Het Schelde Informatiecentrum 
ondersteunde de cursus inhoudelijk en financieel. De cursus omvatte een programma 
van acht zaterdagen waarop het Schelde-estuarium in al zijn facetten onder de loep 
werd genomen (beleid, beheer, milieu, natuur, landschappen, overstromingen, 
veiligheid, toegankelijkheid, cultuur, historiek, economie, landbouw, scheepvaart en 
recreatie). Het programma omvatte lezingen, excursies in het veld en op het water en 
bezoeken aan infocentra en musea. Het accent van deze cursus lag op de Zeeschelde.

http://www.scheldegids.org


Langs de Westerschelde is het Verdronken Land van Saeftinge 
bezocht. Er namen zo’n 160 mensen deel aan deze cursus, overwegend Vlamingen. 
Niet alle deelnemers volgden alle cursusdagen. Gemiddeld namen er 40 deelnemers 
per dag deel. Zo’n 50 cursisten sloten 
de cursus af met een attest en een 
werkstuk.

Ook de cursus van het IVN 
Consulentschap Zeeland voor 
Zeegidsen in Zeeuws-Vlaanderen is 
inhoudelijk ondersteund. Tevens werd 
een bijdrage geleverd in de vorm van 
een presentatie over het Schelde- 
estuarium en de Westerschelde op 8 
juni.

• Participatie in overlegorganen tbv. communicatie over het Schelde-estuarium
Het centrum onderhoudt contacten met vakdeskundigen, partnerorganisaties en 
collega’s op het gebied van communicatie. Het participeert op verschillende niveaus 
in externe projecten en communicatienetwerken. Dit doen we als adviseur maar ook 
om een goede afstemming en optimale samenwerking te realiseren en waar mogelijk 
de middelen van ons centrum in te zetten. Overlegvormen waaraan we in 2005 
deelnamen zijn:
• Scaldit/KaderrichtlijnWater (KRW): deelname aan werkgroep Communicatie en 
Publieke Participatie Schelde
• Communicatienetwerk ProSes: gedachtenvorming, informatie uitwisseling en 
afstemming van activiteiten met communicatiemedewerkers in het estuarium
• Scheldemonitor, Onderzoek & Monitoring in het kader van de Lange Termijn Visie: 
mogelijke raakvlakken en samenwerking worden besproken, afstemming voor de 
websites
• De Schelde Natuurlijk!: Scheldeproject van Vogelbescherming/WWF België en 
andere natuur & milieuorganisaties: overleg ten behoeve van afstemming voor de 
beeldvormingscampagne en het Schelde-ervarium ( de Scheidebus)
• Scheldeweekend 2005: een communicatienetwerk rondom het Scheldeweekend 
2005
• Halfjaarlijks overleg tussen Rijkswaterstaat en Natuur- en milieuorganisaties en 
terreinbeheerders in Zeeland (Nb-overleg)
• Beheers/studie commissie Zwin
• Zeeuws overleg van voorlichters: dit overleg is in 2005 opgeheven
• Week van de Zee: Er was in 2005 geen organisatie die de Week van de Zee wilde 
coördineren. Er is nog wel een overleg geweest tussen Nationaal Park Oosterschelde, 
provincie Zeeland en Schelde Informatiecentrum om te kijken of de provincie 
Zeeland een coördinerende rol op zich wilde nemen. Maar ook de provincie had geen 
interesse
• Overleg met de organisaties Grenzeloze Schelde, Scaldisnet, IVN Consulentschap 
Zeeland, Scheldefonds, ProSes2010 (regulier afstemmingsoverleg), Nationaal Park 
Oosterschelde (jaarlijks afstemmingsoverleg), Gemeenschappelijk Nautisch Beheer,
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Ecoconsult t.b.v. communicatie Sigmaplan , het Schelde 
Landschapspark. Dit om activiteiten en producten op elkaar af te stemmen
• Interne overleggen op afdelings- en projectniveau bij het VLIZ, RIKZ en RWS 
Zeeland
• Overleg met webmasters Gemeenschappelijk Nautisch Beheer en Scheldemonitor 
over afstemming van de sites www.vts-scheldt.net. www.scheldemonitor.be/.nl en 
www.scheldenet.be/.nl.

Het Schelde Informatiecentrum houdt verder ten behoeve van de 
communicatieverantwoordelijken van instanties, die zijn betrokken bij het beleid en 
beheer van de Schelde een activiteitenkalender bij en verspreidt deze regelmatig.
Deze kalender geeft een overzicht van evenementen, activiteiten en belangrijke 
bijeenkomsten die in het teken staan van een of meerdere aspecten van het Schelde- 
estuarium en wordt regelmatig verzonden naar alle belanghebbenden (vnl. 
communicatieverantwoordelijken van betrokken instanties).

• ondersteuning BOWS en Taakgroep Westerschelde
Een vertegenwoordiger van het Schelde Informatiecentrum neemt deel aan de 
vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde, de Taakgroep 
Westerschelde en de ambtelijke voorbereidingsgroep van het BOWS: de Werkgroep 
Westerschelde. Er wordt inhoudelijke ondersteuning geboden voor de partners en 
afstemming van communicatie-activiteiten nagestreefd. Het Schelde 
Informatiecentrum bespreekt in deze vergaderingen de voortgang van haar 
werkzaamheden en activiteiten en het programma voor de komende periode.

In 2005 vergaderde het Dagelijks Bestuur BOWS op 26 januari, 16 maart, 4 april, 12 
mei, 19 mei, 7 juli, 8 september en 9 november. Het Algemeen bestuur BOWS 
vergaderde op 2 juni en 1 december en de werkgroep Westerschelde op 23 augustus 
en 24 oktober. De Taakgroep Westerschelde kwam bijeen op 21 januari, 26 mei en
29 september.

3.2 Projecten en Specifieke activiteiten in 2005
Het Schelde Informatiecentrum voert projecten en specifieke activiteiten uit voor 
wisselende opdrachtgevers en in samenwerking met partnerorganisaties in Vlaanderen 
en Nederland. Projecten en specifieke activiteiten hebben, anders dan de structurele 
taken, een tijdelijk karakter en zijn gericht op één of meerdere van onze doelgroepen. 
Voor de uitvoering van projecten wordt extra financiering gezocht naast de structurele 
bijdragen die het centrum ontvangt.
Het grensoverschrijdende karakter van het Schelde-estuarium staat centraal in onze 
projecten en activiteiten. De projectpartners zijn organisaties, instellingen en 
bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Projecten staan in het teken van het 
Scheldegevoel: het integrale bewustzijn van de vele waarden, functies en aspecten van 
het Schelde-estuarium: nu en in de toekomst. Het Schelde-estuarium als uniek 
dynamisch ecosysteem maar ook als economische drager en als veilig woongebied. 
Hoofddoel van onze projecten is het versterken van de plaats van het Schelde- 
estuarium in de educatieve, culturele, recreatieve en andere activiteiten van de 
bewoners en bezoekers van het gebied waardoor de sociaal-economische functie en de 
binding met het Schelde-estuarium toeneemt en het Scheldegevoel wordt hersteld.
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In 2005 is gewerkt aan de volgende projecten:

• Reizende tentoonstelling en infomarkt
Om de betrokkenheid van de omwonenden met de Schelde te vergroten is in 2005 een 
plan uitgewerkt voor een reizende expositie en infomarkt. De infomarkt wordt 
gedurende enkele weken of maanden opgesteld in de gemeentehuizen van de 
Scheldegemeenten in Zeeland (8) en Vlaanderen (31) en eventueel ook in de kantoren 
van de waterschappen in Zeeland. Bezoekers van de publieksruimtes kunnen kennis 
nemen van de verschillende aspecten van de Schelde en brochures, folders en 
nieuwsbrieven meenemen met informatie over verschillende projecten. Voor de 
reizende tentoonstelling wordt nauw samengewerkt met de afdeling communicatie en 
de vakinhoudelijke ambtenaren bij de gemeenten. Ook met medewerkers van 
ProSes2010, diverse projecten van RWS, Provincie Zeeland, Dienst Landelijk Gebied 
en andere organisaties wordt contact onderhouden in verband met de beschikbare 
brochures, folders, nieuwsbrieven en actuele projecten. Voorbeelden van projecten die 
aandacht krijgen zijn: 0ntwikkelingsschets2010, ComCoast,
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde, Natuurpakket Westerschelde, Plan 
Perkpolder, Zwakke Schakels, Gebiedsplan West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeweringen 
en Kaderrichtlijn Water. Ook locale Scheldeprojecten krijgen aandacht in de 
tentoonstelling.

Naast de infomarkt wordt in een aantal gemeenten een excursie of activiteit 
georganiseerd die aansluit bij de thema’s van de Schelde. Bij voorkeur staat een 
project of speciaal Scheldegebied of - 
onderwerp dat speelt binnen de 
gemeentegrenzen hierin centraal en 
worden de wensen en ideeën van de 
betreffende gemeente uitgewerkt.

In najaar 2005 is gestart met de reizende 
tentoonstelling in de Zeeuwse gemeente 
Borsele. Eind oktober ging dezelfde 
tentoonstelling van start in het 
infocentrum van de provincie Zeeland.
Deze tentoonstelling loopt parallel aan de 

reizende expositie
en staat tot eind 2006 in het infocentrum.
Het Schelde Informatiecentrum vindt het belangrijk om het resultaat 
en de waardering van deze tentoonstelling te meten. Het is voor de 
baliemedewerkers lastig om een schatting te maken van het aantal bezoekers van de 
tentoonstelling. Om deze reden wordt bij gehouden hoeveel folders, brochures en 
nieuwsbrieven worden meegenomen en aan welke onderwerpen en thema’s dit is 
gerelateerd. Nadat in 2006 meer gegevens hierover bekend zijn wordt een 
eindevaluatie opgemaakt.

Het plan voor Vlaanderen is in 2005 niet uitgewerkt. Er wordt in eerst instantie 
gedacht aan de initiatiefgemeenten van het Schelde Landschapspark.
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• Infodragers: Een grensoverschrijdend parelsnoer rond het estuarium:
Langs de Westerschelde en Zeeschelde zijn tal van voorzieningen en activiteiten te 
vinden die iets vertellen over het Schelde-estuarium. (musea, hot-spots, 
bezoekerscentra, natuur-, haven- en stedelijke 
gebieden, wandel- en fietsroutes). Deze bestaande 
informatiedragers willen we in het project 
infodragers rijgen tot een snoer van parels: 
voorzieningen, attracties en activiteiten langs het 
estuarium.
Het project omvat verschillende fasen:
Fase I betreft het inventariseren van de infodragers 
en “parels”. In 2004 is de noord- en zuidzijde van 
de Westerschelde geïnventariseerd, in 2005 het 
Zeeschelde gebied. Deze inventarisatie betreft het 
vastleggen en kort beschrijven van alle objecten en 
locaties die informatie over een of meerdere 
aspecten van het 
estuarium geven.

L.K.
De inventarisatie is uitbesteed aan een freelance-fotograaf/joumalist.
Het gehele traject is per auto/fiets verkend en van alle objecten met informatie zijn 
foto’s gemaakt. Naast de inventarisatie van infodragers worden ook webcams in het 
estuarium gebied onderzocht en via de website van het centrum in kaart gebracht. Een 
reclamebanner attendeert de bezoeker hierop.
Fase II omvat het uitwerken van de infodragers in een overzichtskaart, die eventueel 
in de vorm van een digitale kaart op de website kan en het uitwerken van een plan 
voor het grensoverschrijdend parelsnoer. Per infodrager/locatie wordt bekeken welke 
informatie en welk aspect van de Schelde wordt belicht en hoe. Indien gewenst kan de 
informatie worden aangevuld zodanig dat een breder, integraal beeld van de Schelde 
wordt gegeven. Hierbij wordt samengewerkt met de organisatie die verantwoordelijk 
is voor de infodrager. Deze fase is nog niet verder uitgewerkt.

Er dienden zich in 2005 wel enkele interessante locaties aan die in potentie geschikt 
zijn om verschillende aspecten van het estuarium te belichten.
Zo is in samenwerking met het Visserijmuseum in Breskens gestart met het uitwerken 
van een plan voor het inrichten van een Scheldezaal. Met Natuurmonumenten is 
contact geweest over het inrichten van een expositie over de Schelde in het Fort 
Ellewoutsdijk. Deze deelprojecten worden verder uitgewerkt in 2006.
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• Scheldeweekend
Een relatief grote activiteit voor het Schelde Informatiecentrum in 2005 betrof het 
Scheldeweekend. Het project ‘De Schelde Natuurlijk!’ organiseerde samen met tal 
van Schelde gerelateerde organisaties op 11 en 12 juni 2005 een Schelde 
ontdekkingsweekend. Het Schelde Informatiecentrum heeft nauw samengewerkt met 
de organisaties in Vlaanderen en Nederland van dit project en participeerde in de 
projectgroep die verantwoordelijk was voor de 
voorbereiding van dit weekend. In Zeeland werd 
de speciale krant voor dit weekend samen met de 
derde Scheldekrant van het Schelde 
Informatiecentrum verspreid. Het centrum nam 
zelf deel aan deze dagen met een informatiestand 
in het fort Ellewoutsdijk en in Dendermonde.
Voor de presentaties en stands in het Fort 
Ellewoutsdijk werd nauw samengewerkt met 
Rijkswaterstaat Zeeland en de Dienst Landelijk
Gebied voor de communicatie van resp. de projecten A.E.
ComCoast en het programma natuurcompensatie Westerschelde.
Het Schelde Informatiecentrum gaf in haar informatiestand algemene informatie 
over het Schelde-estuarium. Kinderen maakten een Schelde schilderij van

16 meter en 88 centimeter. Rond het Fort 
Ellewoutsdijk werd op beide dagen het 
lespakket over het Schelde-estuarium 
gepresenteerd. Kinderen en ouders konden 
deelnemen aan workshops waarin opdrachten 
uit de leskist werden uitgevoerd om de 
Schelde te ontdekken. Ellewoutsdijk trok in 
het Scheldeweekend zo’n 850-950 bezoekers.
Ook in Dendermonde richtte het Schelde 
Informatiecentrum een informatiestand in in

B.B.

een grote tent waar verschillende organisaties de Schelde in het daglicht zetten.
Op 11 juni betrof het publiek daar hoofdzakelijk mensen die via hun werk direct 
betrokken zijn bij het beleid en beheer. Er was een persconferentie van minister 
Peeters. Op 12 juni waren het vooral de bewoners van het Scheldegebied die de 
infostands en de activiteiten bezochten in Dendermonde.

• Scheldeboek
Het Schelde Informatiecentrum en het Scheldefonds hebben in 2005 samen met 
uitgeverij het Davidsfonds een globaal plan ontwikkeld voor het uitgeven van een 
boek over de Schelde. Om hiervoor inzet te leveren vanuit ons centrum is projectgeld 
aan gevraagd bij het Vlaams Gewest, LIN, Administratie Waterwegen en Zeewezen 
(AWZ) en dit is goedgekeurd. Het boek ‘De Schelde.Van bron tot monding’
(werktitel) dient een impressie te geven van de volledige rivier, haar in zijn 
algemeenheid te situeren en een indicatie te geven van de culturele en 
natuurhistorische rijkdom van het gebied. De thema’s economie, ecologie en 
veiligheid krijgen aandacht. Inhoudelijk wordt gemikt op het niveau van laatste jaar 
humaniora (middelbaar onderwijs). In 2005 is gestart met de inhoudelijke bijdragen 
voor het boek.



3.3 Tijdsinvestering
In onderstaand overzicht is aangeven hoe de tijdsinvestering van de medewerkers van 
het centrum was per taak en product in 2005. In dit overzicht zijn niet de 
uitbestedingen voor de verschillende producten aan derden meegerekend. Het 
Scheldeloket eist een belangrijk deel van de beschikbare inzet op. Hieronder is ook 
relatiebeheer (kennisnetwerk) en het beheer van het Schelde documentatiesysteem 
gerekend.

Taak / Product tijd
Scheldeloket (informatievoorziening, documentatiesysteem en relatiebeheer) 28%
Scheldekrant 7%
Website centrum: scheldenet.nl en scheldenet.be 10%
Scheldenieuwsbrief 6%
Gidsensite-gidsennetwerk-gidsencursus 1%
Lespakket en leskist (scheldelessen.nl en scheldelessen.be) 1%
Ontwikkelen pr- en infomateriaal en infodragers 1%
Scheldeboek, projectplan en schrijfwerk 5%
Beheer organisatie-intern overleg-financieel beheer-jaarstukken-beleids- en activiteitenplan 15%
Overleg en contacten externe organisaties 8%
Participatie overlegorganen en deelname symposia-workshops 12%
Presentaties op evenementen en bijeenkomsten 6%



4. Financiën en Financieel overzicht 2005 ^

Het centrum wordt in de periode 2005-2008 voor de uitvoering van de structurele 
werkzaamheden gefinancierd door de Nederlandse overheden die zijn 
vertegenwoordigd in het BOWS én het Vlaams Gewest. Gezamenlijk betalen zij per 
jaar 250.000 € . Dit bedrag dekt de kosten van personeel, huisvesting én de kosten 
verbonden aan het uitvoeren van de kernactiviteiten (structurele taken) en maken van 
producten.

De volgende verdeelsleutel is vastgelegd voor de financiering:

Verdeling financiering Schelde Informatiecentrum 2005 t/m 2008
Bijdraqe per orqanisatie (€) Percentage

Rijksoverheid Nid (Rijkswaterstaat) 93750 37,5%
Provincie Zeeland 56250 22,5%
Gemeenten + Waterschappen 37500 15,0%
Vlaams Gewest 62500 25,0%
Totaal 250000

De financiële bedrijfsvoering en inbedding van het Schelde Informatiecentrum was 
tot en met 2004 ondergebracht bij RWS Rijkinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). 
Daarnaast werd jaarlijks een gedeelte van de bijdrage van het Vlaams Gewest in 
Vlaanderen verrekend met het Vlaams Instituut voor de Zee zonder tussenkomst van 
Rijkswaterstaat.
Ter verantwoording van de financiële boekhouding 2004 heeft het Schelde 
Informatiecentrum in samenwerking met het bedrijfsbureau van RIKZ een 
jaaroverzicht 2004 opgesteld. Het financieel beheer 2004 is vervolgens gecontroleerd 
door de accountantsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hierover is 
in april 2005 verslag uitgebracht aan de Provincie Zeeland.

Vanaf 2005 is het Schelde Informatiecentrum ondergebracht als stichting bij de 
Provincie Zeeland en wordt het financieel beheer uitgevoerd door afdeling FEZ van 
de Provincie. De financiers van het centrum betalen nu direct aan de Stichting Schelde 
Informatiecentrum. Het Vlaamse Gewest betaalt, evenals voorgaande jaren, een deel 
van haar bijdrage direct aan het VLIZ ten behoeve van de aanstelling van de Vlaamse 
medewerker. Het andere deel wordt verrekend via een bijdrage aan de 
productiekosten voor de Schelde Nieuwsbrief. In 2006 wordt een externe 
accountantsdienst gevraagd de financiële jaarrapportage 2005 te controleren en wordt 
een financieel jaarbericht opgesteld.

In de tabel hieronder is het overzicht van baten en lasten 2005 opgenomen. Doordat 
RWS/RIKZ eind 2005 besloot de personele lasten van de coördinator en de 
huisvestingskosten van het centrum in 2005 niet in rekening te brengen bij de 
Stichting waren de personele lasten en huisvestingskosten ( in overzicht post 
“salariskosten”) aanzienlijk lager dan geraamd. Daardoor is het brutoresultaat in 2005 
ruim 67.000 €. Dit bedrag is gereserveerd voor de uitvoering van projecten in 2006 
die niet vallen onder de structurele werkzaamheden van het centrum en waarvoor 
geen structurele financiering van BOWS wordt ontvangen.



De projecten zijn genoemd in het activiteitenplan 2006 en betreffen:
1. gidsencursus Westerschelde : € 27.000
2. SOS Schelde op school: vernieuwing website www.scheldelessen.nl: € 14.000
3. Vernieuwen en extra module website www.scheldenet.nl : € 16.000
4. Project infodragers : € 9.000 
Reserve € 1000.

Overzicht van baten en lasten 2005

LASTEN____________________REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 2005_______________________ BATEN

Omschriiviflö . . .
raming
2005 2005 ... . ........ O m s c h r ijv in g  . ______

raming
2005 2005

Salariskosten 200.000 124.190 Bijdrage Rijkswaterstaat 93.750 93.750

Bestuurs- en organisatiekost 0 3.247 Bijdrage Provincie Zeeland 56.250 56.250

Kosten financiële administrât 0 9.333 Bijdrage Waterschap ZeeuwsA/laanden 4.638 4.638

Inrichting en inventaris 0 706 Bijdrage Waterschap Zeeuwse eilanden 4.638 4.638

Scheldenieuwsbrief 20.500 20.771 Bijdrage Gemeente Borsele 3.105 3.105

Website(s) 5.000 4.092 Bijdrage Gemeente Hulst 3.105 3.105

PR-materiaal 3.000 1.087 Bijdrage Gemeente Kapelle 2.540 2.540

Scheldekrant 11.000 7.229 Bijdrage Gemeente Reimerswaal 3.105 3.105

Lespakket 2.000 2.216 Bijdrage Gemeente Sluis 3.105 3.105

Gidsennetwerk 3.000 0 Bijdrage Gemeente Terneuzen 5.079 5.080

Onvoorziene uitgaven 5.500 0 Bijdrage Gemeente Veere 3.105 3.105

Brutoresultaat 2005 0 67.283 Bijdrage Gemeente Vlissingen 5.080 5.080

Bijdrage Vlaams Gewest 62.500 52.584

Rente Bank 0 68

Totaal 250.000 240.153 Totaal 250.000 240.153

http://www.scheldelessen.nl
http://www.scheldenet.nl


5. Personeel, organisatie, bedrijfsvoering

5.1 Personeel
Het personeel van het Schelde Informatiecentrum bestond in 2005 uit een team van 4 
vaste medewerkers, die allen in parttime verband werken bij het centrum. Deze totale 
personele inzet bedroeg ruim 2 mensjaren. Iedere medewerker heeft specifieke taken 
en verantwoordelijkheden. De vaste bezetting van het centrum en de globale 
taakverdeling zag er in 2005 als volgt uit:

- In Vlaanderen:
Bregje Beyst (jan-mei 19 uur per week, juni-dec 28 uur per week):
Vlaams aanspreekpunt, Scheldekrant, Scheldeloket (informatievoorziening), website, 
externe contacten en participatie in overlegorganen.

- In Nederland:
Anja Phemambucq (24 uur per week):
Coördinator, management, bedrijfsvoering, financiën, projectcoördinatie, externe 
contacten en participatie in overlegorganen (waaronder BOWS, Taakgroep 
Westerschelde), Scheldeloket (informatievoorziening).

Anita Eijlers (15 uur per week, vanaf 1 december 18 uur per week)
Scheldeloket (informatievoorziening), Schelde documentatiesysteem, website, 
archivering en adresbeheer, projectondersteuning

Jolanda Duinkerke (24 uur per week)
Schelde Nieuwsbrief, Scheldekrant, website, Scheldedeloket (informatievoorziening), 
Projectuitvoering, externe contacten en participatie in communicatie-overlegorganen.

Voor het produceren van teksten en artikels ten behoeve van de website van het 
centrum en de Schelde Nieuwsbrief is regelmatig werk uitbesteed aan Lex 
Kattenwinkel: een freelance journalist/ tekstschrijver/fotograaf.

Van links naar rechts: 
Bregje Beyst Jolanda 
Duinkerke, Anita Eijlers, 
Anja Phernambucq

L.K.



5.2 Organisatie en bedrijfsvoering

Het Schelde Informatiecentrum overlegt jaarlijks een jaarverslag aan het BOWS . Het 
jaarverslag 2004 is in juni 2005 voorgelegd aan de Werkgroep Westerschelde en in 
augustus 2005 verspreid.
Vanaf 1 januari 2005 is het centrum ondergebracht als Stichting bij de Provincie 
Zeeland en vanaf december 2005 zijn de Nederlandse medewerkers in dienst bij deze 
Stichting. Voor deze verandering in bedrijfsvoering zijn in 2005 de nodige 
formaliteiten geregeld.
De Vlaamse en Nederlandse medewerkers voeren regelmatig intern werkoverleg. In 
2005 was dit op 12 juli, 20 
september en 29 november.
De jaarlijkse werkexcursie voor 
de medewerkers van het centrum 
vond plaats op 6 september. De 
oevers en directe omgeving van 
de Zeeschelde tussen Wetteren 
en St-Amands werden op die dag 
verkend.
De huisvesting van het centrum 
kreeg in 2005 extra aandacht.
Het centrum was in Nederland in
2005 gehuisvest in de vestiging 
Middelburg van het RIKZ.

Omdat in januari 2006 het RIKZ zou verhuizen naar de vestiging Poelendaele van 
RWS Zeeland werden verkenningen uitgevoerd naar een nieuwe locatie voor het 
centrum. Daarbij zijn meerdere opties onderzocht, uiteenlopend van een centrale 
Vlaams-Nederlandse vestiging in Zeeuws-Vlaanderen, aparte kantoorruimtes in 
Nederland én Vlaanderen en de mogelijke combinatie met een 
publieks/bezoekersruimte aan de Westerschelde. Het BOWS heeft in juli 2005 
besloten dat, gezien de huidige taken van het centrum, een kantoorfaciliteit voor het 
centrum voldoende is. De combinatie met een bezoekersfiinctie leek financieel en 
vanwege de extra benodigde menscapaciteit niet haalbaar. De kantoorruimte kon in 
Vlaanderen en Nederland het beste in de directe omgeving van RWS en het VLIZ. Dit 
vanwege de contacten met het deskundigennetwerk en de invulling van het 
Scheldeloket.
Op het verzoek aan RWS Zeeland om het centrum vanaf januari 2006 te huisvesten 
werd positief beslist en het VLIZ had al eerder aangegeven het centrum in Vlaanderen 
graag te willen faciliteren. In de laatste maanden van het jaar werd door de 
medewerkers in Nederland veel tijd geïnvesteerd in het opschonen van de 
inhoudelijke dossiers en archieven en het literatuurbestand. Dit ter voorbereiding op 
de verhuizing in januari 2006.

A.E.



informatiecentrum

SCHELDE INFORMATIECENTRUM
Postbus 8039 

4330 EA Middelburg 
Nederland

Bezoekadres in Nederland: Poelendaelesingel 18, Middelburg 
tel. +31 (0)118 622888 

e-mail: info@scheldenet.nl

Bezoekadres in Vlaanderen: p/a VLIZ, Wandelaarkaai 7, Oostende
tel. +32 (0)59342144 

e-mail: info@scheldenet.be

Schelde Informatiecentrum op Internet: 
www.scheldenet.nl 
www.scheldenet.be

lespakket: www.scheldelessen.nl en www.scheidelessen.be
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