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Algemene samenvatting 

SAMENVATTING 

Het rapport van het Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium (BKSE) bestaat uit vijf onderdelen: 

Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange 
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de 
bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept. 

Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van 
het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, 
en visserij. 

Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche. 
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003 
Deel 5: Socio-economische kentallen database. 

In deze samenvatting wordt ingegaan op deel 1, deel 2 en deel 5. Delen 3, en 4 zijn een bundeling van 
de op zich staande indicatorfiches. De onderdelen 3, 4 en 5 staan op een bijgevoegde CD-rom. 

1 DOELSTELLINGEN EN METHODIEK 

1.1 SITUERING VAN DE STUDIE 

In januari 1995 werd het Verruimingsverdrag tussen Nederland en Vlaanderen ondertekend. In de 
daaropvolgende periode van 1996 tot 2000 werd het zogenaamde 48'/43738' voet 
verdiepingsprogramma gerealiseerd in de Westerschelde en de Zeeschelde op Nederlands en Vlaams 
grondgebied met als doel de toegankelijkheid van de Antwerpse haven te verbeteren en voor de 
toekomst veilig te stellen. In deze periode vraagt Vlaanderen echter ai een verdere verdieping, gericht op 
een optimale toegang tot de havens. 

Naar aanleiding van deze wens is in 1998 besloten om een gezamenlijke Lange Termijn Visie ̂ oqr het 
Schelde-estuarium te ontwikkelen. In januari 1999 gaf de Technische Scheldecommissie, het gezamenlijk 
ambtelijk overlegorgaan, opdracht aan de Nederlandse Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Vlaamse 
Administratie Waterwegen en Zeewezen om een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium op te 
stellen. Dit resulteerde begin 2001 in de gezamenlijke en integrale Langetermijnvisie, die reikt tot 2030. 

De volgende fase in de realisatie van de LTV vindt zijn basis in het rnemorandum van Vlissingen tussen 
Nederland en Vlaanderen van maart 2002. Hierin wordt er een langlopend onderzoek- en 
monitoringsprogramma gestart (LTV-O&M), waarvan het ontwikkelen van een beoordelingskader voor 
het Schelde-estuarium ten behoeve van het beleid een onderdeel is. 

Het doel van het beoordelingskader Schelde-estuarium (BKSE) project is beleidsmakers te voorzien van 
een praktisch werkinstrument dat op een coherente en integrale manier de vijf thema's van de lange 
termijn visie (LTV) in beeld brengt en opvolgt. Dit instrument reflecteert aldus relevante processen, 
evoluties of statussen binnen de vijf thema's veiligheid, toegankelijkheid, natuur, recreatie/toerisme en 
visserij en moet uiteindelijk bijdragen tot een geïntegreerd en duurzaam beheer. 

De algemene doelstelling van deze studie is te komen tot een coherente set van uitgewerkte 
beleidsindicatoren met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, visserij en toerisme en 
recreatie om de beleidsmakers te ondersteunen bij het integrale en duurzame beheer van het Schelde-
estuarium (een beleidsindicator is een indicator die hoort bij een beleidsdoelstelling, of in dit geval dus 
één van de thema's van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV). Een beleidsindicator kan 
gebruikt worden als basis om preventieve acties te nemen, om beleidseffecten te beoordelen, of om het 
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beleid te evalueren). Deze set wordt ondersteund door procesindicatoren (dit zijn indicatoren die in de 
procesanalyse per thema van het Schelde-estuarium een sleutelpositie bekleden) en een dataset socio-
economische kentallen. 

1.2 DE DOELSTELLINGEN VAN DE LTV 

Uit de beleidsdoelstellingen volgens de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium voor veiligheid volgt dat 
'het voldoerLaan het veiligheidsniveau als vastgesteld' de belangrijkste doelstelling is. Duidelijk is dat men 
zowel in Nederland als in Vlaanderen de overstap beoogt van een overschrijdingskansbenadering naar 
een risicobenaderinq. Daarbij wordt het risico bepaald door de combinatie van een overstromingskans 
met de financiële gevolgen en het aantal mogelijke/effectieve slachtoffers. 

Op basis van de verzamelde beleidsdoelstellingen uit de LTV voor het Schelde-estuarium kunnen 
samenvattend 4 grote beheerslijnen voor het thema toegankelijkheid gedestilleerd worden: het 
economisch belang van de Scheldehavens en de daaruit voortvloeiende vraag naar een veilige en vlotte 
toegang tot deze havens, een veilig en vlot nautisch beheer, een morfologisch beheer van de waterweg 
("Verruiming" van de waterweg) en een gemeenschappelijke monitoring en analyse van de relevante 
fenomenen (havenactiviteiten, scheepvaartverkeer, morfologie,..). 

Voor natuurlijkheid is het streefbeeld van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium een gezond, 
dynamisch en duurzaam ecosysteem. Daarbij behoren twee ecosysteemdoelstellingen: de ruimte voor 
natuurlijke dynamische fysische, chemische en biologische processen, en het behoud of versterking van 
het estuariene ecosysteem met alle typische habitatten en levensgemeenschappen langs de volledige 
zoet-zoutgradiënt. 

Voor het thema toerisme en recreatie zijn er twee doelstellingen in LTV terug te vinden: "de verdere 
versterking van het toerisme in het mondingsgebied en de Westerschelde via de ketens kust - strand -
achterland en natuurbeleving - scheepvaartbeleving - (cultuurhistorisch)achterland", en "het behoud en 
versterking van een leefomgeving waarin de eigen bevolking en toeristen op een actieve en passieve 
manier kunnen genieten van de Westerschelde in al haar facetten". 

Voor visserij worden in LTV de volgende twee doelstellingen vermeldt: "de visserij (alle types) is in 
evenwicht met de ecologische draagkracht van het gebied (kraamkamerfunctie)" en "het ontmoedigen 
van de beroepsvisserij op de Zeeschelde". 

1.3 DE GEVOLGDE METHODIEK 

Het beoordelingskader Schelde-estuarium is een werkinstrument voor beleidsmonitoring. Het bestaat uit 
een hanteerbaar aantal beleidsindicatoren dat de vijf thema's van de LTV bestrijkt. Hiermee kan voor de 
periode tot 2030 dan opgevolgd worden, of de ontwikkelingen in het estuarium zich in de richting van de 
LTV doelstellingen bewegen of niet. Beleidsmonitoring is het systematisch en periodiek verzamelen, 
bewerken en presenteren van de voortgang en doelbereiking van het beleid. Een indicator wordt in deze 
studie gedefinieerd als: een variabele of een aggregatie van variabelen, die een bepaald systeem of 
proces beschrijft en een bredere betekenis heeft dan alleen de waarde van een variabele. 
Beleidsindicatoren vervullen hierin twee fundamentele functies: a) indicatoren vatten een groot aantal 
metingen en parameters samen, en b) verwoorden informatie naar de "taal' van de beleidsmaker en 
vergemakkelijken het communiceren van gegevens naar de gebruikers. 

De selectie van de beleidsindicatoren vertrekt voor deze studie vanuit een sterk wetenschappelijke 
gefundeerde procesanalyse voor ieder LTV thema. Deze procesanalyse tracht de relaties en aspecten te 
identificeren die een sleutelrol bekleden om de verschillende processen of deelprocessen te kunnen 
begrijpen. Vanuit deze geïdentificeerde sleutelposities zijn procesindicatoren geselecteerd, die relevant 
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zijn voor het beoordelingskader Schelde-estuarium (bottom up benadering). Daarnaast werd door 
participatie met de stuurgroep en externe deskundigen de beleidsrelevantie van potentiële Jndicatoren 
beoordeeld om tot een eerste selectie te komen (top down benadering). Na integratie van de bottom up 
en top down selectie (dmv selectie, verfijning en aggregatie) van procesindicatoren is na terugkoppeling 
met de stuurgroep van het BKSE project hieruit een keuze gemaakt van beleidsindicatoren. Hierbij is 
rekening gehouden met bestaande beleidsdoelen en het maatschappelijke draagvlak van de 
geselecteerde indicatoren. Daarnaast zijn gangbare criteria meegenomen om te komen tot de 
uiteindelijke indicatorenselectie. Geloofwaardigheid, continuïteit, beschikbaarheid en internationale 
compatibiliteit zijn hierbij vooral belangrijk voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de indicator op 
lang termijn. 

De beleidsindicatoren kunnen dus een rechtstreekse overname zijn van een procesindicator (b.v. 
zuurstofconcentratie), maar kunnen ook een integratie zijn van verschillende procesindicatoren tot één 
beleidsindicator (b.v. primaire productie door fytoplankton bestaande uit de procesindicatoren turbiditeit. 
Silicium concentratie, zoetwaterafvoer). 

Wetenscliappelijk metüigen en data Mogelijke indicatoren 

Sleutelpositiesi Procesuidwatoren 

Toetsmgen expeils & 
wetenscliappelijke comités 

Selectie indicatoren veKamelinoL 
^ 

^ 

Pailicipatie Stiuugioep 
(e-conteience) 

j Beleidsiiidicatoreu 

Om de hoofddoelstelling te bereiken dienen de indicatoren in een breder sociaal-economisch kader 
geplaatst te worden. Hiervoor is een kentallendatabase van lokale en regionale socio-economische 
gegevens ontwikkeld te worden, op basis van beschikbare en betrouwbare statistieken. Het uiteindelijke 
doel van de LTV impliceert dat alle indicatoren en kentallen toepasbaar moeten zijn gedurende een lange 
termijn en moeten refereren aan het estuarium inclusief het mondingsgebied. Het Schelde-estuarium 
wordt hierbij als één grensoverschrijdend geografisch geheel gezien. 

De selectie van beleidsindicatoren is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis om de 
geldigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Door een consultatieprocedure met deskundigen en 
uitvoerders is tevens het maatschapDeliike draagvlak voor het BKSE meegenomen. De indicatoren 
worden in detail beschreven in fiches, die als zelfstandige documenten gebruikt kunnen worden, 
onafhankelijk van de procesanalyse. 

1.4 ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES EN DPSIR DENKKADERS 

EG&S is een antropocentrisch denkkader dat complexe processen analyseert en tracht te vereenvoudigen 
vertrekkende vanuit de goederen en diensten die door een natuurlijk systeem geleverd worden aan de 
mens. Het tracht de baten weer te geven die mensen ontvangen van functionerende, gezonde 
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ecosystemen. Vanuit beleidsperspectief is het EG86 concept aantrekkelijk omdat het de belofte lijkt in te 
houden om tegen geringe kosten en inspanning op een toegankelijke manier nuttige informatie voor 
beleidsmakers, besluitnemers en het grote publiek beschikbaar te stellen. 

Ondanks het potentieel van de EG&S benadering voor beleidsmakers is de praktische implementatie 
momenteel problematisch. Vanuit ecologisch perspectief is de grootste hinderpaal een nog onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing. Vanuit economisch perspectief is het probleem de afwezigheid van 
markten voor milieugoederen en -diensten, waardoor het toekennen van een (economische) waarde 
eraan moeilijk is. Kortom, de momenteel problematische vertaling van het concept vanuit de wereld van 
de wetenschap naar het beleid, maakt de praktische bruikbaarheid ervan beperkt. 

Het alternatieve denkkader dat in deze studie aangewend zal worden is het DPSIR (driving forces, 
pressures, state, impact, response) kader, wat zijn oorsprong vindt in het "Pressure State Response" 
(PSR) model. Menselijke productie en consumptie activiteiten oefenen druk C'pressure") uit. De toestand 
("state") indicatoren geven de actuele toestand van het geviseerde aspect van het milieu weer wat 
eventueel onder druk staat. De "response" indicatoren geven tenslotte aan hoe de milieu- en sectorale 
politiek zich ontwikkelt of reageert op de geconstateerde toestand. 
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2 DE PROCESANALYSES EN INDICATORENSELECTIE 

2.1 VEILIGHEID 

Veiligheid tegen overstromen wordt bepaald door het risico. Het risico bestaat uit twee componenten: de 
.overstromingskans en de gevolgen, dit zijn tevens de twee geselecteerde beleidsindicatoren. Onder 
de gevolgen worden economische schade en slachtoffers verstaan. 

De overstromingskans wordt bepaald door alle faalmechanismen van de waterkeringen te beschouwen en 
voor elk faalmechanisme de faalkans te bepalen op basis van het verschil tussen belasting en sterkte. Dit 
proces is voor het Schelde-estuarium echter nog niet voltooid. Hier wordt dan uitgegaan van de 
overschrijdingskans van een bepaalde waterstand. 

De gevolgen bestaan uit economische schade en het aantal slachtoffers. Het aantal slachtoffers wordt 
bepaald door het aantal inwoners in het gebied, het overstromingsscenario (waterdiepte, stijgsnelheid en 
stroomsnelheid) en de mogelijkheid om te evacueren. De mogelijkheden van evacuatie uit het gebied 
hangen af van de vluchtwegen in het gebied en kunnen worden beïnvloed door planologische 
maatregelen en gedragspreventie. Het overstromingsscenario wordt onder meer bepaald door de 
maaiveldhoogte (inclusief de aanwezigheid van secundaire keringen), de hoeveelheid instromend water, 
en de ruwheid van het gebied. De economische schade wordt bepaald door het grondgebruik (woningen, 
landbouw, natuur, bedrijven en infrastructuur) en het overstromingsscenario. Het grondgebruik kan 
worden beïnvloed door planologische maatregelen, bouwkundige voorzorgsmaatregelen en 
gedragspreventie. 

2.2 TOEGANKELIJKHEID 

Het thema toegankelijkheid is vanuit drie verschillende maar complementaire perspectieven benaderd: 
een strikt morfologische benadering, een vraag-aanbod haveneconomische benadering, en een 
geïntegreerde benadering. 

Bij de verruimde waterweg speelt naast de morfodynamische ontwikkeling van het estuarium natuurlijk 
ook de feitelijke (tij)waterstand een cruciale rol voor toegankelijkheid. Precies de combinatie bodempeil 
en actuele waterstand bepaalt immers de lokaal beschikbare waterdiepte voor passage van scheepvaart. 
De efficiëntie van de gedefinieerde waterweg reflecteert zich in het aantal verwerkte scheepsbewegingen. 
De afhandeling van de scheepstrafiek, zowel in aantal als in tijd, vormt de effectieve exponent van een 
goed afgestemd gezamenlijk nautisch beheer binnen het Schelde-estuarium. 

De tweede benadering vertrekt vanuit de noodzaak of vraag naar toegankelijkheid. Immers, vanuit zuiver 
technisch standpunt is er naar de realisatie van toegankelijkheid geen enkele externe beperking te 
detecteren. Een "geschikte" toegankelijkheid kan te allen tijde technisch gerealiseerd worden; doch 
externe bijkomende factoren en fenomenen sturen de noodzaak-vraag naar een optimale 
toegankelijkheid. 

Een laatste, alternatieve benadering beschrijft het thema vanuit een a-priori geïntegreerde visie. Hier 
wordt de duidelijke opsplitsing in de voorgaande benadering teruggeplaatst en wordt gezocht naar 
interacties tussen de respectievelijke onderdelen van het schema. Opnieuw wordt vertrokken vanuit de 
eerder gestelde noodzaak, of vraag naar een "goede toegankelijkheid". Vanuit deze procesanalyse zijn 
uiteindelijk voor het thema toegankelijkheid volgende beleidsindicatoren gekozen: nautische vlotlieid, 
calamiteitenrisico, risico gevaarlijke stoffen transport, maritieme goederenoverslag, 
meergeuiensysteem, waarbij deze laatste indicator als overkoepelend en gemeenschappelijk tussen de 
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thema's toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid wordt voorgesteld Als ondersteunende 
procesindicatoren zijn volume onderhoudsbaggerwerken en kritieke vaargeuldimensies 
geselecteerd. 

2.3 NATUURLIJKHEID 

Wat betreft het thema natuurlijkheid kan het Schelde-estuarium gezien worden als een complex 
ecosysteem waarin volgende processen van belang zijn: hydrodynamische processen, morfologische 
processen (welke hun invloed hebben op de aanwezige habitatten), chemische processen en 
biodiversiteit (welke gerelateerd is aan het voedselweb). Deze ecologische processen staan ook onderling 
met elkaar in relatie en kunnen ondergebracht worden onder bepaalde functies van het Schelde-
estuanum. 

Gezien de zeer complexe interacties is er geopteerd om bij de selectie van de procesindicatoren voor 
natuurlijkheid te werken vanuit een hiërarchische benadenng van de procesindicatoren. De 
procesindicatoren van het eerste niveau zijn indicatoren die de basis vormen voor het ecologisch 
functioneren van het Schelde-estuanum. Deze procesindicatoren vertonen relevante relaties met andere 
indicatoren (van het een tweede niveau) die van belang zijn bij het verklaren van verandenngen in de 
procesindicatoren van het eerste niveau. Ten slotte kan ook een derde niveau onderscheiden worden van 
procesindicatoren die gerelateerd zijn aan en bijkomend inzicht verschaffen in veranderingen van 
procesindicatoren van het tweede of eerste niveau. 

Op basis van de eerder geschetste methodologie zijn volgende beleidsindicatoren uitgewerkt. 
meergeulenstelsel, saliniteitsgradiënt, zuurstoftekort, productiviteit, aantallen vogels per 
voedingstype per deelgebied en aantallen gewone zeehonden. 

2.4 TOERISME EN RECREATIE 

Wat betreft toerisme en recreatie is er in de procesanalyse vanuit gegaan dat de productiefactoren 
kapitaal en arbeid in combinatie met technologie leiden tot een bepaald output-, of productieniveau. Bij 
kapitaal hoort dan de indicator investeringen, en bij arbeid de indicator werkgelegenheid. Deze 
beide indicatoren treffen we ook aan in de procesanalyse voor visserij. In het BKSE is gekozen om deze 
factoren direct te meten, en geen indirecte, samengestelde indicatoren als bijvoorbeeld "toegevoegde 
waarde" te nemen, omdat deze geen betrouwbare en geldige indicatie kunnen geven van de betreffende 
Schelde-gebonden economische activiteit. 

De beschikbare output indicator voor toerisme zijn de overnachtingen in de meest relevante Schelde-
gebonden soorten accommodaties: de campings en de vakantieverblijven. Voor recreatie zijn de output 
indicatoren aantal ligplaatsen en sluisdoorgangen bij Hansweert, Vlissingen en Terneuzen. Een extra 
indicator die een eventueel conflict met de veiligheid en toegankelijk kan aanduiden is toegevoegd in de 
vorm van het aantal incidenten waarbij pleziervaartuigen betrokken zijn buiten de haven. 

2.5 VISSERU 

Voor de visserij zijn werkgelegenheid en investeringen gekozen voor de enige visserij soort waarvan 
de activiteiten te beperken zijn tot de Schelde: de kokkelvisserij. Als beschikbare output indicator is dan 
de aanlandingen van kokkels als indicator gekozen. Om een indicator van visserijinspanning te 
benaderen is tellingen van kokkels, garnalen en platvissoorten (vooral tong en schol) als indicator 
gekozen. 
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2.6 GESELECTEERDE INDICATOREN 

Voor ieder van de geselecteerde beleidsindicatoren worden de belangrijkste eigenschappen besproken in 
indicatorfiches. Deze fiches vormen de kern van het Beoordelingskader Schelde-estuarium, en zijn een op 
zichzelf staand stuk. Voor het jaar 2003 is een eerste invulling van de indicatoren gedaan, voorzover de 
noodzakelijke informatie beschikbaar was. 

2.7 OVERZICHT BELEIDSINDICATOREN 

De voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium geselecteerde beleidsindicatoren met hun classificatie 
binnen het DPSIR kader, zijn: 

Thema 

Veiligheid 

Toegankelijkheid 

Natuurlijkheid 

Toerisme en recreatie 

Visserij 

Naam 

VI Overstromingskans 
V2 Gevolgen 
T l Nautische vlotheid 
T2 Calamiteitenrisico 
T3 Risico gevaarlijke stoffentransport 
T4 Maritieme goederenoverslag 

[yjj Behoud van het meergeulenstelsel 

N2 Saliniteitsgradiënt 
N3 Zuurstoftekort 
N4 Productiviteit 
N5 Vogelaantallen 
N6 Zeehondenaantal 
Rl Werkgelegenheid In HORECA en watersport 
R2 Investeringen in HORECA en watersport 
R3 Overnachtingen 
R4 Aantal ligplaatsen in jachthavens 
R5 Sluisdoorgangen pleziervaart 
R6 Incidenten pleziervaart 
Fl Werkgelegenheid kokkelvisserij 
F2 Investeringen vissersschepen kokkelvisserij 
F3 Aantallen kokkels, garnalen en platvissen 
F4 Aanlandingen kokkels 

DPSIR 

S 
P 
D 
S 
S 
D 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
P 
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3 DE SOCIO-ECONOMISCHE KENTALLEN DATABASE 

Voor beleidsbeslissingen is interpretatie van indicatoren in een bredere sociaal-economische context 

onontbeerlijk. Ter ondersteuning van deze interpretatie is een socio-economische kentallen database 

opgesteld. De database omvat kentallen die in overleg met de stuurgroep en externe deskundigen is 

samengesteld en gegevens voor het jaar 2002 zijn gecompileerd. Deze kentallen verduidelijken het 

algemeen sociaal-economisch kader van het Schelde-estuarium en hebben betrekking op de gemeenten 

die in Zeeland en in Vlaanderen door de Schelde doorkruist worden. De database is opgebouwd uit 

verschillende onderdelen: gemeenten, het waterbeleid, toerisme, scheepvaart en landelijk. Deze 

onderdelen zijn relevant voor de geografische situatie (gemeenten), de bevolkingssamenstelling en 

arbeidssituatie (gemeenten), de economische situatie (gemeenten, toerisme, scheepvaart en landelijk) en 

de bestuurlijke situatie (waterbeleid). Tevens is in een handleiding uitgelegd hoe de database kan 

worden bijgewerkt. 

In de onderstaande tabel staan alle kentallen samengevat per onderdeel (gemeente, waterbeleid, 

toerisme, scheepvaart en landelijk) in een tabel met het aspect (geografische situatie, 

bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid, economische situatie, bestuurlijke situatie) waarnaar ze 

refereren: 

Onderdeel Beschikbaarheid gegevens Schelde gemeenten 2002 I 
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Gemeenten Oppervlakte (km^) 

Land (km^) 
Water oppervlakte B38 
Totale weglengte (km) 
Totaal gemeentelijk (km) 
Totaal provinciale wegen (km) 
Totaal rijkswegen (km) 
Totale bevolking (aantal inwoners) 
Afhankelijkratio (%) 
Groene druk (%) 
Grijze druk (%) 

Bevolkingsdensiteit (aantal inwoners per km^) 
Werkeloosheid (%) 
Externe migratie inschrijvingen (aantal) 
Externe migratie schrappingen (aantal) 
Interne migratie inschrijvingen (aantal) 
Interne migratie schrappingen (aantal) 
Leerlingen in onderwijs leerjaar 3 (aantal) 
Gemiddeld inkomen per aangifte (euros) 
Voorraad woningen (aantal) 
Gereedgekomen nieuwbouwwoningen (aantal) 
Gemiddelde omvang huishouden (mensen) 
Hotelkamers (aantal) 
Overnachtingen (aantal) 
Aantal actieve ondernemingen (aantal) 

Oppervlakte cultuurgrond (are) 
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Onderdeel Beschikbaarheid gegevens Schelde gemeenten 2002 
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Goederenoverslag binnenvaart per gemeente (tonnen) 
VHA (Vlaamse Hydrologische Atlas) gebieden (km^) 
Vlaanderen polders (km^) 
Nederland waterschappen (km^) 
Overnachtingen totaal logiesvormen (aantal) 
Overnachtingen hotels/pensions/jeugdaccommodaties 
Aantal overnachtingen verblijfsrecreatieve accommodaties 
Totaal vrachtvervoerende schepen (aantal schepen per sluis) 
Recreatievaart (aantal schepen per sluis) 
Directe werkgelegenheid havens (personen) 
Toegevoegde waarde havens 
Massagoed (bruto gewicht M metrische tonnen) 
Containers (M tonnen) 
Containers (aantal maal duizend TEU) 
Roll on/roll off (bruto gewicht min. metrische tonnen) 
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Overheidssaldo 
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Toegevoegde waarde visserij 
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DEEL 1: DOELSTELLINGEN EN METHODIEK. 
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SAMENVATTING 
Dit is deel 1 van het rapport Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium dat bestaat uit vijf delen: 

Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange 
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de 
bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept. 

Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van 
het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, 
en visserij. 

Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche. 
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003. 
Deel 5: Socio-economische kentallen database. 

In hoofdstuk 1 van dit eerste rapportonderdeel wordt het onderzoek ingeleid en de doelstelling van de 
studie aangegeven. 

In hoofdstuk 2 van dit rapportonderdeel deel 1 worden de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de 
LTV kort aangehaald en besproken voor elk van de vijf thema's: veiligheid, toegankelijkheid, 
natuurlijkheid, toerisme en recreatie en visserij. 

In hoofdstuk 3 wordt de methodiek van de keuze van de procesindicatoren en beleidsindicatoren 
toegelicht. Om verwarring te voorkomen wordt eerst aangegeven wat verstaan wordt onder een indicator 
en worden de definities gegeven voor de verschillende soorten indicatoren zoals ze in de rest van het 
rapport gebruikt zijn. 

De methodiek die uitgewerkt werd, kan als volgt samengevat worden. Rekening houdende met de 
beleidsdoelen van de Lange Termijn Visie voor het Schelde-estuarium, en vertrekkende vanuit de huidige 
wetenschappelijke literatuur en consultatie van experten en het wetenschappelijke begeleidingscomité 
werd voor elk van de thema's een analyse gemaakt van de processen die belangrijk zijn voor dat thema. 
Dit was de procesanalyse. Als gevolg van de procesanalyse zijn posities geïdentificeerd die een sleutelrol 
bekleden om de verschillende processen of deelprocessen te kunnen begrijpen. Vanuit deze 
geïdentificeerde sleutelposities zijn procesindicatoren geselecteerd die relevant zijn voor het 
beoordelingskader Schelde-estuarium. 

Tegelijkertijd werd door participatie van en terugkoppeling met de stuurgroep de beleidsrelevantie van 
potentiële indicatoren beoordeeld om tot een eerste selectie van beleidsindicatoren te komen. Daarnaast 
werd een set van gangbare criteria meegewogen om tot de uiteindelijke indicatorenselectie te komen. 
Geloofwaardigheid, continuïteit, beschikbaarheid en compatibiliteit zijn belangrijk voor de 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de indicator op lange termijn. 

In hoofdstuk 4 wordt de bruikbaarheid van het Environmental Goods en Services (EG&S) concept voor 
deze studie beoordeeld. EG86 is een antropocentrisch denkkader dat complexe processen analyseert en 
tracht te vereenvoudigen vertrekkende vanuit de goederen en diensten die door een natuurlijk systeem 
geleverd worden aan de mens. Het tracht de baten weer te geven die mensen ontvangen van 
functionerende, gezonde ecosystemen. Vanuit beleidsperspectief is het EG&S concept aantrekkelijk 
omdat het de belofte lijkt in te houden om tegen geringe kosten en inspanning op een toegankelijke 
manier nuttige informatie voor beleidsmakers, besluitnemers en het grote publiek beschikbaar te maken. 
Ondanks het potentieel van de EG&S benadering voor beleidsmakers is de praktische implementatie 
momenteel problematisch. Vanuit ecologisch perspectief is de grootste hinderpaal een nog onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing en het risico om voor het ecosysteem belangrijke functies, die niet van 
nut zijn voor de mens, te negeren. Vanuit economische perspectief is het probleem van de afwezigheid 
van markten voor milieugoederen en -diensten niet opgelost, waardoor het toekennen van een waarde 
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eraan problematisch is. Kortom, de momenteel problematische vertaling van het concept vanuit de 
wereld van de wetenschap naar het beleid, maakt echter de praktische bruikbaarheid ervan beperkt. 

Het alternatief denkkader dat in deze studie aangewend zal worden, is het DPSIR kader, wat zijn 
oorsprong vindt in het "Pressure State Response" (PSR) model. Menselijke productie en consumptie 
activiteiten oefenen druk ("pressure") uit op aspecten van het beschouwde LTV-thema. De toestand 
("state") indicatoren geven de actuele toestand van het geviseerde aspecten weer wat eventueel onder 
druk staat. De "response" indicatoren geven tenslotte aan hoe de milieu- en sectorale politiek zich 
ontwikkelt of reageert op de geconstateerde toestand. Dit denkkader zal verder gebruikt worden in deel 2 
"Procesanalyse en selectie van beleidsindicatoren". 
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1 INLEIDING 

1.1 OPBOUW VAN DE RAPPORTAGE 

Het rapport Beoordelingskader van het Schelde-estuarium (BKSE) bestaat uit vijf delen: 

Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange 
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de 
bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept. 

Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van 
het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, 
en visserij. 

Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche. 
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003. 
Deel 5: Socio-economische kentallen database. 

In hoofdstuk 1 van dit eerste rapportonderdeel deel 1 wordt het onderzoek ingeleid en de doelstelling 
van de studie aangegeven. In hoofdstuk 2 van dit rapportonderdeel worden de doelstellingen zoals 
beschreven in de LTV kort aangehaald voor elk van de vijf thema's: veiligheid, toegankelijkheid, 
natuurlijkheid, toerisme en recreatie en visserij. Vervolgens worden de doestellingen, uitgangspunten en 
de aanpak van het project Beoordelingskader Schelde-estuanum gegeven (BKSE). In hoofdstuk 3 wordt 
de selectiemethodiek van de indicatoren toegelicht. Om verwarring te voorkomen wordt eerst 
aangegeven wat verstaan wordt onder een indicator en worden de definities gegeven voor de 
verschillende soorten indicatoren zoals ze in de rest van het rapport gebruikt zijn. In hoofdstuk 4 wordt 
de bruikbaarheid van het Environmental Goods en Services denkkader voor deze studie beoordeeld. 

1.2 SITUERING VAN DE OPDRACHT 

In januan 1995 werd het Verruimingsverdrag tussen Nederland en Vlaanderen ondertekend. In de 
daaropvolgende periode van 1996 tot 2000 werd het zogenaamde 48'/43'/38' voet 
verdiepingsprogramma gerealiseerd in de Westerschelde en de Zeeschelde op Nederlands en Vlaams 
grondgebied met als doel de toegankelijkheid van de Antwerpse haven te verbeteren en voor de 
toekomst veilig te stellen. In deze periode vraagt Vlaanderen echter al een verdere verdieping, gencht op 
een optimale toegang tot de havens. 

Naar aanleiding van deze wens is in 1998 besloten om een gezamenlijke Lange Termijn Visie voor het 
Schelde-estuarium te ontwikkelen. In januari 1999 gaf de Technische Scheldecommissie, het gezamenlijk 
ambtelijke overlegorgaan, opdracht aan de Nederlandse Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Vlaamse 
Administratie Waterwegen en Zeewezen om een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium op te 
stellen. Dit resulteerde begin 2001 in de gezamenlijke en integrale Langetermijnvisie, die reikt tot 2030. 

De volgende fase in de realisatie van de LTV vindt zijn basis in het memorandum van Vlissingen tussen 
Nederland en Vlaanderen van maart 2002. Hierin wordt er een langlopend onderzoek- en 
monitonngsprogramma gestart (LTV-O&M), waarvan het ontwikkelen van een beoordelingskader voor 
het Schelde-estuarium ten behoeve van het beleid een onderdeel is. 
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1.3 DOELSTELLING VAN HET BEOORDELINGSKADER SCHELDE-ESTUARIUM 

Het doel van het beoordelingskader Schelde-estuarium (BKSE) project is beleidsmakers te voorzien van 
een praktisch werkinstrument dat op een coherente en integrale manier kan worden toegepast om 
informatie te leveren die beslissingen kunnen ondersteunen die de vijf thema's van de lange termijn visie 
(LTV) betreffen. Dit instrument dient op een coherente manier op de vijf thema's veiligheid, 
toegankelijkheid, natuur, recreatie/toensme en visserij toegepast te kunnen worden en moet leiden tot 
een geïntegreerd en duurzame beheer van het Schelde-estuanum. 

Dit werkinstrument voor beleidsmonitoring, het beoordelingskader Schelde-estuanum, bestaat uit een 
hanteerbaar aantal beleidsindicatoren dat vijf thema's van de LTV bestrijkt. Hiermee kan dan ingeschat 
worden voor de periode tot 2030, of de ontwikkelingen in het estuanum zich in de richting van de LTV 
doelstellingen bewegen of met. Beleidsmonitoring is het systematisch en periodiek verzamelen, bewerken 
en presenteren van de voortgang en doelbereiking van het beleid. Indicatoren vervullen hierin twee 
fundamentele functies: de synthese van data en hun communicatie. Indicatoren vatten een groot aantal 
metingen en parameters samen, en vergemakkelijken het communicatieproces waarmee de gegevens 
worden overgedragen naar de gebruiker. 

De ontwikkeling van deze beleidsindicatoren moet gebaseerd zijn op de volgende elementen: 

> De meest recente wetenschappelijke kennis, om de geldigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. 

> Voldoende maatschappelijk draagvlak, om de geloofwaardigheid van de indicator te versterken. 

> Voldoen aan de volgende cntena: continuïteit in de metingen, beschikbaarheid en compatibiliteit, om 

de technische haalbaarheid van de indicator te garanderen. 

Om de hoofddoelstelling te bereiken dienen de indicatoren in een breder sociaal-economisch kader 
geplaatst te kunnen worden. Hiervoor dient een kentallendatabase van lokale en regionale socio-
economische gegevens ontwikkeld te worden, op basis van beschikbare en betrouwbare statistieken. 

Het uiteindelijke doel van de LTV impliceert dat de indicatoren toepasbaar moeten zijn gedurende een 
lange termijn en ze moeten refereren aan het estuarium inclusief het mondingsgebied Het Schelde-
estuanum wordt hierbij als één grensoverschrijdend geografisch geheel gezien. 

De algemene doelstelling van deze studie is te komen tot een coherente set van uitgewerkte 
beleidsindicatoren met betrekking tot veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, visserij en toensme en 
recreatie om de beleidsmakers te ondersteunen bij het integrale en duurzame beheer van het Schelde-
estuanum (een beleidsindicator is een indicator die hoort bij een beleidsdoelstelling, of in dit geval dus 
één van de thema's van de Lange Termijn Visie Schelde-estuanum (LTV). Een beleidsindicator kan 
gebruikt worden als basis om preventieve acties te nemen, om beleidseffecten te beoordelen, of om het 
beleid te evalueren). Deze set wordt ondersteund door procesindicatoren (dit zijn indicatoren die in de 
procesanalyse per thema van het Schelde-estuanum een sleutelpositie bekleden) en een dataset socio-
economische kentallen. 

1.4 BENADERING VAN HET BEOORDELINGSKADER SCHELDE-ESTUARIUM 

Binnen het beoordelingskader Schelde-estuanum worden vijf thema's gedefinieerd: 

• 3 Pnontaire thema's: 
- Veiligheid 
- Toegankelijkheid 

Natuur 
• 2 Niet-pnontaire thema's : 

- Vissenj 
Recreatie & toensme. 
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In het plan van aanpak is door de opdrachtgever aangegeven dat: 

• het streefbeeld "Lange Termijn Visie (LTV) 2030" het uitgangspunt moet zijn; 

• de indicatoren als "early warning" systeem moeten kunnen worden gebruikt; 

• zowel een "top down" en een "bottom-up" benadering moet worden toegepast; 

• zowel aan "beleidsindicatoren", als aan "procesindicatoren" moet aandacht gegeven worden; 

• het maatschappelijke draagvlak voor de geselecteerde indicatoren belangrijk is. 

Er is bij het opstellen van het BKSE uitgegaan van de bovenstaande punten, maar hierbij moeten een 
aantal kanttekeningen geplaatst worden. Wat betreft het eerste punt, moet worden opgemerkt dat de 
LTV 2030 nog geen concrete doelen formuleert, waardoor bijvoorbeeld het formuleren van grenswaarden 
voor indicatoren enigszins problematisch wordt. 

Ook moet opgemerkt worden dat de term estuarium onafhankelijk is van enige administratieve indeling 
van het territorium, en moet begrepen worden ais een "gedeeltelijk door land omsloten watergebied 
langs de kust, waar eb en vloed bedrijvig zijn, en waarin het zoute zeewater en het zoete rivierwater zich 
vermengen" [Meire et al., 1995]. Eén van de uitdagingen bij het scheppen van een beoordelingskader bij 
de LTV is om gegevens die door diverse instanties voor verschillende doeleinden zijn verzameld zodanig 
te harmoniseren dat een betrouwbaar en geldig kader ontstaat. Deze gegevens worden samengevat en 
gepresenteerd door middel van een verzameling indicatoren. 

Ook over de mogelijke bruikbaarheid van de indicatorenverzameling als "early warning" systeem kan 
enige twijfel bestaan, zoals we zullen bespreken in hoofdstuk 4.1 van dit deel. Immers de effecten van 
bepaalde morfologische en hydrologische veranderingen op het ecologisch functioneren zullen 
waarschijnlijk pas na vele jaren (wetenschappelijk) aantoonbaar zijn, en dan is bijsturing moeilijker. 
Immers, hoe hoger de relevantie is van metingen voor de ecologie, hoe minder vaak beleidsrelevante 
Informatie kan worden verkregen uit de metingen. Wat betreft de relevante geografische schaal, kan er 
soms wel vanuit landelijke studies naar het Schelde gebied worden geredeneerd (top-down), maar 
meestal moeten primaire bronnen op zo klein mogelijke geografische schaal worden gevonden (bottom-
up) om de betrouwbaarheid en geldigheid van de gegevens te garanderen. 

Het omvormen van kwalitatieve beleidsindicatoren naar kwantitatieve procesindicatoren (top-down), is 
een minder geschikte aanpak gebleken. Indien de selectie van beleidsindicatoren in de eerste plaats 
vertrekt vanuit de beleidsdoelstellingen bestaat het reële gevaar dat de wetenschappelijke onderbouwing 
van de gekozen beleidsindicatoren door procesindicatoren onyoldoende sterk is. Deze werkwijze houdt 
immers in dat er a/D05te/7ö/-/argumenten gezocht moeten worden waarom een bepaalde beleidsindicator 
zekere belangrijke processen vertegenwoordigt. Dit zou dus tot een minder onderbouwd 
beoordelingskader kunnen leiden. De aanpak is daarom aangepast waarbij in eerste instantie de 
procesanalyse heeft geleid tot de selectie van procesindicatoren (bottom-up). De omvorming van 
procesindicatoren naar beleidsindicatoren is wel aangepakt als een combinatie van top-down en bottom-
up benadering. 
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2 LTV-BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR HET BKSE 

Voor het opstellen van een beoordelingskader voor het Schelde-estuarium worden de doelstellingen van 
de Lange Termijn Visie (LTV) als basis genomen. [Zanting & Thij, 2001; in het vervolg geciteerd als LTV, 
2001] Het hierna ontwikkelde beoordelingskader heeft betrekking op het buitendijkse stroomgebied vanaf 
Gent tot en met de monding van de Schelde, exclusief de Vlakte van de Raan en bijrivieren van de 
Schelde. 
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Kaart 1: Situering van het studiegebied, (bron: SIC) 

Vertrekkend van een situatieschets op korte termijn en een tussenstap naar een ontwikkelingsschets 
tegen 2010, wordt binnen de LTV een streefbeeld voor 2030 ontwikkeld. Hieronder zijn de voornaamste 
beleidsdoelstellingen van dit 2030-streefbeeld verzameld voor de 5 thema's. Deze worden als 
uitgangspunt genomen voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium. 

2.1 VEILIGHEID 

2.1.1 Doelstellingen LTV 

Beleidsdoelstellingen Schelde-estuarium 2030 volgens LTV zijn [LTV, 2001]: 

1. De veiligheid tegen overstromen van het aan het Schelde-estuarium grenzende land blijft een 
prioritaire factor die zal worden gemaximaliseerd in overeenstemming met de maatschappeiijl<e 
ontwikkeling en haalbaarheid. De instandhouding van zowel het natuurlijke estuariene systeem 
als van voldoende toegang tot de Scheidehavens zullen op deze prioritaire factor afgestemd zijn. 
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2. Het veiligheidsniveau in het Nederlandse deel van het estuarium is gehandhaafd op het niveau 
van 2000 (1/4.000 jaar volgens de Wet op de Waterkering), met dien verstande dat absolute 
veiligheid met kan worden gegarandeerd. 

3. Het veiligheidsniveau in het Vlaamse deel van het estuarium wordt maximaal verbeterd, ook hier 
met dien verstande dat absolute veiligheid met kan worden gegarandeerd. 

4. In beide landen zijn vanaf 2000 technische en maatschappelijke debatten gevoerd over de 
manier waarop de veiligheid wordt gehandhaafd. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de 
consequenties van een risicobenadering (risico = kans x gevolg). De manier waarop aanvullende 
maatregelen, noodzakelijk als gevolg van veranderende omgevingsfactoren (zeespiegelstijging, 
bodemdaling en stormklimaat), zullen worden genomen zal aansluiten bij de uitkomsten van deze 
debatten en het onderzoek. 

5. In het gebied van de Westerschelde (vanaf Saeftinghe stroomafwaarts) en het mondingsgebied 
IS de overeengekomen kans op overstroming gehandhaafd door middel van versterking van de 
waterkeringen en beleidsmaatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening Gecontroleerde 
overstroming is hier geen effectief middel om de kans op overstroming te verlagen. 

6 Er IS een verbinding tussen de Oosterschelde en de Westerschelde aangelegd, primair met het 
oog op het verlagen van de hoogwaterstanden bij stormvloeden. De verbinding is zo ontworpen 
dat het een gebied is met interessante brak-zoute natuurwaarden en van belang is als 
ecologische verbinding tussen beide estuaria. (Opmerking van de auteurs: deze verbinding is 
reeds politiek verworpen). 

7. In het gebied van de Zeeschelde (vanaf Saeftinghe stroomopwaarts) zijn gecontroleerde 
overstromingsgebieden aangelegd om het benodigde veiligheidsniveau te bereiken. Hieraan is de 
voorkeur gegeven boven verdere dijkverhogingen en/of de aanleg van een stormvloedkering. Met 
betrekking tot de verder te maximaliseren veiligheid dient hier te worden voortgebouwd op de 
ervaring met de reeds aangelegde gecontroleerde overstromingsgebieden. Daartoe zijn in de 
sfeer van de ruimtelijke ordening de benodigde voorzieningen getroffen. 

8. Menselijke ingrepen in het estuarium mogen de kans op overstromen met verhogen en dienen 
door middel van adequate maatregelen te worden gecompenseerd. 

9. Toename van de kans op overstromen in het Schelde-estuarium (met name de Zeeschelde) als 
gevolg van een toename van bovenstroomse hoogwaters zal zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen door maatregelen in de bovenstroomse gebieden zelf 

10. Een gezamenlijk Vlaams-Nederlands monitoring- en evaluatieprogramma van de waterstanden in 
het gehele Schelde-estuarium is in werking en heeft inmiddels een schat aan informatie 
opgeleverd over de gevolgen van het overeengekomen beheer van het estuarium. 

2.1.2 Beleid rondom Veiligheid 

Begrippen en definities 

Omdat in Nederland verschillende termen voorkomen omtrent de veiligheid tegen overstromen en zo ook 
in Vlaanderen en daarnaast de terminologie in beide landen van elkaar verschilt, volgen hieronder een 
aantal definities zoals deze gehanteerd worden binnen deze studie. 

Deze definities sluiten zoveel mogelijk aan bij de algemeen gehanteerde definities, maar ook daar is met 
altijd sprake van eenduidigheid. 
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Overschrijdingskans - de overschrijdingskans van een waterstand is de kans dat een bepaalde 
waterstand waarop de waterkering is ontworpen bereikt of overschreden wordt. 

Overstromingskans = de kans dat een gebied overstroomt, doordat de waterkering rondom dat gebied 
op één of meer plaatsen faalt. In Nederland is een gebied veelal een dijkring. 

Overstromingsrisico - het product van de overstromingskans en de schade 

Overbeiastingskans - de kans per jaar dat een bepaalde belasting waarop een object is ontworpen 
overschreden wordt. Dit object kan een waterkering zijn, maar ook een onderdeel daarvan zoals de 
dijkbekleding. 

Faalkans = de kans dat een waterkering (of onderdeel hiervan) zijn functie niet meer kan vervullen. Een 
faalkans is altijd gerelateerd aan een faalmechanisme. Hieronder volgen een aantal voorbeelden: De 
faalkans van een waterkering is de kans dat de kering zijn waterkerende functie niet meer kan vervullen. 
Beschouwen we het faalmechanisme overloop dan is de faalkans van een dijk gelijk aan de kans dat de 
waterstand de kruinhoogte overschrijdt. In dit geval is de faalkans tevens de overstromingskans. 
Beschouwen we het faalmechanisme 'erosie van de bekleding' dan is de faalkans van de bekleding de 
kans dat de kleding zijn beschermende functie van het dijklichaam niet meer kan vervullen. Als de 
bekleding faalt, is er nog geen sprake van falen van de kering, want de kering heeft nog een 
zogenaamde reststerkte. Pas zodra de kering door bijvoorbeeld afschuiving bezwijkt en dus zijn 
waterkerende functie niet meer kan vervullen faalt de kering. 

De overstromingskans van een gebied wordt bepaald door de faalkansen voor alle faalmechanismen van 
de beschermende keringen te combineren. 

Veiligheidsnorm = is de norm die is vastgelegd in de (Nederlandse) Wet op de Waterkering (WoW). 
Momenteel is dit nog de maximaal toelaatbare overschrijdingskans van het zogenaamde ontwerp- of 
toetspeil. Het toetspeil voor de Westerschelde is (zie Hydraulisch randvoorwaardenboek) de waterstand 
die optreedt eens per 4.000 jaar. De Wet op de Waterkering biedt de mogelijkheid om in de toekomst 
over te stappen naar overstromingskansen. 

Veiligheidsniveau = dit is een term die in Vlaanderen vaker wordt gebruikt en betekent veiligheidsnorm. 
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen gewenst veiligheidsniveau en actueel veiligheidsniveau. 
De term veiligheidsnorm en veiligheidsniveau zullen beide in deze studie gebruikt worden. 

Actueel veiligheidsniveau = is de overstromingskans van een gebied bij waterkeringen in de huidige 
toestand. 

Gewenst veiligheidsniveau - de economisch optimale overstromingskans. Daarbij is een optimum 
gevonden tussen de kosten voor maatregelen om overstromingen te voorkomen en de verwachte schade 
van een overstroming. De verwachte schade is de schade als gevolg van een overstroming 
verdisconteerd met de kans op een overstroming. 

Veiligheidsbeleid in Nederland 

Huidige veiligheidsbenadering 

De huidige veiligheidsbenadering in Nederland is gebaseerd op de bepaling van overschrijdingskansen 
voor afzonderlijke waterkeringen (dijkvakken/kunstwerken). De overschrijdingskans is de kans dat voor 
een onderdeel van de waterkering de maatgevende hoogwaterstand wordt overschreden. 

In de Wet op de Waterkering [Wet op de waterkering, 1995] wordt het kader voor het huidige 
veiligheidsbeleid beschreven. Het huidige veiligheidsbeleid is gebaseerd op de aanbevelingen van de 
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Deltacommissie na de watersnoodramp van 1953. Uitgangspunt hierbij zijn veilige dijken onder 
maatgevende omstandigheden. De veiligheidsbenadering van de Deltacommissie wilde per gebied een 
veiligheidsnorm vaststellen. Deze benadering is gebaseerd op enerzijds de kosten van aanleg van de 
waterkenngen en anderzijds de mogelijke schade bij een overstroming. Het belangrijkste probleem voor 
de commissie was dat de kennis destijds met toereikend was om de overstromingskans van een 
waterkering te berekenen. De Deltacommissie koos daarom voor een vereenvoudigde benadenng 
gebaseerd op ontwerpbelastingen. Uitgangspunt daann zijn ontwerpwaterstanden als meest dominante 
belasting. Bij het ontwerp van de waterkenng wordt ten opzichte van deze waterstand vervolgens een 
zekere marge gehanteerd, die afhankelijk is van wind- en golfklimaat. Het doel daarbij is om te zorgen 
dat elk individueel dijkvak voldoende hoog is om een bepaalde extreme waterstand met bijbehorende 
golfbelasting ('overlopen' en 'golfoverslag') te keren. Aanvullende eisen zoals de helling van het 
binnentalud en de zwaarte van de bekleding, zorgen voor voldoende stabiliteit. 

Op deze wijze is voor ieder dijknnggebied een veiligheidsniveau m de vorm van ontwerpwaterstanden in 
de Wet op de Waterkering door politieke keuze vastgesteld op basis van het te beschermen belang. 
Uitgegaan is van een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000 per jaar, waarbij voor sommige gebieden 
een reductie is toegepast. Zo gelden voor het dichtbevolkte centraal Nederland, het economische hart 
van Nederland, ontwerpwaterstanden van 1/10.000 per jaar. Voor de minder dichtbevolkte en 
economisch minder belangrijke gebieden wordt uitgegaan van hogere overschrijdingsfrequenties. Voor de 
gebieden langs de Westerschelde is dit 1/4.000 per jaar. De overschrijdingsfrequenties zijn vastgelegd in 
de Wet op de Waterkering. 

In Nederland is het beleid erop gencht te blijven voldoen aan de veiligheidseisen die zijn gesteld in de 
Wet op de Waterkering [Wet op de waterkenng, 1995]. Deze schrijft voor dat de beheerder zijn 
waterkering periodiek (5 jaar) beoordeelt op veiligheid tegen overstromen. De veiligheid wordt bepaald 
door de weerstand van de dijk tegen de hydraulische belasting door stroming, golven en golfoploop. Als 
de weerstand te laag is, en dus de veiligheidsnorm met wordt gehaald, dan moeten de keringen worden 
versterkt. Sinds 2004 vindt de toetsing plaats volgens het "Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)". Voor 
de hydraulische belasting gebruikt de beheerder het zogenaamde "Hydraulische Randvoorwaardenboek" 
dat elke 5 jaar verschijnt. 

Toekomstige veiligheidsbenadering 

De Wet op de Waterkenng biedt de mogelijkheid om een overstap te maken naar een meer 
geavanceerde veiligheidsbenadenng, die is gebaseerd op overstromingskansen. De veiligheid wordt 
uitgedrukt als de kans op een overstroming, waarbij de hoogte van de norm (kans) rekening houdt met 
de gevolgen van een overstroming uitgedrukt in termen van schade en slachtoffers. Uiteindelijk wordt de 
veiligheid dan ook uitgedrukt in de overstromingsnsicobenadering. 

In Nederland overweegt men een overstap van de voornoemde veiligheidsbenadering gebaseerd op de 
overschrijdingskans naar een benadering gebaseerd op overstromingskansen en overstromingsrisico's. 
Hierbij is het overstromingsrisico gedefinieerd als het product van de overstromingskans en de gevolgen. 
BIJ de overschrijdingskans wordt alleen gekeken naar de faalmechanismen overloop en golfoverslag. Bij 
de overstromingskans worden ook alle andere faalmechanismen, zoals afschuiving, beschadiging 
dijkbekleding en erosie van het dijklichaam en opbarsten en piping in beschouwing genomen (zie bijlage 
bij deel 2). Binnen het project Veiligheid Nederland in Kaart' wordt een compleet beeld gegeven van 
onzekerheden, kansen, gevolgen en het nsico per dijkringgebied voor heel Nederland. 

Binnen het project 'Veiligheid Nederland in Kaart' worden momenteel voor een aantal dijknnggebieden in 
Nederland overstromingskansen en gevolgen uitgerekend om zo het overstromingsrisico te bepalen. Het 
IS dan mogelijk om op termijn het overstromingsrisico in een bredere context te plaatsen en te 
vergelijken met andere maatschappelijke risico's zoals die van kerncentrales, het vervoer van gevaarlijke 
stoffen en de luchtvaart. 
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Veiligheidsbeleid in Vlaanderen 

De waterbeheersingsplannen in Vlaanderen waren in het verleden gebaseerd op beveiliging tegen 
herhalingen van reeds voorgekomen hoogwaters of op buitenlandse waterbeheersingsplannen. Voor het 
Zeescheldebekken moet het Sigmaplan uiteindelijk een vergelijkbare veiligheid als het Nederlandse 
Deltaplan opleveren. 

In Vlaanderen wordt momenteel de gyerbelastingskansbenadering toegepast (zie bijvoorbeeld het 
Sigmaplan). De huidige overschrijdingskans van het Zeescheldebekken is 1/70 per jaar; met het inrichten 
van het Gecontroleerde Overstromings Gebied (GOG) Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en het aanpassen van 
de dijken op Sigmahoogte wordt deze verkleind tot 1/350 per jaar. Met de uitvoering van het Sigmaplan 
wordt gestreefd naar een overschrijdingskans die een vergelijkbaar risico oplevert als het risico van 
Centraal Nederland waar een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar geldt; momenteel wordt het 
bereiken van een overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar voor het Zeescheldebekken haalbaar geacht. 
Een overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar wordt ook voldoende geacht omdat langs de Schelde vooral 
landelijke gebieden liggen en dus weinig schade wordt verwacht bij overstroming. 

In Vlaanderen wordt momenteel ook de stapjiaar overstromingsrisico's gemaakt, waarbij enerzijds het 
falen van de waterkering (zowel overloop als andere faalmechanismen) als de gevolgen (schade en 
slachtoffers) wordt meegenomen. Hiervoor wordt een methodologie toegepast die door het Hydrologisch 
Informatie Centrum HICJs opgesteld op basis van enerzijds de verschillende internationaal gehanteerde 
methodes, en anderzijds de specifieke Vlaamse hydrologische situatie (eerder valleien i.p.v. polders) en 
beschikbare gegevens. Momenteel wordt deze methodologie toegepast in de "Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse" (MKBA) die moet resulteren in een geactualiseerd Sigmaplan. 

2.2 TOEGANKELIJKHEID 

De beleidsdoelstellingen vanuit het 2030-streefbeeld voor toegankelijkheid kunnen opgesplitst worden 
naar toegankelijkheid senso stricto en morfologie. 

Toegankelijkheid: 

• Toegang tot de Scheldehavens optimaliseren aan de fiand van I^KBA, waarin zeker volgende 
aspecten meegenomen worden: 

- aanleg en ondertioud van vaargeul/ verdieping; 

- economiscfie baten verbonden aan de Scheldetiavens. De Sctieldeiiavens (Antwerpen, 
Terneuzen, Gent en Viissingen) blijven een sterke economiscfie pool. De tioge economische 
waarde wordt actueel uitgedrukt in: 

~ maritieme goederenoverslag; 

~ toegevoegde waarde gecreëerd door de ha ven (direct - indirect); 

~ aantal werkzame mensen binnen haven (direct - indirect); 

- karakteristieke fysische en ecologische kenmerken van het estuarium; 

veiligheid tegen overstromingen. 

• l^onitoring en evaluatie van evenwicht tussen natuurlijke draagkracht en toegang naar 
Antwerpen. 

• Duidelijke (vastgelegde) beleidsafspraken tussen Nederland en Vlaanderen in verband met 
dimensies van de vaarwegen in het estuarium. 

• Gezamenlijk nautisch beheer tussen Nederland en Vlaanderen met maximalisatie van de 
capaciteit van de beschikbare vaarwegen. 
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• Bevriezen van de risicocontouren door enerzijds een optimaal nautisch beheer te ontwikkelen en 
anderzijds, indien nodig, een beperking van hoeveelheid gevaarlijke ladingen (toxische gassen). 
Om de verschuiving van de risicocontouren in landwaartse richting bij toenemende 
scheepvaartintensiteit op te vangen zijn hiertoe geschikte bronmaatregelen nodig zoals een 
aangepast nautisch beheer en mogelijks ook een beperking van het transport van ammoniak en 
toxische gassen. 

• Duurzame berging van baggerspecie waarbij gestreefd wordt naar een berging binnen het 
estuarium. 

• Toegankelijkheid van havens van Gent en Terneuzen blijven gekoppeld aan de sluisdimensies in 
Terneuzen. 

• Gezamenlijke monitoring van verkeer- en vervoerstromen. 

• Geen verruiming van Boven Zeeschelde tot klasse Va of Vb. 

Morfologie: 

• Instandhouding van de vastgelegde fysische systeemkenmerken van het estuarium: 

Voor de Westerschelde- de hoofd- en nevengeulen met tussenliggende platen en 
ondiepwaterzones, ruimte voor de rivier (cfr. SIGMA) 

Voor de Zeeschelde: het riviersysteem met meanderend karakter, met tjeperkte 
bovenstroomse slibaanvoer en verzekerde bovenstroomse aanvoer van zoet water 
(instandhouden van zout-zoet gradient). 

• Morfologie van het estuarium blijft erkend als tegelijk aandrijvend mechanisme (fysische 
kenmerken van rivier) en aangedreven mechanisme (menselijke actie - exogene invloed) 

• Nauwkeurige en directe opvolging van de hydromorfologische kenmerken van het estuariene 
systeem door de verdere uitbouw en onderhoud van het gemeenschappelijke onderzoek- en 
monitoringprogramma, zodat een continue evaluatie kan gebeuren. Hierbij wordt zeker ook 
aandacht besteed aan de opvolging (monitoring) van de impact van een (aangepast) bagger- en 
stortbeleid op de morfodynamiek van het estuariene systeem. 

• Ontplooiing van een natuurlijke, dynamische morfologie van het mondingsgebied. 

Samen vatti na. 

Op basis van de hierboven verzamelde beleidsdoelstellingen uit de LTV voor het Schelde-estuanum 
kunnen samenvattend 4 grote beheerslijnen voor het thema "Toegankelijkheid" gedistilleerd worden: 

• 1. Economisch belang van de Scheldehavens. 

• 2. Veilig nautisch beheer. 

• 3. Morfologisch beheer van de waterweg fVerruiming" van de waterweg). 

• 4. Gemeenschappelijke monitoring en analyse van de relevante fenomenen (havenactiviteiten, 

scheepvaartverkeer, morfologie, ). 

Bovenstaande 4 hoofdlijnen zullen ook als relevante categoneen gebruikt worden bij de identificatie van 
de BKSE- beieidsindicator. 
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2.3 NATUURLIJKHEID 

Binnen het estuarium wordt in 2030 een grote diversiteit aan habitatten aangetroffen, gekarakteriseerd 
door slikken, schorren, ondiepe watergebieden en platen in zoet, brak en zout water. Daarbij behorende 
levensgemeenschappen komen in het estuarium duurzaam voor en zijn waar mogelijk versterkt. Een 
belangrijke basis daarvoor is gelegd door de ruimte die gecreëerd is voor natuurlijke dynamische 
fysische, chemische en biologische processen, aangevuld door het feit dat de waterkwaliteit geen 
limiterende factor meer is [LTV, 2001; Graveland et al., 2002]. 

De beleidsdoelstellingen vanuit het 2030-streefbeeld kunnen voor het thema natuurlijkheid geformuleerd 
worden als 2 grote ecosysteemdoelstellingen. Deze ecosysteemdoelstellingen zijn als volgt specifiek 
uitwerkt [LTV, 2001]. 

Ruimte voor natuurlijke dvnamische fysische, chemische en biologische processen. 

• Het beheer van het Schelde-estuarium is mede afgestemd op de relatie die het heeft met de 
Noordzee en het stroombekken. Zowel de export van belastende stoffen naar de Noordzee, als 
de habitatfuncties van het estuarium zijn daarbij van belang. 

• Maatregelen om de kwaliteit van de water- en slibtoevoer naar het Schelde-estuarium te 
verbeteren zijn genomen met als consequentie, dat het enige overgebleven zorgpunt de 
nalevering van belastende stoffen van het sediment is. De watertoevoer van de Schelde naar de 
Noordzee is van voldoende kwaliteit 

• Het beheer van de Westerschelde is er tenminste op gericht om de getijdenwerking in 
verschillende eb- en vloedgeulen te behouden. Het meergeulensysteem mag op de verschillende 
te onderscheiden schaalniveaus niet verdwijnen. Dit betekent: 

voor de megaschaal dat de export van sediment uit het estuarium wordt beperkt; 

voor de macroschaal dat eb- en vloedscharen in stand blijven; 

voor de mesoschaal dat de dynamiek van kortsluitgeulen en de plaat-geul-uitwisseling 
behouden blijft; 

wat leidt tot op natuurlijke wijze in stand blijven van de dynamiek op micro-schaal. 

• Door ruimte te laten aan de processen van opbouw en afbraak worden de kansen voor 
uitbreiding van het areaal getijdengebieden (vooral laagdynamische slikken en jonge schorren) 
benut Dit kan zowel in gebieden die al buitendijks liggen als in gebieden die aan het estuarium 
worden toegevoegd. 

• Het meanderende karakter van de rivier is in de Zeeschelde behouden. Dit betekent dat 
bochtafsnijdingen worden vermeden. Voor de bij dit systeem behorende oevers wordt zoveel 
mogelijk ruimte geboden. 

• Bij het beheer van de Schelde wordt voldoende zoet water afgevoerd naar het estuarium om de 
unieke ecotopen die horen bij zoet-watergetijde en de zoet-zoutovergang in stand te houden. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het zonodig compenseren van nadelige gevolgen van een 
verruiming van het estuarium. 

• Een gezamenlijk Vlaams-Nederlands monitoring- en evaluatieprogramma van de ecologische 
processen in het Schelde-estuarium is in werking en heeft ondertussen een schat aan informatie 
opgeleverd over de gevolgen van het overeengekomen beheer van het estuarium. 
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Behoud of versterking van het estuariene ecosvsteem met alle typische habitatten en 
levensgemeenschappen langs de volledige zoet-zoutqradient. 

Het beheer van het estuarium richt zich op het instandhouden en ontwikkelen van een zo compleet 
mogelijk representatief voedselweb in alle zones (zoet, brak, zout). Daardoor is de biodiversiteit van het 
Schelde-estuanum gewaarborgd. Voorbeelden kunnen zijn: 

• De bestaande natuurlijke gebieden zijn zoveel mogelijk behouden of versterkt. 

• De brakwaterecotopen krijgen extra ruimte door het creëren van ruimte voor de rivier. 

• De verbindingen van het estuarium met de aangrenzende natuurlijke systemen zijn in voldoende 
mate aanwezig. 

• Het mondingsgebied blijft als eenheid behouden; er vindt geen versnippering van het gebied 
plaats door nieuwe gebruiksfuncties. 

• De natuurwaarden en dynamiek van de Vlakte van de Raan worden beschermd. 

• In het gehele estuarium wordt gestreefd naar zoveel mogelijk natuurvnendelijke oevers, die 
passen bij het ter plaatse aanwezige natuurlijke systeem. 

• De fysieke en milieutechnische belemmeringen voor terugkeer van trekvissen zijn opgeheven. 

Het Schelde-estuanum is onderdeel van het Schelde stroomgebied. Naast het LTV streefbeeld rusten er 
nog andere nationale en internationale verplichtingen en bijhorende ecologische beleidsdoelen op het 
estuarium of delen daarvan, die elk streven naar duurzaam en integraal beheer, maar gencht zijn op een 
verschillend niveau van het ecosysteem en de ecosysteemfuncties. Zo ncht de Europese Kadernchtlijn 
Water (KRW) zich op het verbeteren van de algemene kwaliteit van watersystemen in het volledige 
stroomgebieddistrict. In de LTVs staan de optimalisatie van de ecologische estuariene processen en het 
estuanene voedselweb centraal. De Europese Habitat- en Voqelnchtlijn CHRL;VRL) beogen het 
waarborgen van de biologische diversiteit op Europees niveau, door het instandhouden van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Hiertoe zal een Europees ecologisch 
netwerk (Natura 2000) gevormd worden. Voor elk van de speciale beschermingszones binnen dit netwerk 
dienen specifieke doelstellingen met betrekking tot habitattypen en soorten te worden geformuleerd. 
Daarnaast zijn er nog de nationale, regionale en lokale natuurbeleidsinitiatieven. Al deze initiatieven 
kunnen enkel versterkend werken als ze voldoende op elkaar inspelen en ook mekaars doelstellingen, 
onderzoeksprojecten en uitvoeringsmaatregelen versterken. 
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2.4 TOERISME & RECREATIE 

De beleidsdoelstellingen LTV voor toensme en recreatie vanuit het 2030-streefbeeld zijn er slechts twee 
[LTV,2001]: 

• Verdere versterking van het toerisme in het mondingsgebied en de Westerschelde via de ketens 
kust-strand-achterland en natuurbelevingscheepvaartbeleving-(open)achterland-cultuurhistorie. 

• Behoud en versterking van een leefomgeving waarin de eigen bevolking en toeristen op een 
actieve (zeilen, zwemmen, surfen) en passieve (zonnen en het bekijken van schepen, vogels en 
zeehonden) manier kunnen genieten van de Westerschelde in al haar facetten. 

Omdat in te LTV de met prioritaire thema's -toerisme en recreatie, als ook visserij - met zo uitgebreid 
zijn uitgewerkt als de prioritaire thema's, is het nodig geweest alvorens tot een procesanalyse over te 
gaan, enige begrippen te verduidelijken en de belangrijkste trends kort te analyseren. Verblijfstoerisme of 
toensme wordt gedefinieerd als "de verplaatsing naar en het tijdelijke verblijf van mensen in een andere 
dan de alledaagse leefomgeving bij wijze van vrijetijdsbesteding, voor persoonlijke ontwikkeling 
(bijvoorbeeld gezondheid, of in het kader van de beroepsuitoefening)" [MIRA, 2003: 127]. Bij de 
toeristische sector gaat het dus om het produceren van een serie diensten voor verblijfstoerisme. Bij alle 
studies over toerisme dient er dus nauwkeurig gedefinieerd te worden om welke diensten het gaat en 
waar deze serie diensten precies uit bestaat. 

In relatie tot de Westerschelde is verblijfstoerisme dus het verblijven aan of dicht bij het estuarium. Voor 
dit onderzoek zal, het Schelde-gebonden verblijf als toensme beschouwd worden in die gemeenten die 
door de Schelde doorkruist worden in Vlaanderen, en in die (deel)gemeenten op Walcheren en m Zeeuws 
Vlaanderen die aan de Westerschelde liggen. Omdat m Nederland door gemeentelijke herindeling de 
gemeenten een stuk groter zijn dan in Vlaanderen moet er met delen van gemeenten gewerkt worden. 
Schelde-gebonden betekent in dit geval dat er redenen moeten zijn om aan te nemen dat het verblijf zo 
direct mogelijk met de aanwezigheid van de Schelde te maken heeft of kan hebben. 

Openluchtrecreatie is een heel breed begnp en is te omschrijven als vrijetijdsbesteding in de openlucht. 
Recreatie is "het geheel van gedragingen die men in de vrije tijd vrijwillig onderneemt of ondergaat, en 
waarvan verondersteld wordt dat ze pnmair gericht zijn op het bevredigen van de eigen verlangens naar 
ontspanning als levensactiviteit" [MIRA, 2003: 127]. In relatie tot Schelde-gebonden recreatie gaat het 
hier vooral om een breed scala van traditionele en nieuwe watersporten, fietsen en wandelen aan of 
dichtbij het estuarium. Vooral de watersporten hebben een belangrijke rol op en nabij de Westerschelde. 
Omdat het hier om verplaatsingsactiviteiten gaat is het hier ook moeilijk de zuiver Schelde-gebonden 
recreatie te isoleren. 
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2.5 VISSERIJ 

In de LTV wordt m het streefbeeld voor 2030 de visserij in het mondingsgebied gezien als een "gezonde 
maar beperkte bedrijfstak die geen afbreuk doet aan het ecosysteem" [LTV, 2001: 24-26]. Voor de 
beneden Zeeschelde (t/m de haven van Antwerpen) wordt beroepsvisserij als marginaal gezien, en voor 
de boven Zeeschelde wordt gesteld dat beroepsvisserij afwezig is. Deze visie voorziet dus een zeer 
beperkte rol voor de visserij. 

De beleidsdoelstellingen vanuit het 2030-streefbeeld zijn: 

• De visserij (alle types) is in evenwicht met de ecologische draagkracht van het gebied 
(kraamkamerfunctie). 

• Ontmoedigen van de beroepsvisserij op de Zeeschelde. 

Omdat voor het thema visserij zowel het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB) als het 
nationale visserijbeleid belangrijk zijn, zullen we hieronder kort de voorgeschiedenis en effecten van het 
visserijbeleid schetsen. Het visserijbeleid probeert immers de activiteit te sturen om overbevissing te 
voorkomen, en eist dat bepaalde gegevens verzameld en doorgegeven worden aan de autoriteiten. Als er 
een tegenstrijdig of onduidelijk beleid gevoerd wordt, kan er een schemersituatie ontstaan, waann de 
gegevens die als basis voor de indicatoren moeten dienen met beschikbaar zijn. Bovendien doet een 
gebrekkige verzameling en publicatie van gegevens zich vaak voor bij die primaire sectoren van de 
economie. In deze sectoren domineren vaak kleine bedrijven en zijn de kosten om gegevens te 
verzamelen en door te geven aan de autoriteiten onevenredig groot zijn. Het is voor kleine bedrijven dan 
ook moeilijk om verantwoord met gedetailleerde regulenng om te gaan. Zowel door een schemerig beleid 
als door de dominantie van kleine bedrijven in de visserij op de Schelde, is de beschikbaarheid van 
betrouwbare gegevens problematisch. 

Naast de hedendaagse EU regelgeving wordt er op Zeeschelde en Westerschelde nog gewerkt met een 
erfenis uit het verleden. Zo is in 1843 door België en Nederland een Reglement betreffende de 
uitoefening van het "regt der visscherij en van den vischhandel" vastgesteld, dat zijn oorsprong heeft in 
het scheidingstractaat van 1839 tussen beide landen. Het reglement van 1839 beschrijft en regelt de 
visserij zoals die in die tijd werd uitgeoefend. Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Sommige 
visserijvormen zijn verdwenen, anderen zijn gewijzigd. Het feit dat vissers van beide landen elk onder de 
eigen wetgeving vissen, leidt ook tot onduidelijkheden. Zo mogen Belgische vissers wel op gequoteerde 
vissoorten vissen, zonder dat zij een eigen quotum hebben, terwijl dat voor Nederlandse vissers 
verboden is. Daarentegen bestaan er voor Belgen gescheiden vergunningen om op zee, of om op de 
Westerschelde te vissen. Nederlanders daarentegen kunnen met eenzelfde vergunning zelf kiezen waar 
ze willen vissen: in de Westerschelde of op zee. 

Voor reglementenng van de visserij in het Belgische kustwater was tot voor kort de Federale Regering 
bevoegd en verantwoordelijk. Voor de reglementering van visserij op de Zeeschelde is het Vlaamse 
Gewest bevoegd en verantwoordelijk. Artkel 3 van het Besluit van 20 mei 1992 van de Vlaamse 
Executieve tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de nviervisserij geeft de essentie van het 
vigerende beleid weer: "Krachtens het reglement van 20 mei 1843 houdende het verdrag van 19 apnl 
1839 betreffende de visserij en de vishandel, wordt een vergunning verleend aan iedere inwoner van het 
Koninkrijk België of van het Koninkrijk der Nederlanden, wie wil vissen in de Schelde beneden Antwerpen, 
van de lijn of welke verondersteld wordt getrokken te zijn van de ene oever van de stroom naar de 
andere, op de punten waar de beide aanlegplaatsen voor de overvaart van Antwerpen naar het Vlaamse 
Hoofd gelegen zijn." 

Een aantal beroepsvissers bezit - op basis van het verdrag tussen België en Nederland uit 1843- een door 
de Federale overheid in België afgegeven vergunning om te vissen in de Zeeschelde en de Westerschelde 
(de zogenaamde akte van consent). De situatie kan zich nu voordoen dat bijvoorbeeld een Nederlandse 
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visser geen Nederlandse vergunning krijgt voor de vangst van een bepaalde (gequoteerde) vissoort in de 
Westerschelde, maar onder Belgische vlag wel. Dit leidt tot onduidelijkheid bij zowel de 
vergunninghouders als de controlerende instanties en staat een coherent grensoverschrijdend 
visserijbeleid in de weg. De recente overdracht van diverse bevoegdheden - waaronder de zeevisserij
van de Belgische federale overheid naar de gewesten en de gemeenschappen opent echter nieuwe 
perspectieven om helderheid in de situatie te creëren, maar dit is vooralsnog niet gebeurd. 

In de situatieschets Schelde-estuarium valt te lezen: "Eén van de pijlers van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB) van de EU is het instandhoudings- en beheersbeleid. Binnen dit beleid kunnen 
verschillende instrumenten worden onderscheiden. Allereerst het systeem van Total Allowable Catches 
(TAC s) en quota's, het aantal visdagen, de (gedeeltelijk) gesloten visgebieden en de technische 
maatregelen. Deze laatste hebben betrekking op de maat van vissoorten, de uitvoering van vistuigen en 
maaswijdte van netten, alsmede de inrichting van vissersvaartuigen. De technische maatregelen zijn in 
beginsel slechts van toepassing op de communautaire wateren. Nederland heeft sinds 1983, vanuit 
controle-technische overwegingen, het TAC en quota systeem en de technische maatregelen ook van 
toepassing verklaard op de als kustwater aangewezen wateren (Oosterschelde, Waddenzee en 
Westerschelde en een deel van de Voordelta). Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld in de Noordzee 
gevangen gequoteerde vissoorten worden aangeland vanuit deze vangstgebieden, teneinde het quotum 
"Noordzee" te sparen. België heeft de maatregelen voortvloeiend uit het GVB niet van toepassing 
verklaard op de Westerschelde. Daarentegen geldt een strenge scheiding tussen het vissen op de volle 
zee en in de Westerschelde." 

Voor de LTV doelstellingen betekent de gebrekkige afstemming in het visserijbeleid tussen Nederland en 
België, het overlappende en soms tegenstrijdige beleid, dat het twijfelachtig is of de overheden zodanig 
grip hebben op deze sector dat een effectieve controle op de beroepsvisserij mogelijk is. Het impliceert 
ook dat betrouwbare gegevens over visserij-inspanning, vangsten en aanlandingen dikwijls ontbreken. 
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3 METHODIEK VOOR DE SELECTIE VAN INDICATOREN 

3.1 DEFINITIE INDICATOR 

In het kader van diverse internationale inspanningen voor het ontwikkelen van duurzaamheidindicatoren 
zijn er diverse definities van indicatoren in omloop. Daarom is het zinvol om bij de aanvang het kader en 
de definities te geven van de diverse types indicatoren zoals die in deze studie gebruikt zullen worden. 

Een indicator wordt in deze studie gedefinieerd als: "een variabele of een aggregatie van variabelen, die 
een bepaald systeem of proces beschrijft en een bredere betekenis heeft dan alleen de waarde van een 
variabele'. [Lorentz, 1999, 19] Deze definitie is gebaseerd op de indicatordefinitie van de Organisation 
for Economie Cooperation and Development (OECD) [OECD, 2003]. 

Bij het gebruik van indicatoren zal men altijd moeten simplificeren, en kwantificeren. Indicatoren kunnen 
informatie geven voor een groot aantal verschillende doeleinden. De OECD vermeldt dat indicatoren twee 
hoofdfuncties hebben: 

• Synthese van data: indicatoren reduceren het aantal metingen en parameters die nodig zouden 
zijn om een volledige en wetenschappelijke presentatie te geven van de situatie. 

• Communicatie naar het publiek: indicatoren simplificeren het communicatieproces waarmee de 
gegevens worden overgedragen naar de gebruiker. Dientengevolge voldoen indicatoren niet altijd 
aan het wetenschappelijke criterium dat het bestaan van causale ketens voldoende aangetoond 
moet kunnen worden. Indicatoren moeten daarom worden gezien als een uitdrukking van de best 
beschikbare kennis. 

Indicatoren kunnen worden ingedeeld volgens het DPSIR-kader. In dit kader worden er Driving Forces 
(drijvende kracht). Pressure (druk). State (toestand). Impact (impact) en Response (respons) (DPSIR) 
indicatoren onderscheiden. Het DPSIR-kader is oorspronkelijk ontwikkeld uit het "Pressure-State-
Response" (PSR) model dat aanvankelijk ontwikkeld is door de OECD om de evaluatie en het rapporteren 
over milieupolitiek te structureren. De achterliggende gedachte was dat menselijke productie en 
consumptie activiteiten druk uitoefenen op het milieu. De toestandsindicatoren geven de actuele toestand 
van het geviseerde aspect van het milieu weer, dat eventueel onder druk staat. De responsindicatoren 
geven tenslotte aan hoe het beleid zich ontwikkelt of reageert op de geconstateerde milieutoestand. 

Aangepaste versies van het PSR model zijn het Driving force - State - Response (DSR) model gebruikt 
door de Commissie van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling (UNCSD) en het Driving force-
Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) model gebruikt door het Europese Milieu Agentschap (EEA). In 
dit laatste model wordt met "driving forces" de maatschappelijke consumptie- en productiepatronen 
bedoeld, terwijl met impact het uiteindelijke effect op het milieu bedoeld wordt. 

In een publicatie van Graveland et al. (2002: 75) worden beleidsindicatoren "response" indicatoren 
genoemd, maar om verwarring met de terminologie van het DPSIR kader te vermijden hebben we deze 
benadering van definitie niet overgenomen. In dit kader moet ook opgemerkt worden dat er geen overlap 
is tussen de DPSIR categorieën en de indeling in beleids- en procesindicatoren. ledere beleids- of 
procesindicator kan in principe zowel een D,P,S,I of R type indicator zijn. 

Hoe het DPSIR kader concreet verstaan kan worden geven we aan de hand van een fictief voorbeeld uit 
de landbouw. 

• de indicator van drijvende kracht kan de uitbreiding van het landbouwareaal zijn, 

• de drukindicator de emissie van nutriënten, 

• de toestandsindicator de concentraties nutriënten in het water. 
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• de impactindicator de aanwezigheid van algenbloei door eutrofiëring, 

• en de responsindicator veranderingen in het mestbeleid. 

3.2 PROCES-, EN BELEIDSINDICATOREN 

Voor het beoordelingskader van het Schelde-estuanum wordt een onderscheid gemaakt tussen 
procesindicatoren en beleidsindicatoren. 

Een procesindicator \s een indicator die op basis van de actuele wetenschappelijk kennis is geselecteerd, 
omdat ze in de procesanalyse per thema van het Schelde-estuanum een sleutelpositie bekleedt. Dit 
betekent dat de waarde van de procesindicator van een groot aantal andere processen afhangt of 
beïnvloedt worden door dit sleutelproces. Een procesindicator wordt gekozen op basis van een 
procesanalyse. De keuze van de modellen en selectie van de procesindicatoren gebeurt op 
wetenschappelijke basis. Om een indicatorwaarde te kunnen berekenen, moet wel de wetenschappelijke 
metingen en data eerst zijn omgezet naar bruikbare informatie. Deze informatie is dan een variabele die 
vervolgens eventueel als procesindicator gebruikt kan worden. Procesindicatoren zullen in de eerste 
plaats gebruikt worden door diegene die een dieper inzicht wensen te krijgen tn de oorzaken en gevolgen 
van een verandering in een beleidsindicator 

Een beleidsindicator is een indicator die hoort bij een beleidsdoelstelling, of in dit geval dus één van de 
thema's van de Lange Termijn Visie Schelde-estuanum (LTV). Een beleidsindicator kan gebruikt worden 
als basis om preventieve acties te nemen, om beleidseffecten te beoordelen, of om het beleid te 
evalueren Beleidsindicatoren worden gedestilleerd uit de verzameling van procesindicatoren. Dit 
betekent dat ze afgeleid zijn van een procesindicator ofwel dat ze een aantal procesindicatoren gaan 
aggregeren op een voor het beleid relevante wijze. Selectiecriteria als betrouwbaarheid, geldigheid, 
interpreteerbaarheid, en de beschikbaarheid van voldoende meetgegevens zijn hierbij belangrijk. 
Beleidsindicatoren worden in de eerste plaats gebruikt door de beleidsmakers en diegene die het beleid 
en zijn impact wensen te evalueren. 

Het verschil tussen de verschillende indicatoren kan met een hypothetisch voorbeeld worden toegelicht. 
Uitgaande van het bestudeerde ecologisch systeem spelen bijvoorbeeld bepaalde chemische processen 
zoals waterkwaliteit een belangrijke rol voor het beleid. Door het opstellen van een procesanalyse wordt 
nagegaan welke factoren de waterkwaliteit bepalen. Mogelijke procesindicatoren zijn bijvoorbeeld 
zuurstof, polluenten, turbiditeit. Als we nu voor dit voorbeeld aannemen dat turbiditeit als sleutelpositie 
wordt gedefinieerd voor waterkwaliteit binnen de procesanalyse - wat een betwistbare keuze inhoudt- en 
dus gekozen wordt als mogelijke procesindicator, dan is een tweede vraag: hoe moet deze 
procesindicator gemeten worden en hoe moeten de meetgegevens over turbiditeit geïnterpreteerd 
worden. Een inzicht in het proces is dus van belang om de samenhang van de verschillende biologische, 
chemische en fysische processen die gelinkt zijn met turbiditeit op een zinvolle wijze te interpreteren. De 
procesindicator 'Turbiditeit" kan dan systematisch en volgens wetenschappelijke conventies gemeten 
worden bijvoorbeeld d.m.v zogenaamde Secchi-schijven. Dit zijn twee kleurige schijven waarmee de 
turbiditeit van het water exact gemeten kan worden, 

De procesindicator "turbiditeit" zal vervolgens vertaald worden in een beleidsindicator. Verder bouwend in 
ons hypothetisch voorbeeld zal de procesindicator "turbiditeit" vertaald worden naar de beleidsindicator 
"waterkwaliteit". De gemeten waarden van de turbiditeit kunnen dan in de beleidsindicator vergeleken te 
worden met referentiewaarden (of toetswaarden of criteria). Dit leidt vervolgens tot een interpretatie van 
de meetwaarden, die verstaanbaar is voor de beleidsmaker (b.v. goed, slecht, ). 

Doelstellingen en methodiek 
Selectiemethodiek 
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3.3 SELECTIEMETHODIEK 

In het beoordelingskader Schelde-estuarium is de volgende methodiek vastgesteld om tot een selectie te 
komen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)- Eerst is op basis van de literatuur en huidige 
stand van het onderzoek een procesanalyse gemaakt, waarbij de sleutel processen worden vastgesteld. 
Uit de procesanalyse volgt een lijst van procesindicatoren. Deze bottom up benadering werd aangevuld 
met een top down benadering waarbij via bevraging van de stuurgroep en wetenschappelijke experts 
procesindicatoren voorgesteld werden. Na integratie van de bottom up en top down selectie (dmv 
selectie, verfijning en aggregatie) van procesindicatoren is na terugkoppeling met de stuurgroep van het 
BKSE project hieruit een keuze gemaakt van beleidsindicatoren. 

wa^ssm^ss^^ 

Proces anahse 

Weteiiscliappelijk metmgen en data Mogelijke mcUcatoreu 

I 
Sleutelposities Procesindicatoren 

Toetsmgen exi:>ei1.s & 
vveteiLscliappelijke conutes 

^elccrlc inaicaft >rcn \dzameliii<j 

Paiticipatie Stiuugioep 
(e-confeience) 

Belet cisindicatoren 

Figuur 1: Selectie methodieit indicatoren 

Het is in deze laatste stap dat de integratie met bestaande beleidsdoelen van belang is. Indien 
bijvoorbeeld besloten wordt dat een procesentiteit een procesindicator wordt en deze reeds in andere 
beleidsdocumenten als indicator naar voren geschoven wordt dan zal deze voorkeur genieten en de 
uitwerking van de indicator -indien mogelijk- analoog gebeuren (bijvoorbeeld primaire productie door 
fytoplankton). In sommige gevallen wordt expliciet verwezen naar indicatoren van andere beleidsdoelen 
als zeer belangrijk voor het beoordelen van de Schelde zonder dat deze opgenomen worden als 
beleidsindicator voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium. Er moet namelijk gestreefd worden naar 
een hanteerbaar aantal indicatoren voor de Schelde waarbij het niet de bedoeling kan zijn om alle reeds 
bestaande indicatoren nogmaals over te nemen. 

De beleidsindicatoren kunnen een rechtstreekse overname zijn van een procesindicator (b.v. 
zuurstofconcentratie), maar kunnen ook een integratie zijn van verschillende procesindicatoren tot één 
beleidsindicator (b.v. primaire productie door fytoplankton bestaande uit de procesindicatoren turbiditeit, 
Silicium concentratie, zoetwaterafvoer). 

De beleidsindicatoren zijn beschreven in de indicatoren fiches, waarin de gegevensbeschikbaarheid en 
andere selectiecriteria voor indicatoren worden besproken. 

Het beoordelingskader zal bestaan uit een beheersbaar en overzichtelijk aantal geselecteerde 
beleidsindicatoren voor ieder thema van de LTV. De geselecteerde indicatorenverzameling geeft inzicht in 
de kritische of typische aspecten van de complexe interrelaties tussen de abiotische karakteristieken van 
het Schelde-estuarium, de ecologische dimensie en de economische dimensie. 
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Zoals uit het voorafgaande moge blijken, bestaan er enkele randvoorwaarden voor beleidsindicatoren. 
Beleidsindicatoren zijn nooit volledig "wetenschappelijk objectief", of voor altijd vastgelegd. Ook zal geen 
enkele set indicatoren alle wetenschappelijk relevante processen volledig beschrijven. Het is zaak aan te 
geven op welke basis men tot een consistente, hanteerbare en beleidsrelevante set beleidsindicatoren 
komt. Het referentiekader waarin ze gebruikt zullen worden en de criteria voor interpretatie zijn meestal 
door politieke besluitvorming vastgesteld. Zonder een expliciet beleidskader is de "bredere betekenis" van 
de afzonderlijke indicator dus met interpreteerbaar. Desondanks is het de betrachting van deze studie dat 
de geselecteerde indicatoren van het BKSE de komende jaren zonder fundamentele wijzigingen zullen 
kunnen worden gebruikt. 

Voor beleidsbeslissingen is interpretatie van indicatoren in een bredere sociaal-economische context 
onontbeerlijk. Ter ondersteuning van deze interpretatie is een socio-economische kentallen database 
opgesteld. De interpretatie van de indicatoren viel buiten het bereik van de huidige studie. De database 
omvat kentallen die in overleg met de stuurgroep en externe deskundigen is samengesteld en gegevens 
voor het jaar 2002 zijn gecompileerd. Omdat zowel de beleidsdoelen als ook de wetenschappelijke kennis 
betreffende integraal waterbeheer dynamisch zijn, is de selectie van de beleidsindicatorenverzameling het 
resultaat van een regelmatig herhaalde dialoog tussen beleidsmakers en wetenschappers, en met iets 
wat voor eens en altijd kan worden vastgelegd. Toch mag verwacht worden dat het hier gepresenteerde 
beoordelingskader zonder fundamentele wijzigingen nog tot het einde van de LTV periode in 2030 geldig 
zal blijven. 

Naast beleidsrelevant, dient het beoordelingskader voor het estuanumbeheer ook wetenschappelijk 
venfieerbaar, maar met onnodig complex te zijn. Beleidsrelevant betekent hier verbonden aan de doelen 
van de LTV maar ook relevant in het kader van andere relevante beleidskaders (Kaderrichtlijn water; 
Vogel en habitatnchtlijn; ) of in het kader van sectoraal-, regionaal-, sociaal-, economisch- en 
milieubeleid. Rekening houdende hiermee is het dus noodzakelijk om voor toepassing door beleidsmakers 
een goed gekozen verzameling van indicatoren te kiezen De ideale verzameling indicatoren bestaat dus 
met, en dus moet er een afweging gemaakt worden tussen beleidsrelevantie, wetenschappelijke 
correctheid en interpreteerbaarheid, en hanteerbaarheid van de set. 

3.4 SELECTIECRITERIA VOOR INDICATOREN 

3.4.1 Algemeen 

In dit deel worden de algemene criteria beschreven die bij de selectie van indicatorenverzameling voor 
alle vijf de LTV thema's een rol hebben gespeeld. 

De beleidsindicatorenclassificatie van de "Commission for Sustainable Development" (CSD) van de 
Verenigde Naties is ons inziens bruikbaar als classificatie schema voor indicatoren, maar dient aangepast 
te worden aan de specifieke doelstellingen van het beoordelingskader om zo beter inzicht te krijgen in de 
werkelijke beschikbaarheid voor de relevante geografische schaal, en de actualiteitswaarde van de 
beschreven data [Gustavson, Lonergan & Ruitenbeek, 1999]. Verder is het belangrijk de data te 
homogeniseren op basis van primaire bronnen en met op basis van secundaire studies die met duidelijk 
maken wat er precies met de data aan de hand is. 

BIJ de ontwikkeling van een goede set indicatoren zijn drie criteria belangrijk: geloofwaardigheid, 
continuïteit van de metingen en beschikbaarheid, en compatibiliteit tussen Nederland en Vlaanderen. 
[Skilius & Wennberg, 1998]. Deze critena verwijzen vooral naar de wetenschappelijke onderbouwing en 
technische haalbaarheid van het creëren van een indicator. 

• BIJ geloofwaardigheid s^ieeW. het kunnen doen van betrouwbare metingen een rol, maar ook een 
serie van andere factoren, zoals de meetbaarheid in termen van data kwaliteit en 
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beschikbaarheid, de wetenschappelijke en technische onderbouwing, de integreerbaarheid met 
wetenschappelijke conventies, etc. 

• Voor continuïteit \s het belangrijk dat er bij de metingen over de tijd met vergelijkbare methoden 
en systematische gemeten wordt. De data moeten dan ook beschikbaar worden gesteld. 

• Voor compatibiliteit is het noodzakelijk dat de data vergeleken kunnen worden met data van 
internationale organisaties zoals bijv. Eurostat, Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). [EEA, 1994] 

Voor gebruik door beleidsmakers en uitvoerders, is beleidsrelevantie ofwel "policy relevance" het 
belangrijkste critenum. Voor het daadwerkelijke gebruik van het BKSE is het belangrijk dat de 
indicatorenverzameling aansluit bij de beleidsdoelen van de LTV. De indicatorenverzameling dient echter 
ook voldoende begrijpelijk te zijn voor beleidsmakers en besluitnemers. Sociologisch onderzoek wijst uit 
dat beleidsmakers meestal alleen informatie gebruiken, die gemakkelijk toegankelijk en voor met 
specialisten eenvoudig te begrijpen is. De indicatorenverzameling dient verder ook te refereren naar 
bredere beleidsdoelen van regionaal of sectoraal beleid, in zijn sociale, economische en milieuaspecten. 
Volgens de kenmsgebruikstheorie zal alleen deze informatie daadwerkelijk worden opgenomen door 
beleidsmakers en besluitnemers. 

Voor de presentatie van de wetenschappelijke informatie tussen beleidsmakers en aan het grote publiek, 
IS er een vierde criterium belangrijk: communiceerbaarheid. Als de indicatorenverzameling immers met te 
begrijpen of te hanteren is, kan hij maar door een heel kleine groep mensen gehanteerd worden. 
Bovendien kan er dan moeilijk een draagvlak ontstaan voor beleid. 

Als we de hele keten beschouwen van het genereren, gebruik en communiceren van informatie gevat in 
indicatoren, kunnen we dit het selectiecriteriumgamma voor indicatoren noemen. Deze criteria worden 
voor iedere indicator afzonderlijk besproken in hoofdstuk 3 "Methodologische beschrijving en 
onderliggende definities", waarin ook de beperkingen van iedere indicator worden geanalyseerd. 

Indicatoren verzameling 
,., . . o 1 j 1 Beleidsmakers Wetenschappers Beleidsmakers p ... . 

Generatie 
Geloofwaardigheid 

Continuïteit 
Vergelijkbaarheid 

Gebruik 
Beleidsrelevantie 

Presentatie 
Communiceerbaarheid 

1 

Figuur 2: Selectiecriteria voor indicatoren 

3.4.2 Selectiecriteria 

Verder kunnen enkele van de belangrijkste afwegingen aangeven worden, die spelen bij de selectie van 
indicatoren. Tevens kan aangeduid worden welke afwegingen spelen bij beleidsindicatoren (zijnde de 
geselecteerde set indicatoren). 

Voor indicatoren geldt dat ze geldig moeten zijn in de zin van de eerste drie criteria (geloofwaardigheid, 
continuïteit en compatibiliteit), in hun wetenschappelijk fundament, en dat ze meten wat ze moeten 
meten. Meestal geldt dan hoe meer, hoe beter. Dit moet worden afgewogen tegen de bruikbaar- en 
betrouwbaarheid, immers de verzameling indicatoren kan met zo complex zijn dat iedere analist tot 
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verschillende resultaten zal komen. Als bijvoorbeeld, op een dag iemand op vakantie is, dan moet de 
vervanger met tot geheel andere resultaten kunnen komen, met dezelfde set indicatoren. Dit pleit dus 
weer voor een kleinere verzameling indicatoren. 

Om deze afweging goed te kunnen maken, moeten eerst de critena om indicatoren te selecteren als 
procesindicatoren worden beschreven. Deze procesindicatoren geven een indicatie over de 
sleutelprocessen die geïdentificeerd zijn in de systeemanalyse. Deze selectie is gebeurd op basis van de 
doelen van de LTV en de huidige wetenschappelijke kennis over het functioneren van ecosystemen. 

Uit deze procesindicatoren worden daarna beleidsindicatoren gekozen, op basis van beleidsrelevantie en 
de consistentie van de resultaten van het gebruik van de gekozen set en consensus onder de 
besluitnemers, beleidsmakers, en uitvoerders. Het selectie proces moet dus in iedere fase worden 
gemaakt. 

"Regels" moeten worden opgesteld om uiteindelijk tot een beslissing te komen. Deze "regels" kunnen 
heel mechanisch toegepast worden, bijvoorbeeld, wanneer er één (of meer) indicatoren onder de 
grenswaarden komen, moeten we een specifieke beleidsmaatregel nemen. Ook kunnen ze meer losjes 
worden gebruikt. 

Om tot een verantwoorde keuze te komen van een geloofwaardige en toch hanteerbare set indicatoren, 
moet men eerst alle indicatoren classificeren en vervolgens bekijken of ze aan bepaalde selectiecriteria 
voldoen. Er zijn dus drie stappen voor dit project: 

• selectie en integratie van verzamelingen indicatoren. 

• controleren van de geloofwaardigheid, geldigheid, consistentie en betrouwbaarheid van de set 
indicatoren. 

• afwegingsmethode of leidraad voor beslissingen. 

Het uiteindelijke product van deze opdracht is dus een selectie van indicatoren en een eerste invulling 
voor het ijkjaar 2003, voor zover de data tegen redelijke kosten beschikbaar zijn. Voor de afweging is 
een evenwichtige en verdedigbare opzet nodig. Bovendien is een hanteerbaar aantal indicatoren per LTV 
thema nodig, (bij voorkeur minder dan 10 per thema), omdat anders beleidsbeslissingen onmogelijk 
genomen kunnen worden. Aandacht moet er ook zijn voor de mogelijkheid dat de beheerders het 
systeem geactualiseerd kunnen houden. 
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4 BRUIKBAARHEID ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES 
DENKKADER 

In dit hoofdstuk is het denkkader "Environmental Goods and Services", of milieugoederen en 
milieudiensten (verder afgekort tot EG&S), geanalyseerd op basis van de wetenschappelijke literatuur, en 
de bruikbaarheid ervan getoetst voor het Beoordelingskader Schelde-estuanum. Milieugoederen en 
milieudiensten geven de baten weer die mensen ontvangen van functionerende, gezonde ecosystemen. 
In sommige literatuur over internationale handel worden milieugoederen en -diensten als de menselijke 
activiteiten gericht op specifieke milieuproblemen, maar deze definitie zal hier met worden gehanteerd 
[Barna, 2003]. 

Milieudiensten worden gedefinieerd als de condities en processen waarmee natuurlijke ecosystemen, en 
de soorten waaruit ze bestaan, het menselijke leven ondersteunen en waarde geven [Daily, 1997]. 
Milieugoederen zijn de matenele producten die uit natuurlijke systemen gewonnen worden voor menselijk 
gebruik [DeGroot et al. 2002]. Een voorbeeld van een dienst van een ecosysteem is de zuiverende 
werking van een rivier, waardoor de organische stoffen in de rivier zelf door bacteriën worden 
afgebroken. Als de rivier deze dienst met zou leveren, zou men dit met een zuivenngsinstallatie moeten 
doen. Een milieugoed kan bijvoorbeeld zijn de reproductie van paling die voor menselijk consumptie kan 
worden gevangen. Er bestaan twee ideeën over het praktische nut van dit concept: 

• Voor architecten of ingenieurs in de context van een projectontwerp, kunnen ecologische 
criteria bij de bouw, bijvoorbeeld, leiden tot een efficiënter gebruik van milieudiensten. [Costanza 
& Jorgensen, 2002] Deze benadering wordt momenteel toegepast in de evaluatie van 
natuurherstelprojecten waarbij het leveren van meerdere milieudiensten tegelijk als een 
meerwaarde wordt beschouwd. Ze is evenwel minder evident bij de ontwikkeling van het 
beoordelingskader. 

• In de context van het meten van de status of de druk op een ecosysteem, zou het 
voldoende zijn het verloop van slechts een beperkt aantal indicatoren betreffende voor de mens 
bruikbare milieugoederen en -diensten te volgen, om zo de kosten van het monitoren te kunnen 
verlagen. 

Met betrekking tot dit tweede punt, lezen we bijvoorbeeld in het bestek van deze opdracht: "Als het 
watersysteem goed zwemwater, viswater of drinkwater levert, is het watersysteem waarschijnlijk zelf 
gezond. Als deze hypothese klopt kan een enorme besparing in monitonng inspanningen bereikt worden 
door m de toekomst alleen nog de "goods en services" te monitoren". (Bestek 16EF/2003/050, p. 19). 
Verder in dit hoofdstuk zal bekeken worden in hoeverre dat inderdaad mogelijk is. 

Het concept EG&S verwijst naar de goederen en diensten die geleverd worden door een ecosysteem, en 
gebruikt kunnen worden door mensen. Het gaat hier per definitie om een antropocentnsch of op de mens 
gericht concept [Wilson, 2002: 7]. Dit kan een probleem opleveren aangezien met alle milieugoederen en 
-diensten even bruikbaar of nuttig zijn voor de mens. 

Sommige van de milieugoederen en -diensten zijn essentieel voor het overleven van de mensheid zoals, 
bijvoorbeeld, de klimaatregulerende functie, maar hun kosteloze aanwezigheid wordt toch in de moderne 
samenleving vaak als vanzelfsprekend aangenomen. Andere milieugoederen en -diensten hebben wel een 
prijs en worden op gebruikelijke manier door middel van goederen- en dienstenmarkten verhandeld. 

Economen verdelen alle economische activiteiten m grofweg twee groepen: goederen en diensten. Met 
"goederen" worden bedoeld alle tastbare zaken, die een waarde hebben voor de mens, of ze nu een prijs 
hebben in de markt of met. Met "diensten" worden de ontastbare zaken bedoeld, die waarde genereren 
voor de mens, of in andere woorden hun welvaart verhogen [Freeman, 1993]. Het gaat bij "diensten" 
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dus met om functies van het ecosysteem die met relevant zijn voor de menselijke soort, maar over 
andere soorten of processen die bijdragen tot de welvaart van de maatschappij. Het EG&S concept moet 
dus in deze zin worden opgevat. 

In de economie betekent "de dienstensector", dat deel van de economie dat diensten in plaats van 
tastbare goederen produceert. Goederen producerende industneen zijn landbouw, mijnbouw, nijverheid 
en de bouw. De dienstensector bevat alle andere activiteiten: financiële dienstverlening, communicatie, 
groot- en kleinhandel, alle professionele diensten zoals verricht door ingenieurs, advocaten en doctoren, 
non-profit activiteiten, overheid, etc. Gedurende de laatste honderd jaar, neemt de dienstensector in de 
hoge inkomenslanden een steeds groter deel van de economie voor zijn rekening. Minder ontwikkelde 
landen hebben nog een groter deel van de bevolking in de primaire activiteiten, zoals de landbouw. De 
snelle groei van de dienstensector in de West Europa komt met omdat de goederenproductie is gedaald, 
maar omdat de omvang van de economie vele malen is gegroeid. Goederenproductie is sterk 
gemechaniseerd en geautomatiseerd, waardoor minder mensen nodig waren. In de dienstensector 
echter, is menselijke interactie onontbeerlijk, en zijn de mogelijkheden voor het reduceren van 
arbeidsplaatsen beperkter. Ook de groei van de overheid is deels verantwoordelijk voor de groei van de 
dienstensector ["services" in Encyclopaedia Brittamca 2000 op CD]. Wanneer we het dus hebben over de 
goederen en diensten geproduceerd door een ecosysteem (EG86), kunnen we de definitie van goederen 
en diensten, zoals gebruikt in de economie met overboord zetten. Naar analogie van het economische 
systeem, kunnen ook ecosystemen tastbare goederen of met-tastbare diensten voorbrengen. 

In Graveland et al. wordt het EG&S concept behandeld onder het thema natuurlijkheid, en gezien als een 
middel om de complexiteit van een natuurlijk systeem beter inzichtelijk te maken voor beleidsmakers: 
"Het aspect natuurlijkheid kent een groot aantal deelaspecten ( ). Dit impliceert dat er voor 
natuurlijkheid een groot aantal beoordelingscriteria nodig zijn." "Het idee dat die goods and services 
zowel aangeven wat het systeem voor de mens oplevert, als de gezondheid van het systeem zelf." 
[Graveland et al. 2002: p. 21]. Verder wordt als mogelijke functie, een indicatie van het nut van een 
bepaalde toestand van een ecosysteem voor de mens, genoemd. De hoop is dat toepassing van het 
EG&S concept zou kunnen leiden tot een versimpeling van de communicatie, een verlaging van de 
monitoring kosten en een duidelijke indicatie van de gezondheid van de eco-systemen. 

WIJ zullen in deze analyse vetrekken vanuit een breed perspectief en het EG&S concept vanuit drie 
verschillende perspectieven beschouwen; vanuit de ecologie, de milieu-economie en het beleid. De 
voordelen en nadelen van het gebruik van het EG&S concept, als ook de mogelijke toepassingen zijn 
behandeld. 
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4.1 HET EG&S CONCEPT VANUIT DE ECOLOGIE 

Het Schelde estuarium heeft elementen van zoet en van zout water ecosystemen. Deze systemen kennen 
verschillende milieufuncties, gedefinieerd als "de groep ecologische processen, die verantwoordelijk is 
voor het aanbod van een goed of dienst voor menselijk gebruik". [Lorentz, 1999: p. 226] Hierbij moet 
worden benadrukt dat de meeste ecologische processen meer dan één functie ondersteunen, en vaak 
van elkaar afhangen en onderling beïnvloeden. Om iets te kunnen zeggen over deze functies, is het zeer 
wenselijk deze uit te kunnen drukken in meetbare fysieke grootheden, zoals kilogrammen of liter per 
seconde. Verder zullen we zien dat men in de milieu-economie een stap verder gaat, en voor specifieke 
functies of hoeveelheden een prijs probeert te bepalen. 

De vraag is of er een beperkte verzameling indicatoren voor EG&S kunnen worden gevonden, die op 
betrouwbare wijze iets zeggen over de ecologische gezondheid van een ecosysteem. Het begrip 
"ecologische gezondheidstoestand" wordt gebruikt om enerzijds de huidige toestand van een ecosysteem 
te beoordelen, de oplossing te helpen vinden voor knelpunten en het effect van mogelijke ingrepen te 
helpen voorspellen [De Decker & Meire, 2000: p. 7]. Een ecosysteem wordt als gezond beschouwd als 
het voldoende veerkracht bezit om een bepaalde mate van stress te kunnen weerstaan, of zich binnen 
een bepaalde tijd kan herstellen. Om deze veerkracht te beoordelen, worden gewoonlijk structurele 
(opbouw, organisatie) en functionele kenmerken van een eco-systeem onderscheiden. De hypothese 
achter het EG&S concept is dat deze gezondheid weerspiegeld wordt in een aantal diensten en goederen 
die door het ecosysteem geleverd worden. 

Het idee achter het EG&S concept is dat de veerkracht van ecosystemen indirect kan worden beoordeeld 
door de hoeveelheid goederen en diensten te meten die het produceert. Zo zou, bijvoorbeeld, de 
aanwezigheid van kokkelvoedende vogels of de opbrengst van de kokkelvissenj een goede indicatie 
kunnen zijn van iets moeilijk meetbaars als de voedselwebaspecten van het estuarium. Of zo zou 
bijvoorbeeld het permanent verdwijnen van een bepaalde vogelsoort een aanwijzing geven dat de 
veerkracht van een ecosysteem is verdwenen. Vanuit ecologisch perspectief zijn de belangrijkste 
goederen en diensten die een estuarium systeem ais de Westerschelde levert gegeven in Tabel 1 [De 
Deckere & Meire, 2000: p. 11]. 

Tabel 1: Milieugoederen en -diensten van het Schelde estuarium vanuit ecologisch 
perspectief (Bron: De Deckere & Meire (2000)) 

Structurele functies 

1. Handhaving kenmerkende biodiversiteit. 

2. Gebied voor zeldzame en bedreigde soorten. 

3. Habitat voor tijdelijke en permanente estuariene soorten. 

Functionele aspecten 

- 4. Het behoud van nutrientencycli. 

5. Waterzuivering. 

6. De uitwisseling van gassen met de atmosfeer. 

7. Klimaatregulatie. 

- 8. Resulterende voedselproductie 

9. Andere materialen 
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Veerkracht 

10. Waterzuivering 

11. Buffer voor natuurlijke fluctuatie 

Combinatie van de drie bovengenoemde hoofdfuncties: 

12. Bescherming tegen erosie 

13. Sediment opvang 

14. Bodemvorming 

15. Ruimte voor recreatie. 

16. Culturele waarde. 

Er IS ook gesuggereerd dat het EG86 concept zou helpen een soort "early warning system" te creëren 
voor de ecologische gezondheid van het Schelde estuarium. Het concept van "early warning system" is 
ontwikkeld in de jaren 80 in de ecotoxicologie en gebaseerd op het gebruik van biomerkers [Baine, 
1985]. Biomerkers zijn fysiologische, biochemische of histologische indicatoren van dieren of planten. 
Deze karakteristieken van geselecteerde dieren of planten worden gemeten om zo een idee te krijgen 
van de verstoring van het biologisch functioneren van deze organismen. Dit wordt vervolgens 
geëxtrapoleerd naar het functioneren van het ecosysteem. Het doel is met een beperkt aantal biologische 
indicatoren de verstoring vroegtijdig te kunnen opsporen in plaats van verplicht te zijn van uitgebreide 
monitormgsystemen tegen allerhande mogelijke verstoringen te moeten opzetten. Tot nu toe is men er 
echter nog niet in geslaagd om zelfs voor het relatief beperkte domein van de polluenten een goed 
functionerend "early warning" systeem te ontwikkelen. Projecten als het "mussie watch" programma in 
Monterey Bay area in Californie (USA) is tot nog toe één van de weinige projecten die een beperkte mate 
van succes hebben geboekt. Daar wordt twee keer per jaar een samengestelde steekproef van mosselen 
genomen, die dan worden getest op organische substanties, totale en fecale coliform en enterococcus 
[Applied Marine Sciences, 2000]. 

Dat EG86 indicatoren bruikbaar zouden zijn binnen een "early warning system" is onwaarschijnlijk. Een 
fundamenteel probleem met elk ecologisch "early warning" systeem is dat de relevantie als signaalfunctie 
van metingen van ecologische processen met de hoogste significantie relatief laag is, omdat de tijd om 
de ontwikkelingen op te merken lang is. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande figuur. 

Wanneer er betrouwbare (wetenschappelijke) informatie beschikbaar komt over de impact van een 
activiteit op het systeem, is het meestal al te laat om preventief iets te doen, of beleidsmatig erg moeilijk 
dit bij te sturen. De betekenis van minder centrale ecologische indicatoren op niveau van moleculen of 
weefsels is wel makkelijker te interpreteren, maar de wetenschappelijke onderbouwing om daaruit 
conclusies te trekken voor het hele ecosysteem is (nog) onvoldoende aanwezig. 
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Figuur 3: "Early warning" systeem: ecologische betekenis en signaal sterkte 

EG&S is een antropocentrisch denkkader dat complexe processen analyseert en tracht te vereenvoudigen 
vertrekkende vanuit de goederen en diensten die door een natuurlijk systeem geleverd worden aan de 
mens. Het tracht de baten weer te geven die mensen ontvangen van functionerende, gezonde 
(eco)systemen. Vanuit ecologisch perspectief is de grootste hinderpaal een nog onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing. Dit komt enerzijds door de complexiteit van de ecologische systemen, 
die het samenvatten van de status en ontwikkeling ervan in een gering aantal voor de mens relevante 
goederen en diensten praktisch onmogelijk maakt. Bovendien loopt met het risico ecologische relevante 
functies, die niet van nut zijn voor de mens te negeren. Anderzijds, vormen goederen en diensten 
geleverd door de diverse ecosystemen een input in een zeer groot aantal verschillende activiteiten, 
waardoor het in kaart brengen van deze inputs in praktijk onuitvoerbaar is. Voor wetenschappers ligt hier 
natuurlijk wel een interessant onderzoeksveld. 

Concluderend kan men stellen dat gezien deze interacties tussen functies, waarbij iedere functie weer 
bepaald wordt door een groot aantal factoren en processen, dat het vanuit de ecologie te simplistisch is 
om te stellen dat de veerkracht en de status of gezondheid van een ecosysteem gevat kan worden in 
slechts een gering aantal eenvoudig meetbare indicatoren. Daarenboven wordt verwacht dat deze 
indicatoren ook goed begrijpbaar moeten zijn voor niet-experts, en in het beste geval ook nog tot de 
verbeelding van de beleidsmakers en het grote publiek spreken. Uiteindelijk is het voor ecologen lastig te 
definiëren hoe de gezondheid en de daarmee samenhangende weerstand van een ecosysteem best 
gemeten wordt. Het onderzoek daarover is immers nog verre van afgerond. Wat onder goed zwem-, vis-, 
of drinkwater mag worden verstaan, staat wel gedefinieerd in wetgeving, maar of deze definities vanuit 
ecologisch perspectief voldoende dekkend zijn om gefundeerde uitspraken te doen over de gezondheid 
van het volledige ecosysteem is momenteel nog onzeker. 
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4.2 HET EG&S CONCEPT VANUIT DE ECONOMIE 

Vanuit economisch perspectief heeft een ecosysteem voor de mens ais consument of producent, in 
essentie drie hoofdfuncties: 

A. Het instandhouden van systemen noodzakelijk voor het overleven van de mens, 

B. Als bron van primaire goederen of diensten, 

C. Als bestemming van afvalgoederen of energie van consumptie en productie activiteiten. 

Vanuit de milieu-economie zijn er drie problemen met het EG&S concept: het eerste betreft de 
complexiteit van het economische systeem, het tweede heeft te maken met de problematiek de 
milieudiensten en milieugoederen een waarde toe te kennen en het derde met het functioneren van 
markten die verstoord zijn. 

Stromen van goederen en diensten 

Natuurlijke omgeving 

Economisch systeem 

Producenten 
goederen 

recvclmg 
Consumenten 

Figuur 4: Stromen van goederen en diensten tussen de economie en de natuurlijke omgeving 

De afbeelding hierboven geeft de goederen- en dienstenstroom weer in een economisch systeem. Hierbij 
levert de natuur energie, goederen of diensten aan zowel producenten en consumenten, die ze dan na 
gebruik weer lozen m de natuur. De mensen worden onderverdeeld in producenten en consumenten, 
hoewel producenten bij tijd en wijle ook consumenten zullen zijn. Consumenten gebruiken de goederen 
en diensten geproduceerd door de producenten ter verhoging van hun levenskwaliteit of welvaart. 
Producenten brengen ook afval voort dat door de recydage-industrie tot grondstof kan worden 
omgevormd. Dit is bijvoorbeeld het geval met papieren verpakkingsafval, wat omgevormd kan worden 
tot verpakkingmateriaal. Ook de consumenten produceren afval dat kan worden omgevormd. Een 
voorbeeld is de organische afval dat tot compost verwerkt wordt. Er zijn dus twee verschillende 
recyclagestromen: één binnen de producenten, en één tussen consumenten en producenten. Wat met 
kan worden gebruikt wordt teruggestort in het milieu. Omdat het economische systeem een gesloten 
systeem is, geldt door de wet van behoud van massa en energie, dat de som van de totale outputs (het 
afval) gelijk moet zijn aan de totale inputs, ofwel de geconsumeerde goederen minus de stromen die 
worden gerecycleerd. 

Het economische systeem is ingebed in de natuurlijke omgeving, waaraan het diensten en goederen 
onttrekt, en waann het afvalproducten stort. Voor het produceren van brood bijvoorbeeld zullen meel en 
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ander grondstoffen nodig zijn, maar ook bijvoorbeeld zuurstof om de verbrandingsovens te voeden. De 
gassen van de verbrandingsovens worden vervolgens weer vrijgelaten in de atmosfeer. Dezelfde 
atmosfeer wordt echter ook gebruikt om de verbrandingsprocessen in de ketels van de stadsverwarming, 
bijvoorbeeld, in stand te houden. Het zuiveren van de atmosfeer zou men dan een ecosysteem dienst 
kunnen noemen. Zowel bij de inputs in het economische systeem, als bij de outputs is de sprake van een 
grote verscheidenheid aan milieugoederen en -diensten. De complexiteit van het economische systeem 
maakt het onmogelijk om specifieke milieugoederen en -diensten toe te delen aan bepaalde economische 
consumptie- of productieprocessen. Het met kunnen toedelen van specifieke hoeveelheden 
milieugoederen of milieudiensten aan separate economische productie- of consumptieprocessen houdt 
verband met het feit dat milieugoederen en -diensten als publieke goederen dienen te worden 
aangemerkt. Dit wordt hieronder verder uitgelegd in verband met de moeilijkheid om milieugoederen en 
diensten een economische waarde toe te kennen. 

Het tweede probleem met betrekking tot het EG86 denkkader vanuit economisch perspectief betreft de 
economische waardering van milieugoederen en milieudiensten. Vele van de milieugoederen en -diensten 
hebben echter geen marktprijs omdat er bijvoorbeeld door de overvloedige aanwezigheid van de 
betreffende milieugoederen en -diensten geen reden is geweest voor het bestaan van het instituut 
"markt" waardoor de economische waardering sterk bemoeilijkt wordt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld 
zuurstof in de atmosfeer. Bij sommige andere milieugoederen en -diensten is er wel sprake van schaarste 
en zou er dus een markt moeten kunnen ontstaan. 

In gevallen waar een markt ontbreekt voor bepaalde milieugoederen of -diensten, hangt dit vaak samen 
met publieke aspect van deze goederen en diensten. In technische zin wordt een puur publiek goed 
gedefinieerd als niet-rivaal, en niet-uitsluitbaar in consumptie. Niet-nvaal betekent dat de hoeveelheid die 
één individu gebruikt mets afdoet aan de hoeveelheid die een ander individu kan gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld met de zuurstof die we inademen in de open lucht. Niet-uitsluitbaar betekent dat een 
eigenaar met kan vermijden dat anderen een milieugoed of -dienst ook gebruiken, zoals wanneer we 
bijvoorbeeld genieten van landschappelijke schoonheid. 

Door middel van waarderingsmethoden kan de milieu-economie de waarde schatten die mensen impliciet 
of expliciet geven aan milieugoederen en -diensten. De taak van het waarderen van deze publieke 
goederen is helaas nog verre van volbracht is, ondanks suggesties soms van het tegendeel. De relatie 
tussen de hoeveelheid aangeboden goederen en diensten en hun waarden is dientengevolge nog 
problematisch. Bovendien overlappen verschillende soorten waarden elkaar, zoals bijvoorbeeld passieve, 
indirecte en directe gebruikswaarden. Dit is met de plaats om dit verder uitvoerig te bespreken, en het is 
voldoende vast te stellen dat de economische theorie hier geen kant en klare oplossing voor heeft. 

De milieu-economie bestaat in essentie uit vier pijlers: de economie van de milieuregulering, de economie 
van de natuurlijke hulpbronnen, de waardering van milieugoederen en -diensten, en 
externaliteitentheorie. Een milieu externaliteit of externaliteit is een met gecompenseerd welvaartseffect 
op een derde partij van productie of consumptie handelingen [Baumol & Oates, 1988]. Als bijvoorbeeld 
een fabnek een bepaald goed produceert, wat de consument dan koopt, is de externaliteit de vervuiling 
die de fabriek veroorzaakt voorzover die de welvaart van de omwonenden of betrokkenen vermindert. In 
de externaliteitentheorie onderscheidt men gewoonlijk positieve en negatieve externaliteiten. Eén van de 
belangrijkste doelen van de milieu-economie is dus de waarde van deze externaliteiten te bepalen. 
Wanneer directe waarderingsmethoden gebruikt worden, benadrukt men vooral de (subjectieve) 
perceptie van de betrokken personen. Deze perceptie hangt maar zeer ten dele af van de exacte 
hoeveelheid vervuiling of de status van degradatie van het ecosysteem. Hierin schuilt één van de grote 
problemen van het waarderen van milieugoederen en -diensten. Verder zijn er tal van andere technische 
problemen met waarderingsmethoden, waardoor de resultaten met erg exact zijn en soms met meer dan 
een factor 10 kunnen verschillen [Schram, 2004: 11]. 

Wanneer we het hebben over milieuvervuiling, bijvoorbeeld, dan zou het goed zijn om de waarde van de 
resulterende schade - de zogenaamde negatieve externaliteiten - te kunnen bepalen, om zo geschikte 
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compensatiemechanismen voor de mensen die hiervan schade ondervinden te kunnen bepalen. Het 
belangrijkste idee is dat als de waarde van deze externaliteiten zou kunnen worden geïntegreerd in de 
productie- of consumptiefuncties van economische actoren, adequate compensatie mechanismen zouden 
kunnen worden gedefinieerd. Helaas is het met de huidige methoden van waardering van milieuvervuiling 
op deze wijze nog met doenlijk. 

Het derde economische probleem van het EG&S denkkader heeft te maken met hoe markten 
functioneren, en het feit dat markten vaak verstoord zijn. Ais de hypothese juist is dat er meetbare 
milieugoederen en -diensten indicatoren kunnen worden gevonden die de gezondheid van een 
ecosysteem weergeven, dan wil de milieu-economie de waarde van de milieugoederen en -diensten 
bepalen. Hierbij moet echter rekening worden gehouden dat er misschien geen aanbod of geen vraag 
bestaat voor bepaalde milieugoederen en -diensten. Ook kunnen markten perfect functioneren maar dan 
zal de totale omzet van bijvoorbeeld de visindustrie onvoldoende zeggen over de hoeveelheid gevangen 
vis. Immers bij een dalende hoeveelheid gevangen vis kan de omzet gelijk blijven doordat de prijs 
gestegen is. Het is dus zaak eerst nauwkeurig te bepalen welke fysieke meetbare grootheden relevant 
zijn. 

Nog belangrijker is dat deze markten verstoord kunnen zijn, wanneer bijvoorbeeld de vraag zo laag is 
dat een significant effect op de prijs nooit zal optreden. De hoeveelheid kan immers kunstmatig laag zijn 
als er weinig vraag is, of als een monopolie het aanbod beperkt. De hoeveelheid kan ook artificieel hoog 
zijn, wanneer de interne kosten met worden geïnternaliseerd. De markt voor milieugoederen en -diensten 
geeft dus maar een heel beperkte en met waarheidsgetrouwe afspiegeling van wat er zich in een 
ecosysteem afspeelt. Kortom, omdat het verschijnsel markt er tussen zit, zijn markt afhankelijke 
indicatoren voor milieugoederen en -diensten zelden een goede weergave van de toestand van een 
ecosysteem. 

Waarom is het EG&S concept dan toch zo populair geworden, vooral onder met-economen' Het EG&S 
concept dankt zijn populanteit aan een artikel van Costanza et al. gepubliceerd in 1997 in het 
gerenommeerde wetenschappelijk vaktijdschrift "Nature" . Hienn wordt becijferd dat de waarde van de 
goederen en diensten die alle ecosystemen in de wereld leveren 33 biljoen dollar per jaar bedraagt. Een 
eerste stap hierbij is het kunnen meten in fysieke eenheden van de omvang van de stroom goederen en 
diensten die uit de ecosystemen voortspruiten. Het is zeer twijfelachtig of dit op zinvolle wijze gedaan 
kan worden, en zeker op wereldschaal. Een tweede stap, is dan het toekennen aan een waarde voor 
goederen en diensten die met altijd een marktprijs hebben. Costanza et ai doen dit door de waarden 
berekend in andere studies te generaliseren en te gebruiken voor hun eigen berekeningen. Dit heet 
"benefit transfer" maar is als methode zeer omstreden. 

Het interessante van het uitdrukken van waarde van verschillende goederen en diensten in een zelfde 
eenheid, m dit geval de conventionele monetaire eenheid euro, heeft als voordeel dat ogenschijnlijk 
ongelijksoortige zaken toch vergeleken kunnen worden door middel van een kosten-baten analyse, en zo 
makkelijker gebruikt kunnen worden in besluitvormingsprocessen. Als de milieugoederen en -diensten in 
fysieke grootheden worden uitgedrukt, bijvoorbeeld één goed in kilogrammen per vierkante meter, en 
een ander in liters per seconde, dan is een zinvolle vergelijking moeilijk. Impliciet gebeuren dergelijke 
afwegingen echter toch, dus het lijkt de moeite waard om dit op een meer doorzichtige en theoretisch 
beter onderbouwde manier te doen. Zoals gezegd, zijn er ook pnncipiele bezwaren geuit tegen deze 
waarderingsbenadenng uit de milieu-economie, maar door economen is het concept van waardenng van 
goederen en diensten waarvoor geen markt bestaat toch algemeen aanvaard. 

Het argument dat je natuur met in geld mag of kan uitdrukken is echter een normatieve en subjectieve 
gedachte, en is vanuit de economische theone met te rechtvaardigen. In de levenswetenschappen heeft 
deze gedachte helaas vrij algemeen ingang gevonden De Deckere & Meire (2000), bijvoorbeeld, 
schrijven in het voorwoord: "Dit pnncipe (EG&S) is bekend geraakt door een publicate in Nature 
(Costanza et al., 1997), waarbij deze goods and services op een globale schaal werken gekoppeld aan 
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economische warden. Bij deze willen de auteurs benadrukken, dat ze met de beschreven methode deze 
koppeling niet wensen te maken." 

Er is echter een ander bezwaar en dat betreft de technische uitvoering van de waarderingsoefening van 
Costanza et al. voor alle EG&S in de wereld. In een reactie van Nederlandse hoogleraren wordt gesteld 
dat "... de tekortkomingen (van deze studie zijn) onzes insziens dermate ernstig dat aan de resultaten 
geen enkele zinvolle betekenis kan worden gehecht." [van der Heide, et al., 2000: 635]. Deze gebreken 
zijn bijvoorbeeld dat enkel de baten en niet de kosten van het beheer van ecosystemen meegenomen 
zijn in de berekeningen. Het blijkt ook dat Costanza en zijn team de economische theorie achter 
waarderingsstudies, die vanaf de jaren 20 van de 20ste eeuw zorgvuldig en stap voor stap is ontwikkeld, 
eenvoudigweg negeren. Kortom, de toepassing van dit concept door Costanza is zeer controversieel en 
heeft weinig praktische betekenis. 

Om toch een indicatie te geven welke milieugoederen en -diensten in de toekomst misschien een rol 
zouden kunnen spelen als indicatoren, geven we in de tabel hieronder een lijst van milieugoederen en -
diensten voor het Schelde estuarium. Deze lijst is samengesteld vanuit economisch perspectief en betreft 
de milieugoederen en -diensten die een waarde vertegenwoordigen voor de mens. Ze zijn, dus potentieel 
in een waarde-een held uit te drukken. Deze lijst is in tegenstelling tot die in Tabel 1 bekeken vanuit 
economisch perspectief. 

Voor de Schelde zijn, met uitzondering van de hydro-elektrische functie, ai deze goederen en diensten 
van toepassing. Wat meteen opvalt, is dat er voor vele van de genoemde goederen of diensten geen 
markten zijn. Zoals eerder besproken, zijn waarderingstechnieken helaas nog niet zo zover gevorderd dat 
een denkbeeldige prijs milieugoederen en -diensten geconstrueerd kan worden. Bovendien zijn niet alle 
diensten eenvoudig te identificeren of te kwantificeren, wat juist één van de achterliggende oorzaken is 
dat er geen markten voor zijn. Hoe meet men bijvoorbeeld de economische waarde van de milieudienst 
biodiversiteit en habitatten van de Schelde? Voor vis en visproducten geldt dat betrouwbare voorraad of 
vangstgegevens die voldoende specifiek zijn voor de Westerschelde veelal niet voorhanden zijn. Zie 
hiervoor de indicatoren fiches F3 tellingen bodemdieren over dit thema. 

De potentieel bruikbare indicatoren voor die beoordelingskader betreffen vooral drinkwater, koelwater en 
zwemwater. Helaas is geschikte informatie hierover om tot een betrouwbare en geldige indicator te 
komen, nog niet voorhanden. Met betere gegevens zou ook visvangst een EG&S indicator kunnen 
worden, maar dat is nu nog niet mogelijk zoals in het fiche F4 "Aanlandingen kokkels" zal worden 
besproken. Wat betreft de drinkwater en koelwater indicator is de traceerbaarheid een probleem, maar 
een nauwkeurig model zou het misschien mogelijk maken een EG86 indicator te ontwikkelen. Wat betreft 
zwemwater kan er een markt bestaan, namelijk toegangsprijs tot een zwemgebied van een bepaalde 
omvang met een bepaalde zwemwaterkwaliteit volgens de wettelijke normen. Gezien de huidige lage 
kwaliteit en andere karakteristieken van het Schelde water doet zich deze situatie echter niet voor en is 
ook dit dus helaas geen goede indicator. 
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Tabel 2: Milieugoederen en -diensten van het Schelde estuarium vanuit economisch 
perspectief 

Soort Omschnjving Soort markt Pnjs eenheid Eenheid G&S 
meetbaar"? 

Traceerbaar naar 
specifiek eco
systeem'? 

Goederen Vis en kokkels 

Vismeel 

Dnnkwater 

VIS en schelpdieren 

Hydro-electnsche 
energie 
Imgatiewater 

Algen 

Zout 

Koelwater 

Genetisch matenaal 

Goederenmarkt 

Goederenmarkt 

Goederenmarkt 

Goederenmarkt 

Energiemarkt 

Geen markt 

Geen markt 

Geen markt 

Geen markt 

Geen markt 

Euro per ton ja 

Euro per ton ja 

Eurocent per ja 
m3 

Euro per ton ja 

Euro per Niet van toepassing 
kWh 

Nee, praktisch 
onmogelijk 

Nee, praktisch 
onmogelijk 
Nee, want kunnen 
ver buiten het 
estuanum liggen 

Nee, praktisch 
onmogelijk 

Niet van toepassing 

Diensten Zwemwater Dienstenmarkt Euro per Ja, zowel kwantiteit Ja 
zwemmer als kwaliteit 

Verdunnen en Dienstenmarkt 
wegvoeren 
afvalwater 

Behoud habitat & Geen markt 
biodiversiteit 

Voor scheepvaart Geen markt 
transport medium 

Bufferen van de Geen markt 
water stroom 

Werkgelegenheid Ariaeidsmarkt 

Euro per 
miljoen liter 
water 

Misschien 

Euro per Nee 
gewerkt uur 

Wee, want treedt 
langs de hele nvier 
op 

Nee, geen gegevens 
beschikbaar 

Recreatie en Geen markt 
landschapswaarde 

Voedingsstoffen 
cyclus 

Geen markt 
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4.3 HET EG&S CONCEPT VANUIT BELEIDSPERSPECTIEF 

Vanuit beleidsperspectief is de benadering van het EG&S concept totaal anders en veel positiever dan 
vanuit de wetenschappelijke disciplines van de ecologie en economie. Er zijn vooral vanuit het 
beleidsstandpunt aspecten waar het EG&S concept een meerwaarde voor lijkt te bieden: ten eerste de 
behoefte om de complexiteit van de natuurlijke systemen terug te brengen tot begrijpelijke termen, ten 
tweede de mogelijkheid om een hulp te bieden bij integrale besluitvorming door bijkomende informatie te 
geven over de samenhang van functies en ten derde om de kosten van een monitoring systeem te 
beperken. De eerste twee punten spelen een rol zowel in beleidsformulering, besluitvorming en 
beleidsevaluatie. Het derde punt speelt vooral een rol bij beleidsevaluatie. Om deze redenen, is er vanuit 
de beleidswereld veel belangstelling voor het EG&S concept. Aanvullende voordelen van het EG&S 
concept is dat sommige wetenschappers gesuggereerd hebben dat alle milieugoederen en -diensten in 
een vergelijkbare waarde-eenheid uit te drukken zijn, en dat voor het communiceren van beleidsdoelen 
en indicatoren EG&S indicatoren goed te begrijpen zijn door het electoraat. Als men door het 
monetariseren van natuurwaarden deze kan opnemen in een brede maatschappelijke kosten/baten 
analyse, worden afwegingen natuurlijk makkelijker te maken. Zoals ook beschreven in De Nocker, 
Liekens en Broeckx (2004) blijkt dit echter niet zo gemakkelijk te zijn, door de problemen bij 
waarderingsstudies. 

Vanuit beleidsperspectief is de essentiële vraag of een praktische toepassing van het EG&S concept 
bijdraagt aan het beschikbaar maken van niet-complexe informatie voor beleidsmakers, besluitnemers en 
het grote publiek. De gebruikelijke spanningsvelden tussen de wereld van de wetenschap en het beleid 
spelen hierbij een belangrijke rol. Ten eerste, wordt een complex en veranderend systeem als een 
estuarium door een groot aantal verschillende disciplines bestudeerd, en daardoor hebben vele studies 
een beperkt en versnipperd karakter. Bovendien zijn dergelijke studies door verschillende instituties met 
verschillende doelen uitgevoerd, en zijn ze niet altijd in klare taal op een gemakkelijk toegankelijke 
manier gepubliceerd. Ten tweede, is het de gewoonte vooral binnen natuurwetenschappelijke disciplines 
om resultaten vaak in probabilistische en genuanceerde termen weer te geven. Beleidsmakers willen 
echter duidelijkheid. Resultaten in voorzichtige termen als "waarschijnlijk is het systeem in balans of 
gezond" zijn politiek nauwelijks bruikbaar. Ten derde, zijn er nog grote lacunes in economische en 
ecologische kennis, die echter soms op verbluffende wijze worden opgevuld door verhullend jargon. Deze 
spanningsvelden moet worden overbrugd om tot een beoordelingskader voor het beleid voor het Schelde 
estuarium te komen, en als het EG&S concept hieraan kan bijdragen is dat belangrijk. 

Het alternatief denkkader dat in deze studie aangewend zal worden is het DPSIR kader, wat zijn 
oorsprong vindt in het "Pressure State Response" (PSR) model. Menselijke productie en consumptie 
activiteiten oefenen druk ("pressure") uit op aspecten van het beschouwde LTV-thema. De toestand 
("state") indicatoren geven de actuele toestand van het geviseerde aspecten weer wat eventueel onder 
druk staat. De "response" indicatoren geven tenslotte aan hoe de milieu- en sectorale politiek zich 
ontwikkelt of reageert op de geconstateerde toestand. Dit denkkader zal verder gebruikt worden in deel 2 
"Procesanalyse en selectie van beleidsindicatoren". 
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4.4 CONCLUSIE 

Het denkkader van milieugoederen en milieudiensten (EG86) tracht de baten weer te geven die mensen 
ontvangen van functionerende, gezonde ecosystemen. De conclusie van de voorliggende toetsing is dat 
het EG&S nog onvoldoende bruikbaar is omdat er nog geen ecologische of economische methodologie 
bestaat die de totale waarde kan meten van complexe ecosystemen [Wilson, 2002: 2]. 

Ten eerste, maakt de complexiteit van het economische systeem het onmogelijk om specifieke 
milieugoederen en -diensten toe te kennen aan bepaalde economische consumptie- of 
productieprocessen. Door het publieke goederen aspect van milieugoederen en -diensten is het ook 
problematisch om de hoeveelheid van een bepaald goed of dienst nauwkeurig te meten, en dan te 
bepalen waar de ecosystemen liggen die dit specifieke goed of dienst leveren. Een ecosysteem 
verantwoordelijk voor de het zuiveren van rivierwater, bijvoorbeeld, kan buiten het estuanum liggen, 
waardoor deze indicator aan specificiteit voor het estuarium aan betekenis inboet. 

Ten tweede is het probleem van de afwezigheid van markten en het niet kunnen toedelen van de waarde 
van bepaalde milieugoederen en diensten aan specifieke ecosystemen nog met opgelost in de milieu-
economie. 

Ten derde, maakt de complexiteit van de verschillende eco-systemen en hun interacties, dat de 
bestaande markt voor milieugoederen en -diensten maar een heel beperkte en met waarheidsgetrouwe 
afspiegeling geeft van wat er zich in een ecosysteem afspeelt. Kortom, omdat het verschijnsel markt er 
tussen zit, geven markt- afhankelijke indicatoren voor milieugoederen en -diensten zelden een adequate 
weergave van de toestand van een ecosysteem. Niet alleen de complexiteit van het ecologische systeem, 
maar ook de complexiteit van het economische systeem maakt dat het meten van EG&S met de huidige 
kennis problematisch is. 

Het concept heeft wel potentieel omdat het conceptueel verbinding kan vormen tussen het economische 
en het ecologische analyse van het Schelde estuanum, maar daar blijft het vooralsnog bij [Wilson 2002: 
29]. De betrouwbaarheid en dus de geloofwaardigheid van beleidsindicatoren gebaseerd op het EG&S 
concept IS nu nog onvoldoende. Verdere inspanning op gebied van fundamenteel onderzoek en ook het 
verzamelen van betere en meer gedetailleerde gegevens zal nodig zijn om een aantal potentiële EG&S 
indicatoren echt bruikbaar te maken voor beleidsdoeleinden. 

Het alternatief denkkader dat in deze studie aangewend zal worden is het DPSIR kader, wat zijn 
oorsprong vindt in het "Pressure State Response" (PSR) model. Menselijke productie en consumptie 
activiteiten oefenen druk f pressure") uit op aspecten van het beschouwde LTV-thema. De toestand 
C'state") indicatoren geven de actuele toestand van het geviseerde aspecten weer wat eventueel onder 
druk staat. De "response" indicatoren geven tenslotte aan hoe de milieu- en sectorale politiek zich 
ontwikkelt of reageert op de geconstateerde toestand. Dit denkkader zal verder gebruikt worden in deel 2 
"Procesanalyse en selectie van beleidsindicatoren". 
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SAMENVATTING 
Dit IS deel 2 van het rapport Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium (BKSE) dat bestaat uit vijf 
delen: 

Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuanum, doelstellingen van de Lange 
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de 
bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept. 

Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van 
het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, 
en visserij. 

Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche. 
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003 
Deel 5: Socio-economische kentallen database. 

Deel Twee is opgebouwd uit 5 hoofdstukken die telkens een thema van LTV vertegenwoordigen. Ieder 
hoofdstuk IS op een gelijkaardige wijze opgebouwd: 

• Een korte herhaling van de doelstellingen en inleiding tot het thema 

• Presentatie van de procesanalyse 

• Toetsing van de procesanalyse 

• De selectie van proces en beleidsindicatoren 

• Toetsing van de beleidsindicatoren 

• Overzicht van de geselecteerde beleidsindicatoren, en hun indeling in het DPSIR kader 

Voor de drie prioritaire thema's van de Lange Termijn Visie Schelde estuarium (LTV) - veiligheid, 
toegankelijkheid en natuurlijkheid-, als ook de sub-pnontaire thema's - toerisme en recreatie, en visserij 
- IS een procesanalyse uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke literatuur en discussie met 
wetenschappelijke experten. Zonder een absolute volledigheid van de procesbeschrijvingen na te streven, 
IS het wel de bedoeling alle relevante fenomenen weer te geven. Het doel van dit deel van de studie is 
een theoretische onderbouwing te creeeren voor de selectie van een hanteerbaar aantal 
beleidsindicatoren. De geselecteerde indicatoren moeten zowel relevant zijn voor het beleid, als ook 
gestoeld zijn op een degelijke wetenschappelijk analyse. Verder is er rekening gehouden met de 
continuïteit en beschikbaarheid van gegevens in de verschillende jaren, en de compatibiliteit tussen 
Nederland en Vlaanderen. 

De thematische procesanalyses zijn vervolgens voorgelegd aan een serie experten en ook getoetst tijdens 
een eerste stuurgroep vergadenng op 19 mei 2004. Vervolgens is er een selectie gemaakt van relevante 
procesindicatoren, die als onderbouwing kunnen dienen voor de geselecteerde beleidsindicatoren. Deze 
selecties zijn ook weer voorgelegd aan experten, besproken tijdens een e-conferentie op 13 en 14 
september, en tijdens een tweede stuurgroep vergadenng op 21 september 2004. De beleidsindicatoren 
zijn binnen het DPSIR (driving forces, pressures, state, impact and response) kader geplaatst. De 
geselecteerde beleidsindicatoren zijn op deze wijze uitvoerig getoetst en besproken, en garanderen op 
deze manier een betrouwbaar beoordelingskader voor het beleid van de implementatie van de Lange 
Termijn Visie. 

De gevolgde werkwijze heeft geleid tot de selectie van onderstaande lijst van beleidsindicatoren die per 
thema gerangschikt zijn en geplaatst in het DPSIR kader. 
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Thema 

Veiligheid 

Toegankelijkheid 

Natuurlijkheid 

Toerisme en recreatie 

Visserij 

Naam 

VI Overstromingskans 
V2 Gevolgen 
T l Nautische vlotheid 
T2 Calamiteitenrisico 
T3 RISICO gevaarlijke stoffentransport 
T4 Maritieme goederenoverslag 

^^ Behoud van het meergeulenstelsel 

N2 Saliniteitsgradient 
N3 Zuurstoftekort 
N4 Productiviteit 
N5 Vogelaantallen 
N6 Zeehondenaantal 
Rl Werkgelegenheid in HORECA en watersport 
R2 Investeringen in HORECA en watersport 
R3 Overnachtingen 
R4 Aantal ligplaatsen in jachthavens 
R5 Sluisdoorgangen pleziervaart 
R6 Incidenten pleziervaart 
Fl Werkgelegenheid kokkelvisserij 
F2 Investeringen vissersschepen kokkelvisserij 
F3 Aantallen kokkels, garnalen en platvissen 
F4 Aanlandingen kokkels 

DPSIR 

S 
P 
D 
S 
S 
D 

S 

S 
S 
S 
S 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
S 
P 
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INLEIDING 

Het rapport Beoordelingskader van het Schelde-estuarium (BKSE) bestaat uit vijf delen: 

Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange 
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de 
bruikbaarheid van het "Environmental Goods & Services" concept. 

Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema's van 
het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, 
en visserij. 

Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche. 
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003. 
Deel 5: Socio-economische kentallen database. 

Dit is deel 2 van het BKSE rapport waarin voor ieder thema van de LTV de procesanalyse en selectie van 
proces en beleidsindicatoren is geschiedt. Ieder thema-onderdeel (hoofdstuk) is op een gelijkaardige 
wijze opgebouwd. 

11. Een korte herhaling van de doelstellingen en inleiding tot het thema. 

12. Presentatie van de procesanalyse met een analyse van de belangrijkste relaties tussen 
verschillende processen. 

13. Beschrijving van de resultaten van de toetsing van de procesanalyse. Deze toetsing is geschiedt 
door consultatie met experten, het wetenschappelijke comité, en de stuurgroep. 

14. De selectie van proces en beleidsindicatoren. 

15. Toetsing van de beleidsindicatoren. Deze toetsing is geschied door een e-conference en tijdens 

een stuurgroep vergadering. 

16. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de geselecteerde beleidsindicatoren, en hun indeling 

in het DPSIR kader. 

De gevolgde methodologie, welke uitgebreid beschreven is in deel 1, kan als volgt eenvoudig grafisch 
voorgesteld worden. 

Weteiiscliappelijk metiiigen en data Mogelijke mdicatoren 

Sleutelposities Procesmdicatoren 

Toetsuigen exiseits <fe 
weteiiscliappelijke coimtes 

iS^l^ecïïê1ïïicr^t(Meif veizahieliiijj 
rgmse.^sftmmif-' ?!tJ».-''..fe.'<-. 

Paiticipatie Stiuugioep 
(e-coiüeieuce) 

Beleidsindicatoren 

De verschillende hoofdstukken kunnen dus afzonderlijk gelezen worden indien de lezer slechts in één of 
enkele thema's geïnteresseerd is. 
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5 VEILIGHEID 

5.1 DOELSTELLINGEN LTV EN INLEIDING 

Uit de beleidsdoelstellingen volgens de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium volgt dat 'het voldoen aan 
het veiligheidsniveau als vastgesteld' de belangrijkste doelstelling is. 

Duidelijk IS dat men zowel in Nederland als in Vlaanderen de overstap beoogt van een 
overschrijdingsbenadering naar een nsicobenadenng. Daarbij wordt het nsico bepaald door de 
overstromingskans en de financiële gevolgen en het aantal mogelijke slachtoffers. Dit betekent dat 
dichtbevolkte gebieden met een hoge economische waarde beter beschermd zullen worden dan gebieden 
met een lagere economische waarde. Vanuit het overheidsperspectief is dit gerechtvaardigd, beide 
gebieden lopen namelijk hetzelfde nsico. 

BIJ het maken van de procesanalyse is in eerste instantie uitgegaan van de toekomstige 
veiligheidsbenadering, de nsicobenadenng. De aspecten uit de huidige veiligheidsbenadermg zijn hierin 
opgenomen. Indien er onderscheid dient te worden gemaakt is dit in de tekst aan gegeven. 

5.1.1 Wanneer wordt de veiligheid bedreigd? 

De veiligheid wordt bedreigd zodra een waterkenng zijn waterkerende functie met meer kan vervullen. 
Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 1.1.2. 'overstromingskans'. 

De mate waarin de veiligheid wordt bedreigd is afhankelijk van de kenmerken van het bedreigde gebied. 
Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 1.1.3. 'Gevolgen'. 

5.1.2 Overstromingsicans 

Overstroming treedt op zodra een dijk/dam, duin of kunstwerk zijn waterkerende functie met meer kan 
vervullen. We spreken dan van falen van de waterkenng. Zodra één van de waterkeringen faalt treedt 
overstroming van het achterland op. Op dat moment is de veiligheid met meer gewaarborgd. Het al dan 
met falen van de waterkering wordt bepaald door (1) de sterkte (geometrie en materiaaleigenschappen 
van de kenng) en (2) de belastingen. Indien de belasting groter is dan de sterkte of de sterkte kleiner is 
dan de belasting zal de waterkering falen. 

Er zijn verschillende mechanismen die kunnen leiden tot falen. De belangrijkste faalmechanismen welke 
ook in het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) worden gebruikt zijn: 

Dijken: overloop en golfoverslag 

Afschuiven 

beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 

opbarsten en piping 

Duinafslag 

piping kunstwerken 

met sluiten kunstwerken 

Een beschrijving van de verschillende faalmechanismen is opgenomen in Bijlage 1. De onderliggende 
belangrijkste belastingen en sterkte eigenschappen worden hieronder samengevat. 

Duinen: 

Kunstwerken: 
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5.1.2.1 Belasting 

De druk van het water tegen de kering (de duur en het verloop van de waterstand) en de windgolven 
tegen en over de kering vormen de belangrijkste belastingen. Deze belastingen worden ook wel 
hydraulische randvoorwaarden genoemd. 

De waterstand wordt beïnvloed door de afvoergolf op de rivier en de zeewaterstand. De zeewaterstand 
bestaat uit een combinatie van astronomisch getij en windopzet. Aan de monding van de Westerschelde 
overheerst uiteraard de zeewaterstand. Bovenstrooms van Gent bepaalt de rivierafvoer de waterstand. 

Windgolven worden gekarakteriseerd door significante golfhoogte, piekperiode en golfrichting. 

De aanwezigheid van voorland (schorren, slikken) heeft een dempende werking op de windgolven. 
Aanwezigheid van voorlanden wordt verdisconteerd in het vertalen van diepwater-golfrandvoorwaarden 
naar golfrandvoorwaarden aan de teen van de kenng. 

N.B. Golven veroorzaakt door scheepvaart worden met meegenomen, omdat bij een zeer hoge 
waterstand de scheepvaart op de Westerschelde wordt stilgelegd. De scheepvaartgolven op de 
Westerschelde vallen in het met bij de windgolven bij een storm. 

5.1.2.2 Sterkte 

De sterkte van de waterkering wordt bepaald door de geometrie (kruinhoogte, profiel) en 
materiaaleigenscliappen (bekleding, dijkkern, samenstelling onderlaag) van de kering. Hoe hoger de 
dijk hoe minder water over de kruin. Hoe flauwer de helling en hoe meer bermen, des te minder 
golfoploop. 

Daarnaast is het beheer en onderhoud van de dijk een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden 
van de sterkte van de dijk. 

5.1.3 Gevolgen 

Het nsico wordt mede bepaald door de gevolgen (aantal slachtoffers en hoeveelheid economische 
schade) van een overstroming. Hoe groter de gevolgen in een bepaald gebied hoe hoger de 
veiligheidsnorm (of gewenst veiligheidsniveau). De gevolgen van een overstroming worden uitgedrukt in 
termen van aantal slachtoffers, schade aan gebouwen en infrastructuur, economisch verlies aan 
bedrijvigheid e.d. 

De gevolgen worden bepaald door het overstromingsscenano: een bepaalde waterdiepte, stroomsnelheid 
en stijgsnelheid van het water dat het gebied instroomt. Daarnaast hangt het aantal slachtoffers en de 
economische schade af van de kenmerken in het gebied: het aantal inwoners en het grondgebruik 
(landbouw, bedrijven, woningen, infrastructuur en natuur). 

5.1.4 Veiligheidsgevoel/ maatschappelijk draagvlak 

Veiligheid tegen overstromen wordt bepaald door het risico, indien we uitgaan van het oogpunt van de 
beleidsmaker. Indien we uitgaan van het oogpunt van de inwoners van een gebied kan veiligheid tegen 
overstromen bepaald worden door het veiligheidsgevoel. Vanuit het subjectieve perspectief van een 
inwoner kan de risicobenadering betekenen dat een Zeeuw zich minder veilig voelt dan een 
Rotterdammer. Het veiligheidsgevoel kan onder andere bepaald worden door een eerdere ervaring met 
een onverwachte overstroming. Deze zal het gevoel van veiligheid doen afnemen. Het regelmatig 
succesvol inzetten van GOG's en dijkbewaking zal een goede indruk maken. Als de frequentie echter 
hoger lijkt te zijn dan door de autoriteiten aangekondigd zal het wantrouwen wekken. 
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Het IS dan ook van belang om te zorgen voor een goede communicatie van de beleidsmakers naar de 
burgers toe over de gekozen maatregelen. Alleen ingeval van een goede communicatie over het hoe en 
waarom van bepaalde maatregelen, zoals het aanleggen van GOG's, zal er draagvlak worden gecreëerd 
bij de burgers. 

5.2 PROCESANALYSE VEILIGHEID 

Onderstaand volgt een toelichting op de procesanalyse van veiligheid weergegeven in het schema van 
Figuur 5. We beginnen rechts in het schema. 

5.2.1 Risico 

Veiligheid tegen overstromen wordt bepaald door het risico (indien we uitgaan van het oogpunt van de 
beleidsmaker). Het risico bestaat uit twee componenten: de overstromingskans en de gevolgen. Onder 
de gevolgen worden economische schade en slachtoffers verstaan. De overstromingskans wordt bepaald 
door alle faalmechanismen te beschouwen (zie bijlage 1) en voor eik faalmechanisme de faalkans te 
bepalen op basis van het verschil tussen belasting en sterkte. Gegeven een geaccepteerd risico wordt de 
benodigde veiligheid tegen overstromen bepaald door de verwachte schade. 

5.2.1.1 Belasting 

Voor de meeste faalmechanismen wordt de belasting bepaald door de lokale waterstand en de golven. 
De lokale waterstand is afhankelijk van de afvoer op de Schelde en de zeewaterstand incl. getij enerzijds 
en de morfologie en maatregelen als het aanleggen van GOG's, rivierverruiming en kunstwerken 
anderzijds. De afvoer wordt weer bepaald door neerslag; de morfologie wordt onder andere beïnvloed 
door al dan met baggeren; de zeewaterstand wordt bepaald door astronomisch getij, wind (windopzet) 
en zeespiegelrijzing. De golven worden bepaald door de wind en het al dan met aanwezig zijn van 
voorland. 

5.2.1.2 Sterkte 

De sterkte kan worden gekarakteriseerd door materialen van de kering, het al dan met plegen van 
onderhoud aan de kering, de leeftijd van de kenng en de geometrie van de kenng. Daarnaast kan de 
sterkte worden vergroot door maatregelen als dijkverhoging en 'keren in de breedte'. Het concept 'keren 
in de breedte' gaat uit van dijkversteviging. De dijk wordt bestendig gemaakt tegen golfoverslag, maar 
doordat de dijk met wordt verhoogd wordt golfoverslag wel toegelaten. Naast versteviging van de dijk 
dient dan ook het gebied achter de dijk hiervoor te zijn ingericht. 

5.2.1.3 Gevolgen 

De gevolgen bestaan uit economische schade en het aantal slachtoffers. Het aantal slachtoffers wordt 
bepaald door van het aantal inwoners in het gebied, het overstromingsscenario (waterdiepte, 
stijgsnelheid en stroomsnelheid) en de mogelijkheid om te evacueren. De mogelijkheden van evacuatie 
uit het gebied hangen af van de vluchtwegen in het gebied en kunnen worden beïnvloed door 
planologische maatregelen en gedragspreventie (zie ook [ICBR, 2000]^ Het overstromingsscenario wordt 

' De Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft in 2000 het "Actieplan Hoogwater" 
uitgebracht In dit actieplan zijn onder andere maatregelen aangegeven om het schadensico van overstromingen in 
het stroomgebied van de Rijn te verminderen 
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onder meer bepaald door de maaiveldhoogte (inclusief de aanwezigheid van secundaire keringen), de 
hoeveelheid instromend water, de ruwheid van het gebied. 

De economische schade wordt bepaald door het grondgebruik (woningen, landbouw, natuur, bedrijven 
en infrastructuur) en het overstromingsscenario. Het grondgebruik kan worden beïnvloed door 
planologische maatregelen, bouwkundige voorzorgsmaatregelen en gedragspreventie (zie bijlage 2). 

In Figuur 5 is de procesanalyse weergegeven. 
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Procesanalyse en indicatorenselectie 
Veiligheid 

Figuur 5: Procesanalyse veiligheid (schema A) 

In deze figuur geeft de vorm van de cellen het volgende aan: 
ovaal - fysisch proces, rechthoek - toestand, zeshoek = 
menselijke impact, cirkel - economische aspecten. De kleuren 
geven het volgende aan: rood - beleidsindicator, grijs = 
procesindicatoren, donker grijs = de belangrijkste 
procesindicatoren die dienen te worden gemonitord. 
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5.2.2 Plaatsing in het DPSIR kader 

De Driver in de context van veiligheid tegen overstromen zijn de economische ontwikkelingen. Door 
economische groei zal de economische schade van het te beschermen gebied en het aantal potentiële 
slachtoffers bij een overstroming toenemen. 

Feitelijk vormen het grondgebruik en het aantal inwoners de "pressures" van het systeem. Dit zijn 
immers de drijvende krachten die ervoor zorgen dat veiligheid gewaarborgd wordt. Ook de toename van 
neerslag en de zeespiegelrijzmg als gevolg van klimaatverandering vallen onder de "pressures", die 
ervoor zorgen dat maatregelen moeten worden genomen ter verhoging van de veiligheid, om het risisco 
te beheersen. 

De "state" wordt bepaald door de belastingen op het watersysteem, d.w.z. waterstanden en golven en de 
sterkte van de keringen (hoogte en stabiliteit). 

De "impact" kan worden uitgedrukt in de overstromingskans en de gevolgen (schade en slachtoffers) bij 
overstroming, tezamen het risico. 

De "response" is de aanpassing van het veiligheidsbeleid door de overheid op basis van de huidige en 
verwachte risico's in de toekomst. De response kan ook bestaan uit bijvoorbeeld het Sigmaplan of 
publieksvoorlichting. 

5.3 TOETSING PROCESANALYSE VEILIGHEID 

Deze procesanalyse is getoetst aan het wetenschappelijke comité en besproken met en van commentaar 
voorzien door de stuurgroep van dit project. 

5.4 SELECTIE PROCES-, EN BELEIDSINDICATOREN VEILIGHEID 

Uit de beleidsdoelstellingen volgens LTV volgt dat 'het voldoen aan het veiligheidsniveau als vastgesteld', 
de belangrijkste doelstelling is. Het veiligheidsniveau wordt in de huidige situatie in Nederland bepaald 
met behulp van de overschrijdingskansbenadering en m Vlaanderen tracht men momenteel de 
overschrijdingskans met de economische schade te combineren. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wil 
men op termijn overstappen naar de risicobenadering. 

In de beschrijving van de methodiek is aangegeven dat op basis van een kwalitatieve procesanalyse tot 
een selectie van beleidsindicatoren zal worden gekomen. Op basis van deze procesanalyse zijn de 
'Overstromingskans' en 'Gevolgen' geselecteerd als beleidsindicatoren. Deze beleidsindicatoren 
bepalen namelijk direct het overstromingsrisico. De overstromingskans wordt in belangrijke mate 
verklaard door de procesindicatoren waterstand en golven (de belasting). Voor gevolgen zijn de 
procesindicatoren grondgebruik, inwoners en organisatie rampenbestrijding van groot belang. De twee 
beleidsindicatoren die zijn geselecteerd worden verder uitgewerkt in een fiche. De onderliggende 
procesindicatoren worden meegenomen in het relevante fiche. 

5.5 TOETSING BELEIDSINDICATOREN VEILIGHEID 

De geselecteerde beleidsindicatoren en procesindicatoren zijn getoetst door de stuurgroep tijdens de e-
conference en door enkele experts. 
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5.6 OVERZICHT VAN PROCES- EN BELEIDSINDICATOREN VEILIGHEID 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de geselecteerde beleidsindicatoren en procesindicatoren, 
welke dienen te worden gemonitord. Aangegeven is of monitoring al wordt uitgevoerd. Deze zijn in detail 
uitgewerkt in de fiches in Deel 3. 

Tabel 3: Overzicht beleids- en procesindicatoren veiligheid 

Beleidsindicator 

Overstromingskans 

Gevolgen 

-

Procesindicator 

Lokale waterstand 

-

-

-

-

Afvoer Schelde 

Zeewaterstand 

Zeespiegelstijging 

Maatregelen (bv GOG's) 

Golfparameters 
(piekperiode [sec], significante 
golfhoogte [m]) aan de teen van 
de kenng 

-

-

Windgolven offshore 

Voorland 

Sterkte 

- Hoogte van de waterkenng 

Verandenng grondgebruik 

~ Planologische-/ 
bouwkundige-/ 
innchtingsmaatregelen 

Verandenng aantal inwoners 

Organisatie rampenbestnjding 

-

-

Beschikbaarheid plannen 

Oefeningen 

Monitor 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Bron 

Westerschelde: PC-Ring, Hydra-K 

Zeeschelde: modellen van 
Sigmaplan en HIC 

Westerschelde: MSW stations, 
Methodiek Rand2001 

Zeeschelde: afvoer Schelde en 
meetstations bij Antwerpen, Bath of 
Hansweert of Vlissingen en "Schelde-
model' (SIGMA-plan). 

Debiet bij Gent 

Westerschelde- MSW stations 

RIZA o.b v. IPCC scenano's 

Westerschelde: offshore-
golfparameters (Euro platform), 
model SWAN 

Zeeschelde' 

Voorland (km dijk) 

offshore-golfparameters (Euro 
platform) 

Voor Nederland Waterschap legger 

Voor Nederland wordt eens per 5 
jaar bepaald door Waterschap 

HIS-SSM voor Nederland 

model van HIC voor Vlaanderen 

CBS 

Corine Landcover 

Kleinschalig Bodemgebruikskaart 
Vlaanderen 

CBS en gemeentes 

In Nederland Regionaal Coördinatie 
Centrum en Provincies 

Waterschappen en Provincie 

Waterschappen en Provincie 
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5.7 LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN VEILIGHEID 

Omdat in Nederland verschillende termen voorkomen over de veiligheid tegen overstromen en zo ook in 
Vlaanderen en daarnaast de terminologie in beide landen van elkaar verschilt, volgt hieronder een aantal 
definities zoals deze gehanteerd worden binnen deze studie. 

Deze definities sluiten zoveel mogelijk aan bij de algemeen gehanteerde definities, maar ook daar is niet 
altijd sprake van eenduidigheid. 

Overschrijdingskans: de overschrijdingskans van een waterstand is de kans dat een bepaalde waterstand 
waarop de waterkering is ontworpen bereikt of overschreden wordt. 

Overstromingskans: de kans dat een gebied overstroomt, doordat de waterkering rondom dat gebied op 
één of meer plaatsen faalt. In Nederland is een gebied veelal een dijkring. 

Overstromingsrisico: het product van de overstromingskans en de gevolgen. In de meeste gevallen is dit 
economische schade 

Overbelastingskans: de kans per jaar dat een bepaalde belasting waarop een object is ontworpen 
overschreden wordt. Dit object kan een waterkering zijn, maar ook een onderdeel daarvan zoals de 
dijkbekleding. 

Faalkans: de kans dat een waterkering (of onderdeel hiervan) zijn functie niet meer kan vervullen. Een 
faalkans is altijd gerelateerd aan een faalmechanisme. Hieronder volgen een aantal voorbeelden: 
De faalkans van een waterkering is de kans dat de kering zijn waterkerende functie niet meer kan 
vervullen. Beschouwen we het faalmechanisme overloop dan is de faalkans van de kering gelijk 
aan de kans dat de waterstand de kruinhoogte overschrijdt. In dit geval is de faalkans tevens de 
overstromingskans. Beschouwen we het faalmechanisme 'erosie van de bekleding' dan is de 
faalkans van de bekleding de kans dat de kleding zijn beschermende functie van het dijklichaam 
niet meer kan vervullen. Als de bekleding faalt is er nog geen sprake van falen van de kering, want 
de kering heeft nog een zogenaamde reststerkte. Pas zodra de kering door bijvoorbeeld 
afschuiving bezwijkt en dus zijn waterkerende functie niet meer kan vervullen faalt de kering. 

De overstromingskans van een gebied wordt bepaald door de faalkansen voor alle faalmechanismen van 
de beschermende keringen te combineren. 

Veiligheidsnorm: is de norm die is vastgelegd in de (Nederlandse) Wet op de Waterkering. Momenteel is 
dit nog de maximaal toelaatbare overschrijdingskans van het zogenaamde ontwerp- of toetspeil. 
Het toetspeil voor de Westerschelde is (zie randvoorwaardenboek) de waterstand die optreedt 
eens per 4.000 jaar. De Wet op de Waterkering biedt de mogelijkheid om in de toekomst over te 
stappen naar overstromingskansen 

Veiligheidsniveau: dit is een term die in Vlaanderen wordt gebruikt. Hierbij moet onderscheid worden 
gemaakt tussen gewenst veiligheidsniveau en actueel veiligheidsniveau 

Actueel veiligheidsniveau: is de overstromingskans van een gebied bij waterkeringen in de huidige 
toestand 

Gewenst veiligheidsniveau: de economisch optimale overstromingskans. Daarbij is een optimum 
gevonden tussen de kosten voor maatregelen om overstromingen te voorkomen en de verwachte 
schade van een overstroming. De verwachte schade is de schade als gevolg van een overstroming 
verdisconteerd met de kans op een overstroming. 
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6 Toegankelijkheid 

6.1 DOELSTELLINGEN LTV EN INLEIDING 

Op basis van de verzamelde beleidsdoelstellingen uit de LTV voor het Schelde-estuarium kunnen 
samenvattend 4 grote beheerslijnen voor het thema "Toegankelijkheid" gedestilleerd worden: 

1. Economisch belang van de Scheldehavens 

2. Veilig nautisch beheer 

3. Morfologisch beheer van de waterweg ("Verruiming" van de waterweg) 

4. Gemeenschappelijke monitoring en analyse van de relevante fenomenen (havenactiviteiten, 
scheepvaartverkeer, morfologie,...) 

Bovenstaande 4 hoofdlijnen zullen naast een leidraad bij de opbouw van de procesanalyse ook als 
relevante categorieën gebruikt worden bij de identificatie van een gekozen beleidsindicator. 

6.2 PROCESANALYSE TOEGANKELIJKHEID 

6.2.1 Identificatie van processen 

In de hierna voorgestelde procesanalyse voor het thema toegankelijkheid zijn een drietal alternatieve 
analyses opgezet. Vooruitlopend op de hieronder weergegeven resultaten kan algemeen alvast worden 
gesteld dat vanuit de verschillende benaderingen toch wel gelijkaardige eindparameters worden 
geïdentificeerd. Deze eindparameters vormen als dusdanig dan ook een goede reflectie van de 
samenstellende onderdelen voor het thema toegankelijkheid. Precies het bij aanvang ontwikkelen van 
drie alternatieve analyseprocessen en de daaruit voortvloeiende gelijkaardige eindparameters 
ondersteunen de feitelijke waarde van de uiteindelijk weerhouden indicatoren. De geïdentificeerde 
begrippen als eindparameter bij de respectievelijke procesanalyses (los van elkaar ontwikkeld) vormen 
vanuit deze vaststelling dan ook een geschikte basis voor het verder vastleggen van relevante proces- en 
beleidsindicatoren voor dit thema. 

In een eerste benadering (zoals weergegeven in schema 1) wordt rechtstreeks vanuit de 
beleidsdoelstelling LTV het thema toegankelijkheid vertaald in drie hoofdlijnen. Volgens de LTV-
beleidsdoelstellingen reflecteert een optimale toegankelijkheid zich in een 

• verruimde waterweg 

• efficiënte waterweg 

• veilige waterweg 
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Schema 1: Procesanalyse toegankelijkheid vanuit LTV-doelsteilingen 

BIJ de verruimde waterweg speelt naast de morfodynamische ontwikkeling van het estuarium natuurlijk 
ook de feitelijke (tij)waterstand een cruciale rol voor toegankelijkheid. Precies de combinatie bodempeil 
en actuele waterstand bepaald immers de lokaal beschikbare waterdiepte voor passage van alle 
scheepvaart. De wederzijdse interactie tussen morfologie en tijwerking zal dan ook mede vanuit het 
aspect toegankelijkheid nauwlettend opgevolgd dienen te worden. De efficiëntie van de gedefinieerde 
waterweg reflecteert zich inderdaad m het aantal verwerkte scheepsbewegingen. De afhandeling van het 
scheepstrafiek, zowel in aantal als in tijd, vormt de effectieve exponent van een goed afgestemd 
gezamenlijk nautisch beheer van het Schelde-estuanum Een verder ontwikkelde synergie tussen externe 
ondersteuning vanuit VTS-SRK / WESP en de vakmanschap op het terrein van het loodswezen leidt tot 
een optimaal gebruik van de beschikbare waterweg. 

Een tweede benadering (schema 2) vertrekt vanuit de noodzaak of vraag naar toegankelijkheid. Immers, 
vanuit zuiver technisch standpunt is er naar de realisatie van toegankelijkheid geen enkele externe 
beperking te detecteren. Een "geschikte" toegankelijkheid kan te allen tijde technisch gerealiseerd 
worden; doch externe bijkomende factoren en fenomenen sturen de noodzaa k-vraag naar een optimale 
toegankelijkheid. Vanuit deze analyse zijn vier belangrijke aandrijvende fenomenen geïdentificeerd: 

• natuurlijke dynamiek 

• economische toestand 

• vlootsamenstelling 

• grootte van scheepstypen 
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Schema 2: Procesanalyse toegankelijkheid vanuit noodzaak-vraag 

Bij de beschrijving van de vloot dient naast de opdeling in de aangeduide groepen, voor de groep 
binnenvaart en zeevaart zeker nog een verder onderscheid gemaakt worden. Zo kunnen zeeschepen, in 
functie van hun bestemming binnen het estuarium en op- of afvaart, opgedeeld worden in: 

• tijonafhankelijke zeeschepen; 

• tijgebonden zeeschepen binnen 1 getij; 

• tijgebonden zeeschepen over 2 getijden, met tussenliggende ankerplaats. 

Bij de andere scheepscategorieën is het ook niet onbelangrijk hun feitelijke vaartraject binnen het 
estuarium duidelijk te definiëren: dwarse vaartbewegingen van kleinere binnenvaartschepen of recreatie
vaartuigen kunnen interfereren met langse vaarbewegingen van zeeschepen. 

Een laatste benadering (voorgesteld in schema 3) beschrijft het thema vanuit een a a-priori 
geïntegreerde visie. Hier wordt de duidelijke opsplitsing in de voorgaande benadering teruggeplaatst en 
wordt gezocht naar interacties tussen de respectievelijke onderdelen van het schema. Opnieuw wordt 
vertrokken vanuit de eerder gestelde noodzaak-vraag naar een "goede toegankelijkheid". Initieel worden 
de twee voornaamste aandrijvende fenomenen, zijnde de economische toestand en de natuurlijke 
dynamiek van het Schelde-estuarium, uitgewerkt. Doorheen deze procesanalyse voor beide topics 
worden ook de eerder vastgelegde (secundaire) drijvende vragen, zijnde vlootsamenstelling en 
scheepstypen, meegenomen in de geïntegreerde procesontwikkeling. 
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Schema 3: Geïntegreerde analyse toegankelijkheid 

De hier expliciet uitgewerkte verdere detaillering voor de respectievelijke aandrijvende fenomenen kan in 
feite ook vermeld/herhaald worden in schema 1 en 2. 

Bij de ruimtelijke verdeling zijn ook de externe aanlooproutes apart vermeld. Precies deze aanlooproutes 
zullen mede ook bepalend zijn bij de verdere uitwerking van het toelatingsbeleid binnen het Schelde-
estuarium. Ook hier, bij de langse en dwarse verdeling van de scheepvaart over het estuarium, zal naast 
een zuiver rekentechnische benadering in veiligheidsafstanden, vaarkarakteristieken en vaarschema's ook 
een stuk vertaling van het vakmanschap op het terrein dienen te gebeuren om tot een efficiënte invulling 
te komen. 

De interactie van de vaareigenschappen van een scheepstype met de hydrodynamische randcondities 
binnen het estuarium beslaat niet alleen de beschikbare waterdiepte, maar ook de waterbreedte (en 
daaruit afgeleide nabijheid van de al dan niet steile taluds van de geulrand), het volledige 
stromingspatroon (langse én dwarse component!) en gebeurlijk (maar in mindere mate) ook het 
windveld. Naar scheepsafmetingen toe lijkt, binnen het Schelde-estuarium, niet zozeer de breedte van 
het schip maar vooral de lengte een cruciale parameter bij de manoeuvreerbaarheid. Vooral op locaties 
als de Bocht van Bath vormt dit een essentiële parameter ter vertolking van een vlotte passage 
(toegankelijkheid). 

Om de gepresenteerde schema's nog enigszins overzichtelijk te houden zijn externe links naar andere 
thema's hier niet uitgewerkt. Het moge wel duidelijk zijn dat deze relatie er wel degelijk is. Zo illustreren 
onderstaande voorbeelden absoluut deze wisselwerking: 

• Morfologie heeft, als één van de meest belangrijke fysische processen binnen het Schelde-
estuarium, absoluut ook zijn impact op de fenomenen binnen de andere thema's (natuur, 
veiligheid, recreatie en visserij). 
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• De veiligheid, direct gerelateerd aan overstromingsrisico's, wordt hier met behandeld onder de 
eerder vermelde hoofdlijn "Veilige waterweg" uit de LTV-beleidsdoelstellingen. 

• De hier vermelde scheepstypes en de vlootsamenstelling slaan ook op recreatie- en 
visserijschepen en vormen dus een absolute link met de betreffende thema's. 

Opvallende vaststelling bij de analyse van het thema "Toegankelijkheid" binnen de LTV-doelstellingen is 
daarenboven dat er een zeer expliciete oproep wordt geformuleerd tot een gemeenschappelijk beleid. 
Deze oproep richt zich in eerste instantie, vanuit de focus op het Westerschelde-estuanum, op een 
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland; maar dient vanuit het Europese perspectief (en de 
daaraan gerelateerde Kaderrichtlijn Water) nog ruimer te worden gezien. De integrale 
stroomgebiedsbenadering voor het Schelde-bekken noodzaakt de samenwerking tussen alle landen en/of 
regio's van het stroomgebied. De in de LTV expliciet vermelde oproep tot een gemeenschappelijk 
Nederland-Vlaanderen beleid richt zicht in hoofdzaak op: 

• een gemeenschappelijk Onderzoek- en Monitonngprogramma; 

• een gezamenlijk nautisch beheer vanuit BET-SRK (Beheer- en Exploitatie Team Schelde Radar 
Keten); 

• een gemeenschappelijke monitoring, opvolging, analyse en synthese van de morfologische 
dynamiek van het Schelde-estuanum; 

• een gemeenschappelijke monitoring en begeleiding van scheepvaartverkeer en goederenstroom 
binnen het Scheldebekken; 

• een gezamenlijke vertolking naar beleidsniveaus (zoals vastgelegd in de respectievelijk 
Memoranda van Vlissingen en Kallo); 

• Grensoverschrijdende MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) en S-MER (Strategische 
Milieu Effecten Rapportage). 

Naast de expliciete Nederlands-Vlaamse samenwerking is ook een breder Europees perspectief te 
melden: 

• evaluatie van de economische toestand van de Scheldehavens (Antwerpen, Terneuzen, 
Vlissingen) binnen de volledige range Le Havre-Hamburg; 

• applicatie van Europese Kaderrichtlijn Water binnen het Scheldestroomgebied; 

• tendensen in scheepvaart (vlootsamenstelling, scheepstypen, dimensies,..). 

Bovenstaande procesanalyse voor het thema "Toegankelijkheid" is, net als bij de andere thema's binnen 
het beoordelingskader, geen absoluut doel op zich. Deze procesanalyse probeert een beeld te scheppen 
van de interacties en (externe) links binnen het fysische probleem toegankelijkheid op het terrein. Zonder 
een absoluut fysische proces-volledigheid na te streven is het duidelijk wel de bedoeling alle relevante 
fenomenen aan te duiden binnen het thema. Immers, precies deze grootheden bepalen de vertaling van 
de LTV-beleidsdoelstellmgen rond toegankelijkheid naar effectieve realisaties op het terrein en vormen 
aldus de basis voor "goede" operationele indicator. 

6.2.2 Plaatsing in liet DPSIR-kader 

Een belangrijke driver, met name de internationale economische ontwikkeling, wordt hier met verder 
uitgewerkt of opgenomen in de schema's. Toch vormt deze globale economische factor de voornaamste 
aandrijvende kracht voor de lokale haveneconomie in de Scheldehavens. Ook de internationale evoluties 
in de scheepsbouw vormen een belangrijke driver voor de ontwikkeling van de zich aandienende 
scheepvaartvloot. Zoals eerder gemeld zullen vanuit deze externe ontwikkeling de typen, de dimensies en 
de vaarkarakteristieken van de schepen bepaald worden. De verdere socio-economische ontwikkeling 
bepaalt natuurlijk ook de verdere ontplooiing van het hinterland en van daaruit de vraag naar meer en 
efficiëntere havenactiviteiten. Tenslotte spelen ook de managementstrategieën bij de grote rederijen een 
essentiële rol in bovenstaande driver-reeks. Hun beleid en keuzes naar goederentrafieken bepalen mede 
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de ontwikkeling van onder andere de in te zetten scheepstypen, de gevraagde haventechniciteit en 
bereikbaarheid. 

Vanuit deze vier overkoepelende drivers zijn de lokale pressures binnen het thema toegankelijkheid heel 
duidelijk te onderscheiden: de haveneconomie van de Scheldehavens, de totale scheepstrafiek vertaald 
naar een aantal scheepsbewegingen en de vlootsamensteiling en de fysische areaalomgeving waarbinnen 
de vaargeul zich bevindt. Het is duidelijk dat vanuit deze perceptie de vraag naar een verruimde 
waterweg, een veilige waterweg en een efficiënte waterweg als de directe pressures kunnen aanzien 
worden. Specifiek kan ook het transport van gevaarlijke stoffen op de Schelde als een pressure 
aangeduid worden. 

Het aldus gegenereerde scheepvaarttrafiek, de vaargeul positie binnen het areaal van het 
meergeulensysteem en de actuele havenactiviteiten vormen de fysische "state" of kader waarbinnen de 
verdere ontwikkeling zich dient af te spelen. 

Deze ontwikkeling genereert impacts deels vanuit het (antropogene) beleid, maar ook door natuurlijke 
processen. Zo induceert de natuurlijke dynamiek een voortdurende variatie in de morfologische 
areaalsamenstelling en bepalen de bagger- en stortactiviteiten en de zandwinning natuurlijk ook deze 
areaalsamenstelling van het meergeulensysteem. De implementatie en toepassing van de nautisch 
beheermaatregelen (met alle relevante interne en externe hulpmiddelen zoals SRK, AIS, GPS,...) probeert 
impact te krijgen op de verkeersafwikkeling en aldus de trafiek veiliger en efficiënter te laten verlopen 
binnen het beschikbare fysische kader van de actuele vaargeul. De alsnog voorkomende 
scheepsongevallen, en meer specifiek deze waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, dienen expliciet als 
mogelijke impact geïdentificeerd te worden. De gerelateerde risicocontouren vormen mets meer dan een 
visualisatie van dergelijke impact. 

Tenslotte kan de Respons vertolkt worden in een verdere aanpassing en/of verfijning van het 
respectievelijke beleid. Doch dient er absoluut rekening mee gehouden worden dat het bagger- en 
stortbeleid, het nautische beheer of het risicobeheer met eventueel aangepaste inrichtingsmaatregelen 
voor vaargeul en omgeving, steeds mede gestuurd worden door de morfologische omgeving van het 
areaal meergeulensysteem op dat moment. 

6.3 TOETSING PROCESANALYSE TOEGANKELUKHEID 

De hierboven ontwikkelde procesanalyse wordt voorgesteld aan de opdrachtgever voor een preliminaire 
toetsing in de werkvergadering van 12-05-2004, op de eerste stuurgroepbijeenkomst van 19-05-2004 en 
aan de verderop expliciet voorgestelde groep van wetenschappelijke experten. Vooral deze zuiver 
wetenschappelijke toetsing in een eerste fase verzekert een correcte fysische vertaling van de 
werkelijkheid naar de hier ontwikkelde schema's. De ontwikkelde systeemanalyses wordt in zijn initiële 
vorm als vrij volledig beschouwd. De grote lijnen zijn duidelijk en representatief voor het thema 
Toegankelijkheid; enkel op detailniveau zijn enkele aanpassingen gebeurd of suggesties geformuleerd: 

• het transport van gevaarlijke stoffen blijft met beperkt tot ammoniak; ook andere stoffen dienen 
opgenomen te worden in de risico-evaluatie; 

• de totale doorlooptijd van een schip is van belang; ook de wachttijden aan de zeewaartse boei 
(beloodsing) als de wachttijden aan de sluizen of langs de kade (goederenafhandeling) dienen 
dus zo goed mogelijk in beeld gebracht te worden. Van belang hierbij is wel hier al te stellen dat 
actueel voor de verschillende deelzones van het doorlopen traject andere verantwoordelijkheden 
en administraties spelen. Daarom ook werd expliciet tijdens een stuurgroepvergadering 
afgesproken dat de randvoorwaarde voor het geheel van de toegankelijkheid vastgelegd wordt 
tot aan de sluizen. Wachttijden aan de sluizen worden met meegenomen bij de verder 
ontwikkelde definitie van de beleidsindicator betreffende nautische vlotheid; 
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• een alternatieve benadering wordt aangereikt die het thema precies vanuit de NIET-
toegankelijkheid gaat bekijken: fenomenen als staking van loodsen, uitvallen van SRK, geen 
sluisbediening of goederenafhandeling kunnen een ander licht werpen op de voorgestelde 
processen, 

• de economische positie van de Scheldehavens wordt geplaatst binnen de havenrange Le Havre-
Hamburg. 

6.4 SELECTIE PROCES-, EN BELEIDSINDICATOREN TOEGANKELIJKHEID 

6.4.1 Algemeen kader 

Tot op heden zijn vanuit het beleidsmatig handelen in het maritieme veld voor het thema 
"Toegankelijkheid" weinig tot geen toetsbare beleidsdoelstellingen en daarmee samenhangende -
indicatoren geformuleerd. Meer dan algemene termen in de Scheepvaartverkeerswet "Het bevorderen 
van een zo veilig en zo vlot mogelijk scheepvaartverkeer" blijken met voor handen. Op basis van de 
hierboven uitgewerkte procesanalyse is voor het thema "Toegankelijkheid" een lijst van potentiële 
indicatoren uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van indicatoren vanuit de procesanalyse dient een 
onderscheid gemaakt tussen zogenaamde procesindicatoren en beleidsindicatoren. De definitie en 
karakteristieken van deze type-indicatoren worden in een algemene benadering verder in detail éénduidig 
uitgewerkt en vastgelegd binnen het project. Fundamenteel is de ontwikkelde lijst van beleids- en 
procesindicatoren onderverdeeld in drie basisgroepen, die een vertolking vormen van de voornaamste 
fysische fenomenen/processen binnen de hierboven ontwikkelde beschrijving van de toegankelijkheid van 
het Schelde-estuanum: 

• morfodynamische karakterisatie van het estuarium, met naast natuurlijke dynamiek ook 
beschrijving van externe invloed (van bagger- en stortactiviteiten); 

• (haven-) economische gegevens; 

• karakterisatie van het scheepvaartverkeer op het Schelde-estuanum. 

Voor elk van de drie hoofdgroepen is op basis van de beschikbare literatuur en actuele knowhow ter zake 
een eerste samenhangende selectie gemaakt. 

De morfodynamische karaktensatie gebeurt hoofdzakelijk op basis van het lopende MOVE-project 
(Monitoring Verruiming Westerschelde). In dit meetprogramma worden immers de voornaamste fysische, 
biologische en chemische kenmerken van het Westerschelde-estuarium op een systematische manier 
geëvalueerd. Een uitbreiding van het lopende MOVE-project naar het volledige Schelde-estuanum (met 
inbegnp van de Beneden Zeeschelde) kan een uniforme morfodynamische karaktensatie garanderen. Bij 
het thema "Toegankelijkheid" bepalen de fysische kenmerken de direct gerelateerde processen, terwijl 
biologische en chemische karaktenstieken gelinkt zijn aan de thema's "Natuurlijkheid" en in mindere mate 
"Visserij". In het evaluatierapport 2003 (RIKZ/2003.027) wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten 
van de verruiming 48743' (waarbij expliciet wordt vermeld dat dit zowel een verdieping als een 
verbreding van de vaargeul inhoudt) en de effecten van de bagger-, stort- en winningstrategie. Als 
voornaamste toetsingsparameters zijn achtereenvolgens geïdentificeerd: 

• waterstanden (LW-HW), getijvolume en stroomsnelheden als aandrijvende hydrodynamische 
parameters; 

• volume onderhoudsbaggerwerken, volume zandwinning als aandrijvende externe invloeden; 

• areaal platen, areaal ondiep water en zandbalans als morfologische resultanten. 

BIJ de karaktensatie van de scheepvaart in het estuarium leert een recente studie over "Vaarschema's bij 
verdere verdieping van de Westerschelde" (2004, AWZ-AMT, L. Cruyplant) dat bij de bepaling van 
vaarvensters in het estuanum (voor een éénduidig gedefinieerde start- en eindlocatie) een hele reeks 
procesindicatoren kunnen vertaald worden bij de bepaling van de grootte van het vaarvenster. Immers, 
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bij de bepaling van de vaarvensters voor getijgebonden bulkcarriers of containerschepen spelen diverse 
factoren een rol: 

• scheepskarakteristieken. 

- diepgang; 

- vaarsnelheid; 

manoeuvreerbaarheid. 

• hydrodynamische condities: 

- waterstanden bij verschillende tijcondities; 

- lokale stroomsnelheden. 

• Bodempeilen: 

drempels in de vaargeul; 

sluis- of dokdrempels (bvb. Zandvlietsluis - Deurganckdok); 

- diepte van ligplaats. 

Bovenstaande detailanalyse illustreert treffend de verschillende subniveaus die bij de effectieve keuze 
van een integrerende beleidsindicator als "Vaarvenster voor containerschip" meegenomen worden. 

Ook bij een verdere analyse van bijvoorbeeld de totale goederenoverslag als "goede" indicator van het 
(haven)economische gegeven blijkt dat een reeks subniveaus optreden. Immers, een zelfde 
goederenoverslag kan gerealiseerd worden met meerdere kleinere schepen of met minder grote schepen. 
De keuze tussen veel kleinere zeeschepen als aanvoerlijn of enkele discrete jumbo-schepen als 
leverancier voor de haven heeft significante consequenties naar toegankelijkheid. Deze keuze wordt 
vanuit een breder (mondiaal - Europees) economisch perspectief gevoed. 

6.4.2 Eerste selectie 

Elk van de hierboven vastgelegde hoofdcategorieën krijgt een reeks indicatoren, waarbij m de draft-lijst 
de link met de LTV-beleidsdoelstellingen (zoals in Deel 1 onder 2.2. Toegankelijkheid hierboven expliciet 
vastgelegd) wordt gemeld en ook reeds een mogelijke bron en verdere specificaties worden uitgewerkt. 
De vermelde link naar de beleidsdoelstellingen slaat op de eerder reeds vastgelegde vier grote 
beleidslijnen: 

• Economie Scheldehavens; 

• Nautisch beheer; 

• Morfologisch beheer; 

• Gemeenschappelijke monitoring tussen Nederland en Vlaanderen. 
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Tabel 4: Overzicht eerste selectie indicatoren voor toegankelijkheid 

Indicator 
Morfologie 

Breedte vaargeul 
Diepte vaargeul 

Bochstraal vaargeul 
Taluds geulrand 

Drempels 

Sedimenttransportbalans 

Volume baggerspecie 
Volume baggerstort 
Volume zandwinning 

Hydrodynamica 
waterpeil 

stroomsnelheid 

Economie 
Mantieme goederenoverslag 

Directe werkgelegenheid 
Toegevoegde waarde 

Scheepvaart 
Aantal scheepsbewegingen 

Totale Doorlooptijd 

Relatief aantal scheepsongevallen 

Aantal tussenkomsten WESP (VTS) 

Eenheid 

m 
m 
m 

m /̂jaar 

m /̂jaar 
m /̂jaar 
m /̂jaar 

mTAW 
m/s 

ton 
# FT Equivalent 

€ 

aantal 

h 

aantal 

aantal 

LTV_Beleid 

3/4 
3/4 
3/4 

3 

3 
3 
3 

3/2/4 
3/2/4 

1/4 
1/4 
1/4 

2/1/4 

2 / 4 

2 / 4 

2/4 

Bron 

Lodingen Westerschelde-estuanum - MOVE 

Afgeleide grootheden Lodingen - MOVE 

Registraties AMT, RIKZ, directie Zeeland, HIC, QMS 
Metingen + Modellenng AMT-RIKZ, directie Zeeland, WLH 

Gegevens Nationale Bank België 

Registraties WESP 

VST-SM, WESP, loodswezen 

VTS-SM 

6.5 TOETSING BELEIDSINDICATOREN TOEGANKELIJKHEID 

Deze preliminaire lijst werd voorgelegd aan enerzijds enkele technisch wetenschappelijke experts en 
anderzijds een brede groep van betrokkenen uit de stuurgroep in de vergadering van 19-05-2004. De 
toetsing op zuiver technisch-wetenschappelijk vlak gebeurde bij volgende "experts": 

Mare VANTORRE, Universiteit Gent & Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout 

Johan RAES, Hoofdbeheerder Schelde Radar Keten 

Willem VAN POUCKE, DABL Directeur Operaties 

Annemiek VERHALLEN, Wageningen Universiteit 

Ronny SLABBINCK, Vlaame Nautische Autoriteit 

Jan BLOMME, Hoofd Antwerp Port Authority 

Martin MESUERE, Nautisch beheer Schelde Radar Keten 

Frank MAES, Maritiem Instituut Universiteit Gent 

J.J. PETERS, Onafhankelijk expert Morfologie & Vrije Universiteit Brussel 

Op basis van de verzamelde reacties, suggesties en aanvullingen is de initiële lijst van indicatoren 
aangepast en verfijnd naar een meer werkbaar geheel van beleidsindicatoren en ondersteunende 
procesindicatoren. Uiteindelijk zijn onderstaande indicatoren geselecteerd: 

• T l . Nautische viotheid; 

• T2. Calamiteitenrisico; 

• T3. Risico Gevaarlijke stoffen transport; 

• T4. Maritieme goederenoverslag van Schelde havens; 
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• T5. Areaalverdeling meergeulensysteem. 

Naast deze vijf hoofdindicatoren, die ook als effectieve beleidsindicatoren worden naar voren geschoven 
zijn nog een reeks ondersteunende of aanvullende parameters als procesindicatoren aangeduid. Deze 
procesindicatoren bepalen, vanuit hun rechtstreekse impact op de fysische processen, immers mee de 
evolutie van de meer overkoepelende beleidsindicatoren: 

• T6. Volume onderhoudsbaggerwerken en stortvolume; 

• T7. Kritieke diepte van vaargeul (drempels); 

• T8. Kritieke breedte van vaargeul; 

• T9. Getijkromme over het estuarium. 

De hierboven vastgelegde procesindicatoren zijn duidelijk geonenteerd naar het beter vatten van het 
complexe morfodynamische proces binnen het meergeulensysteem van het Schelde-estuanum. De 
andere hoofdgroepen (haveneconomische positie van de Scheldehavens en nautisch beheer) worden 
voldoende gescreend en gedekt door de voorgestelde beleidsindicatoren. 

Bij de morfodynamische karakterisatie van het estuarium is de voorgestelde beleidsindicator 
"areaalverdeling van het meergeulensysteem" de resultante van een complex fysisch proces dat door 
heel wat factoren aangedreven wordt. De hier voorgestelde procesindicatoren zijn initieel specifiek gelinkt 
aan de toegankelijkheid van het estuanum; doch deze indicatoren hebben zeker ook hun impact op 
andere thema's en zijn dan ook als gemeenschappelijk voor meerdere thema's te beschouwen. 

Bovendien zijn bij de verdere ontwikkeling van de studie de initieel voorgestelde aparte procesindicatoren 
T7 en T8 Kritiek diepte en breedte van de vaargeul gebundeld in één indicatorfiche die de kritische 
dimensies van de vaargeul beschrijft. 

De laatste procesindicator T9 zit voor de volle 100 % vervat in de procesindicator "Waterstanden" zoals 
die onder het thema Veiligheid wordt uitgewerkt. De effectieve getijkromme op de respectievelijke 
locaties langsheen het Schelde-estuanum is immers mets anders dan een samenstelling van de 
geregistreerde waterstanden over de tijdspanne van het getijde. In de betreffende fiche van de 
procesindicator "Waterstanden" wordt expliciet de fysische betekenis en navenante links in de 
procesbeschrijving voor de vorm van de getijkromme verder uitgewerkt. Vooral de directe impact op het 
morfologische proces (eb- en vloedtransport), de nautische toegankelijkheid (beschikbare tijvensters) en 
de natuurlijkheid (eb- en vloedgeulen) zal hier nader uitgewerkt worden. 

De hierboven samengestelde lijst van indicatoren is in een eerste draftversie voorgesteld aan de leden 
van de stuurgroep en voor commentaar en/of aanvulling voorgelegd in de e-conference van 13 en 14 
september 2004. Samenvattend zijn volgende topics naar voren gebracht: 

Globaal gezien kan gesteld worden dat de voorgestelde indicatoren en hun beschrijving in de fiches met 
gecontesteerd werden. Zowel naar keuze van de indicator als naar invulling/omschnjving zijn geen 
fundamentele opmerkingen of bezwaren geformuleerd. De gevoerde discussie situeerde zich eerder op 
detailniveau. 

Bij de indicator "Areaalsamenstelling meergeulensysteem" wondt expliciet gemeld dat de link naar 
natuurlijkheid veel explicieter en directer is dan deze bij toegankelijkheid. Naar toegankelijkheid geeft 
deze indicator duidelijk een overkoepelend signaal en is verdere detaillering naar procesindicator 
vaargeuldimensies en baggeractiviteit meer dan wenselijk. Er werd terecht gesteld dat deze 
areaalsamenstelling van het meergeulensysteem een STATE indicator is 

De detaildiscussie over het te gebruiken referentieniveau bij de voorstelling van de areaalsamenstelling 
binnen het estuarium levert, na enige verwarnng inzake de feitelijke achtergrond bij de gestelde vraag, 
uiteindelijk de bevestiging dat GLLWS (als lineaire variatie tussen Vlissingen en Antwerpen over het 
estuarium) de meest geschikte referentie vormt, vooral om het aspect natuurlijkheid voldoende direct te 
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reflecteren. Ter info: GLLWS in Vlissingen = 0.01 m onder TAW en GLLWS in Antwerpen = 0.47 m onder 
TAW 

Bij de indicator calamiteitenrisico wordt opgemerkt dat volgens de huidige definitie niet écht een risico 
(=kans X gevolg) wordt bepaald; enkel de kans zit in de actuele beschrijving vervat. De ernst of het 
gevolg van een calamiteit kan effectief gekwantificeerd worden door invoering van de definitie van 
zogenaamde "significante ongevallen". Als significant worden omschreven calamiteiten waarbij 
slachtoffers voorkomen, schade aan infrastructuur, schepen, lading of millieu optreedt en wanneer het 
scheepvaartverkeer ernstig gestremd wordt. 

De gevoerde discussie omtrent de ruimte rond het schip leverde geen noemenswaardige input naar 
verdere aanpassing van de definities zoals geformuleerd in de indicatorfiches. De verdere technische 
invulling van dit begrip valt buiten het kader van deze studie en wordt binnen de nautische 
onderzoekswereld verder uitgewerkt. 

Uit de e-conference werd geen 

• effectief kritiek bodempeil voor hoofd- en nevengeul gedistilleerd; 

• duidelijke stellingname geformuleerd aangaande de representatieve schepen in het 
scheepvaartverkeer binnen het Schelde-estuarium. Een uitbreiding met een opdeling volgens het 
SOLAS-systeem is op zich absoluut juist en volledig voor een studie van het scheepvaartverkeer 
en zijn samenstelling op zich; maar kan niet in zijn geheel meegenomen worden in de 
ontwikkeling van een beleidsindicator zoals nautische vlotheid. 

Meer uitgebreide bespreking van de resultaten van deze e-conference zijn in bijlage in de respectievelijke 
verslagen van de bijeenkomsten opgenomen 

6.6 OVERZICHT VAN PROCES- EN BELEIDSINDICATOREN 
TOEGANKELIJKHEID 

Na deze ultieme terugkoppeling met de stuurgroepleden is voor het thema Toegankelijkheid uiteindelijk 
volgende selectie naar voren geschoven: 

• Beleidsindicatoren: 

- T l Nautische vlotheid; 

- T2. Calamiteitenrisico; 

- T3. Risico Gevaarlijke stoffen transport; 

- T4. Maritieme goederenoverslag; 

- T5. Areaal verdel ing meergeulensysteem. 

Waarbij deze laatste indicator als overkoepelend en gemeenschappelijk tussen de thema's 
Toegankelijkheid, Veiligheid en Natuurlijkheid wordt voorgesteld. 

• Ondersteunende procesindicatoren 

- T6. Volume onderhoudsbaggerwerken; 

- T7. Kritieke vaargeuldimensies. 

Alle bovenstaande indicatoren worden hierna in aparte fiches in extenso gedefinieerd en dusdanig 
omschreven dat de respectievelijke indicator de vertaling vormt van een deel van het fysische 
procesonderdeel binnen het thema Toegankelijkheid. 
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7 NATUURLIJKHEID 

7.1 DOELSTELLINGEN LTV EN INLEIDING 

Net zoals voor de andere thema's wordt na een korte herhaling van de doelstellingen zoals geformuleerd 
in LTV 2030 hierna de procesanalyse van het thema natuurlijkheid, de selectie en toetsing van 
procesindicatoren en beleidsindicatoren weergegeven. 

Bij de procesanalyses van natuurlijkheid is de nadruk gelegd op de interne causale relaties die de 
specifieke aspecten van het natuurlijk functioneren van het systeem trachten te beschrijven. Gezien de 
complexiteit van het functioneren van het systeem is hierbij de nadruk gelegd op het identificeren van 
procesindicatoren die dit weergeven. Aangezien natuurlijkheid gekenmerkt is door vele 
terugkoppelingsmechanismen en multiple causale verbanden zal het noodzakelijk zijn bepaalde relaties te 
bespreken in de verschillende onderdelen. 

Het streefbeeld van de Lange Termijn Visie (LTV) Schelde-estuarium is een gezond, dynamisch en 
duurzaam ecosysteem. Daarbij behoren twee ecosysteemdoelstellingen met specifieke uitwerking [LTV, 
2001] : 

• Ruimte voor natuurlijke dynamische fysische, chemische en biologische processen. 

• Behoud of versterking van het estuariene ecosysteem met alle typische habitats en 
levensgemeenschappen langs de volledige zoet-zoutgradiënt. 

Een gezond en duurzaam ecosysteem systeem bezit voldoende veerkracht om zijn functionele en 
structurele karakteristieken te behouden bij een beperkte stress, of zichzelf te herstellen van externe 
stress binnen een bepaalde tijd. Functionele karakteristieken omvatten de nutriëntencycli en de primaire 
en secundaire productie. Structurele karakteristieken omvatten de structuur en complexiteit van het 
voedselweb. De veerkracht is een maat voor de grootte van de stress waarbij er nog herstel mogelijk is 
van de vitaliteit, kracht en organisatie en de tijd die nodig is voor dit herstel. De veerkracht en structurele 
en functionele karakteristieken worden in belangrijke mate beïnvloed door hydrodynamische en 
morfologische processen en structuren en door de kwaliteit van water en bodem (De Deckere & Meire, 
2000). 

7.2 PROCESANALYSE NATUURLIJKHEID 

De hierboven aangehaalde ecosysteemdoelstellingen zijn de uitgangspunten voor de selectie van de 
indicatoren. Om tot een onderbouwde selectie te komen wordt aangevat met een analyse van het 
functioneren van het systeem. Deze procesanalyse is een belangrijke basis voor de uitwerking van het 
beoordelingskader. 

Het Schelde-estuarium kan gezien worden als een complex ecosysteem waarin volgende processen van 
belang zijn: 

• Hydrodynamische processen; 

• Morfologische processen (habitats); 

• Chemische processen; 

• Biodiversiteit (voedselweb). 

Doorheen de verdere procesanalyse van het systeem zal voor de duidelijkheid deze onderverdeling van 
de natuurlijkheid verder gehandhaafd worden. 
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Deze ecologische processen staan ook onderling met elkaar in relatie en kunnen ondergebracht worden 
onder bepaalde functies van het Schelde-estuarium (De Deckere & Meire, 2000). 

Figuur 6: Schematische weergave van de 4 subsystemen binnen het thema natuur en de 
relaties met andere thema's 

Deze processen en functies zijn echter sterk onderhevig aan menselijke invloeden. De Schelde is namelijk 
een ecosysteem dat sterk getekend is door menselijk ingrijpen. Meer nog, het kan beschouwd worden als 
het product ervan. De antropogene invloeden zijn zeer sterk verbonden met de economische functies van 
het Schelde-estuarium. De belangrijkste menselijke processen die een impact hebben op de Schelde, 
gezien vanuit onze gebiedsbeschrijving, zijn: 

• Het instandhouden van de toegankelijkheid door de verdieping van de vaargeul; 

• Het beschermen van het hinterland tegen overstromingen; 

• Het optimale gebruik van het Schelde-estuarium voor toerisme/recreatie; 

• Het gebruik van de Schelde als visserijgebied; 

• De vervuiling van de Schelde door de omliggende industrie, landbouw en woongebieden. 

Naast deze economische functies, vervult het Schelde-estuarium ook een aantal ecologische functies. In 
Figuur 7 wordt het onderlinge verband tussen de vier ecologische processen, de economische en de 
ecologische functies binnen het Schelde-estuarium weergegeven. 

82 



ECOLAS - HAECON - HKV Procesanalyse en indicatorenselectie 
03/07709/dl - Beoordelingskader Schelde-estuarium Natuurlijkheid 

Scheepvaart 

Veiligheid 

Recreatie 

Visserij 

Waterzuivering 

Economische 
functies 

Primaire pfoductie ^^SuSF Detritus ^ ^ ^ I S ^ ^ ^ ^ ^ a l n i ^ ^ n * -

Örganische 
betasting 

(vutivrachtj 

Chemische processen 

Waterafvoer 

Sedimentopvang 
Bodemvorming 

Habitatsfuncties 

Specifiel<e 
gemeenschappen 

Biologische 
productie 

Filterfunctie 

Zuurstofbalans 

Salinlteitsbuffer 

Ecologische 
functies 

Figuur 7: Schematische weergave van de verschillende componenten van het Schelde-
estuarium (naar Meire et al., 2000) 

De complexiteit binnen het thema Natuurlijkheid maakt het noodzakelijk om voor de verschillende 
ecologische processen een meer gedetailleerde procesanalyse uit te voeren. Een procesanalyse geeft de 
causale relaties binnen en tussen de ecologische processen én de verbanden met de andere thema's 
weer. Deze procesanalyses laten toe een inzicht te krijgen in het ecosysteem van het Schelde-estuarium 
met als doel het selecteren van procesindicatoren die sleutelposities binnen het thema natuur innemen. 

In elk onderdeel is het de bedoeling om het specifieke proces vanuit hun relatie met natuur in detail te 
beschrijven. Telkens wordt eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste functies binnen een 
specifiek proces en de vertaling ervan in LTV beleidsdoelstellingen. Ook het belang voor de verschillende 
andere thema's binnen LTV wordt vermeld. 

Vervolgens wordt per functie een gedetailleerde beschrijving gegeven waarbinnen de menselijke impacts 
en ecologische processen worden geschetst. Deze oorzaak (menselijke impacts) - gevolg (ecosysteem 
processen) relaties worden schematisch voorgesteld in de bijhorende schema's. Deze schema's zijn waar 
relevant geplaatst in het DPSIR-kader. Hierbij moet vermeld worden dat voor natuurlijkheid de behoefte 
aan Status en Impact indicatoren nog steeds groter is dan aan Driver-, Pressure- of Response
indicatoren. 

Zoals vermeld onder hoofdstuk Indicatoren, stelt elk blokje van het schema een procesentiteit voor. De 
procesentiteiten op de sleutelposities zijn de procesindicatoren van waaruit dan later een set 
beleidsindicatoren wordt geselecteerd. Om de gepresenteerde schema's nog enigszins overzichtelijk te 
houden zijn externe links naar andere thema's aangeduid, doch niet verder uitgewerkt. 
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Bovenstaande procesanalyse voor het thema "Natuurlijkheid" is, net als bij de andere thema's binnen het 
beoordelingskader, geen doel op zich. De procesanalyse probeert een beeld te scheppen van de 
interacties en (externe) links binnen de verschillende processen van natuurlijkheid. Zonder een absolute 
volledigheid van de procesbeschrijvingen na te streven, is het wel de bedoeling alle relevante fenomenen 
weer te geven binnen het thema. 

7.2.1 Hydrodynamische processen 

7.2.1.1 Functies versus L TV 

Het Schelde-estuarium als fysisch ecosysteem herbergt verschillende functies die binnen LTV gekoppeld 
zijn aan volgende hydrodynamische processen: 

Tabel 5: Hydrodynamische processen: Functies versus LTV 

1 Functies 

1 Scheepvaart route (watervoorziening) 

1 Waterregulatie 

Sedimentopvang en bodemvorming 

LTV 

Meergeulenstelsel 

Morfologische dynamiek 

Meergeulenstelsel 

Zoet-zout gradient 

Ruimte voor het systeem 

Ruimte voor het systeem 

Relatie andere thema's LTV | 

Toegankelijkheid 

Veiligheid 

De twee belangrijkste menselijke impactprocessen die deze processen binnen het Schelde-estuarium mee 
sturen, zijn: 

• Verdieping en onderhoud van de vaargeul, gerelateerd aan het thema Toegankelijkheid; 

• Bescherming tegen overstromingen, gerelateerd aan het thema Veiligheid. 

Naast deze twee processen spelen ook histonsche inpolderingen, de bouw van harde constructies 
(bijvoorbeeld dijken gebouwd vanuit veiligheidsoverwegingen of kribben ter bescherming van slikken en 
schorren) en naburige externe ingrepen (zoals de Deltawerken) een belangrijke rol bij de globale 
zandhuishouding van het estuarium. 

Deze processen zetten een groot aantal oorzaak-gevolg relaties in gang, die uiteindelijk hun impact zullen 
hebben op het ecosysteem als dusdanig, namelijk de waterkwaliteit, de habitats en het voedselweb 
Aangezien de hydrodynamische processen zo sterk gerelateerd zijn met de thema's Toegankelijkheid en 
Veiligheid, wordt voor de causale relaties ook naar die procesanalyses verwezen. 

In de hiernavolgende tekst worden de drie functies elk afzonderlijk kort toegelicht. 
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7.2.1.3 Scheepvaart (Watervoorziening) 

De Schelde is een bevaarbare waterloop die door zijn groot economisch belang (de Scheldehavens van 
Antwerpen, Terneuzen, Gent en Vlissingen) geëxploiteerd wordt als belangrijke transportweg. De 
landinwaartse ligging van Antwerpen is weliswaar ongunstig voor de bereikbaarheid van zeeschepen, 
maar is gunstig voor verder vervoer naar het achterland. Het waarborgen van de toegankelijkheid naar 
de haven is aldus uitermate belangrijk en vergt enig antropogeen ingrijpen om een gepaste verdieping te 
bekomen. 

De hydrodynamische procesanalyse met betrekking tot verdieping is gebaseerd op de combinatie van het 
MOVE denkmodel (Arends et al., 1999) met de fysische hypothesen van het huidige bagger- en 
stortstrategie (Peters et al., 2003). 

Als gevolg van de baggerinspanning (verdieping) worden de drempels verlaagd. Als gevolg van deze 
morfologische veranderingen, neemt de weerstand af waardoor (Peters et al., 2003): 

• een verandering in getijasymmetrie optreedt; 

• het water verder en makkelijker naar binnen stroomt (binnenlopen getijgolf); 

• de getijamplitude (getijslag) toeneemt; 

• een efficiëntere vulling van het estuarium plaatsvindt (toename getijvolume); 

• een herverdeling van het getijvolume over hoofd- en nevengeulen gebeurt (toename hoofdgeul/ 
afname nevengeul). 

Deze laatste twee factoren leiden tot een (tijdelijke) toename van de stroomsnelheden in de hoofdgeul. 
Het sediment dat hierbij door erosie vrijkomt en het sediment dat wordt gebaggerd om de drempels op 
diepte te houden, wordt voornamelijk opgeslagen in de nevengeulen, kortsluitgeulen en plaatcomplexen 
(Arends et al., 1999). De platen nemen hierdoor zowel in oppervlak als gemiddelde hoogte toe in het 
westen, doch in het oosten is er een afname van plaatareaal door erosie van de plaatranden. De 
toename in areaal geulen draagt bij aan een achteruitgang van het areaal ondiep water en leidt tot een 
kleinere komberging in het westelijk en midden deel van de Westerschelde (Peters et al., 2003). In het 
oostelijk deel is de komberging toegenomen door de afname van plaatareaal samen met de toename van 
het getijvolume (Peters et al., 2003). Door het gefixeerde karakter en de toegenomen getij doordringing 
in de hoofdgeul zijn ook de slikken en schorren langs de rand van de geul sterker onder druk komen te 
staan en eroderen (Santbergen, 2001). Zo versmallen en verlagen de slikken/schorren in de 
buiten bochten. De gevolgen van de verdieping van de vaargeul laten zich vooral voelen op vlak van 
waterreguiatie (getijamplitude) en sedimentopvang (getijasymmetrie). 

Anderzijds dient aangehaald te worden dat het laatst gepubliceerde MOVE 8 rapport (Peters et al., 2003) 
deze ontwikkelingen verder nuanceert. Hoewel de duur voor analyse van de effecten van de 48743' 
verdieping nog relatief beperkt is lijkt het erop dat een aantal effecten minder groot of anders zijn dan 
aanvankelijk verwacht kon worden. Verdere opvolging zal deze trends dienen te bevestigen. De 
meetgegevens van de oppervlakte van de platen en oppervlakte van ondiep water laten een verandering 
zien in de trend ten opzichte van de periode voor de verruiming: 

• Het areaal ondiep water neemt in de gehele Westerschelde niet langer af, maar blijft ongeveer 
gelijk. 

• Het areaal platen neemt in de gehele Westerschelde niet langer toe, maar blijft ongeveer gelijk. 
Voor het westelijke en het oostelijke deel betekent dit dat de ontwikkelingen die er vóór de 
verruiming al waren, gewoon doorgaan. Het feit dat de oppervlakte platen voor het middendeel 
van de Westerschelde gelijk is gebleven, is een verandering ten opzichte van de periode voor de 
verruiming. 
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Het waarborgen van de toegang tot het binnenland heeft er ook voor gezorgd dat langsheen de Schelde 
(vnl. Zeeschelde) verschillende sluizen zijn gebouwd. Deze fysische barrières vormen een hindernis voor 
de migratie van trekvissen. 

7.2.1.4 Waterregulatie 

Buffer tegen overstronriinaen fveiliaheid^ 

Het estuanum vervult een belangrijke functie in de afvoer van water naar zee, af- en ontwatering van 
polders en nvieren/kanalen en in de bescherming tegen de zee. Het meergeulensysteem, de 
geulmeandenng en de intergetijdengebieden zorgen ervoor dat het water minder snel het estuarium 
wordt opgestuwd (Graveland et al., 2002). Deze morfologische kenmerken zijn een bepalende, maar met 
de enige, factor van de hydrodynamica in de Westerschelde (denk bijvoorbeeld aan de rol van de harde 
begrenzingen, of aan de invloed van zoetwaterafvoer). 

De Westerschelde is een jong estuanum. Verschillende afzonderlijke ingrepen en natuurlijke 
ontwikkelingen zoals inpoldenngen, bedijkingen, baggeren en storten (verdieping), zandwinning en 
zeespiegelstijgingen hebben de morfologische en hydraulische (waterbeweging) ontwikkeling zowel 
histonsch als recent beïnvloed (van den Bergh et al., 2003). Het globaal kwalitatieve aspect van de 
effecten van deze ingrepen is bekend, doch het is moeilijk de relatieve bijdragen ervan correct te 
kwantificeren. 

Vanaf de vroege middeleeuwen is de mens begonnen de zeearm langzaam in te perken via bedijkingen. 
Verondersteld wordt dat die inperking tot een grotere getijdenenergie (vergroting stroomsnelheden, 
verhoging waterstanden) m het systeem heeft geleid Dit heeft geresulteerd in een verder landinwaarts 
doordringen van de getijgolf in de benedenloop (Zeeschelde) (van den Bergh et al., 2003). Door de reeks 
inpolderingen ten behoeve van landbouw, haven en industne, is areaal van slikken en schorren verloren 
gegaan (van den Bergh et al., 2003). Het verlies van de grote zijrivieren heeft op zijn beurt geleid tot het 
verlies van een potentieel gebied voor dissipatie van getijdenenergie en lokale zones van luwte die 
noodzakelijk zijn voor de belangrijke filtervoeders en als specifiek habitat (van den Bergh et al., 2003). 

Afgezien van de langdurige en ingrijpende geschiedenis van inpolderingen en het onbekende effect 
daarvan op de huidige morfologie, zouden de morfologische ontwikkelingen in het daaruit resulterende 
estuarium als natuurlijk kunnen worden beschouwd. Gestuurd door deze natuurlijke morfologische 
ontwikkelingen, extern gestimuleerd door de geleidelijke stijging van het gemiddelde zeeniveau, is er een 
ontwikkeling van verdieping van de geulen die leidt tot aanpassen van de morfologie (verkleining van de 
slikken, vergroting/ophoging van de platen, relatieve toename van het areaal hoogdynamische gebieden, 
versteiling van de geulranden) met meer getijenergie tot gevolg (van den Berg et al., 1996; Jeuken, 
2000). Anderzijds schijnt de meest recente informatie, zoals gepubliceerd in het MOVE 8 rapport (Peters 
et al., 2003) de hiervoor aangehaalde effecten van verdieping te nuanceren. De trends in de 
morfologische veranderingen in het areaal mtergetijdengebied blijken minder verregaand dan 
oorspronkelijk verwacht. Dit heeft ook zijn invloed op de verandenngen in de bufferende werking tegen 
overstromingen. 

Buffer zoetwaterafvoer 

Het Schelde-estuanum wordt gekenmerkt door een zout-zoet gradient die specifieke 
levensgemeenschappen herbergt. Extreme verandenngen in de natuurlijke fluctuaties van deze zout-zoet 
gradient hebben een verlaagde biodiversiteit tot gevolg. 

Een groot areaal verhard oppervlak en andere factoren zoals het rechttrekken van waterlopen in het 
Scheldebekken hebben tot het verlies van waterbergend vermogen geleid. Dit leidt tot een versnelde 
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afvoer van neerslagwater, waardoor ook de afvoer via de rivier versneld gebeurt. De gevolgen van deze 
piekdebieten reflecteren zich op verschillende vlakken (van den Bergh et al., 2003): 

• Door plotse debietschommelingen in de bovenstroomse afvoer treden grote fluctuaties op in de 
natuurlijke (evenwichts) zoutgradient waardoor minder mobiele soorten, zoals benthos, verrast 
worden en massaal sterven (Ysebaert & Meire, 1999). 

• BIJ grote afvoer spoelt de zoetwaterplanktongemeenschap deels (debiet Q > 50 m^/sec) of 
volledig (debiet Q > 200 m^/sec) (Muyiaert et al., 1999) weg naar een zone van hogere saliniteit 
en sterft daar af. 

• Hoge debieten verkorten de verblijftijd van het water in het estuarium. De (bio)chemische 
processen die zorgen voor een zelfreinigende werking hebben minder tijd om op de vuilvracht in 
te werken. Die vuilvracht is door de hoge afspoelmg uit het bekken op die momenten trouwens 
vergroot. Een grotere vuilvracht bereikt daarom bij hoger debiet de kustwateren. 

7.2.1.5 Sedimentopvang en bodemvorming 

De interactie tussen enerzijds het meergeulensysteem en de arealen van platen, slikken en schorren en 
anderzijds de stromingspatronen en stroomsnelheden weerspiegelt de link tussen de morfologie en de 
hydrodynamica. Een potentieel gevolg van morfologische variaties en evoluties binnen het estuarium is 
de verandering van de getij-asymmetrie die de dominantie van eb of vloed bepaalt. Bij vloeddominantie 
zal het volume water dat bij vloed binnenstroomt sneller binnenkomen dan dat het nodig heeft om bij eb 
terug naar zee te stromen. Die lagere stroomsnelheid bij eb resulteert in het bezinken van het sediment 
die eerder bij vloed is aangevoerd en het "vol pompen" van het systeem. Bij ebdominantie wordt het 
tegenovergestelde effect verkregen namelijk een netto export van sediment. Daarnaast heeft een 
verhoogde stroomsnelheid heeft met enkel zijn effect op de verblijftijd van het sediment, maar ook op de 
erosieprocessen waardoor laagdynamische gebieden in oppervlak afnemen ten voordele van 
hoogdynamische gebieden én er meer sediment in het systeem vrij komt. Het verlies aan laagdynamische 
gebieden resulteert namelijk in een afname van potentiële bergingsruimte voor sediment. Het sediment 
kan namelijk maar bezinken in luwe, ondiepe zones of wordt gefixeerd door schorvegetatie. Dit resulteert 
ook in een grotere troebelheid (turbiditeit) van het systeem, met directe gevolgen voor de chemische 
processen en indirecte voor het voedselweb. Verder induceren onderhoudsbaggerwerken en het storten 
een verhoogde sedimentconcentratie in de waterkolom, met een directe invloed op de turbiditeit tot 
gevolg. 

Recente gegevens (MOVE 8 rapport) bevestigen dat het Schelde-estuanum momenteel gemiddeld een 
zandexporterend systeem is. Het waargenomen zandexport is echter veel complexer dan hierboven 
geschetst en wordt gekenmerkt door sterke fluctuaties tussen jaren en vertoont een duidelijke ruimtelijke 
variatie, die waarschijnlijk mede worden veroorzaakt door de 18,6 jarige cyclus die optreedt in de 
waterbeweging. In welke mate de observaties in sedimenttransport in het Schelde-estuanum te verklaren 
vallen door de asymmetne van het getij (ebdominantie) en/of door het gevoerde bagger en stortbeleid in 
de Schelde, is momenteel minder duidelijk (Peters et al., 2003). 

7.2.1.6 Potentiële procesindicatoren 

Uit de procesanalyse mag blijken dat de verdieping van de Westerschelde (toegankelijkheid) de twee 
andere functies namelijk waterregulatie en sedimentopvang kan beïnvloeden. Op basis van recente 
studies zijn verschillende hydrodynamische indicatoren ontwikkeld die gerelateerd kunnen worden aan de 
LTV doelstellingen (hydrodynamische processen nr. 1-11; 14) (zie Bijlage 1). 

Uitgaande van de sleutelposities binnen de procesanalyse en de bestaande literatuur worden voor de 
verschillende functies van de Schelde volgende potentiële procesindicatoren geselecteerd en geplaatst in 
het DPSIR-kader (Tabel 6): 
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Tabel 6: Selectie van hydrodynamische procesindicatoren 

Functies 

Scheepvaart 
(Watervoorziening) 

Waterregulatie (Veiligheid) 

Waterregulatie 
(zoetwaterafvoer) 

Sedimentopvang en 
bodemvorming 

LTV Proces 

Meergeulenstelsel 

Meergeulenstelsel 

Ruimte voor het systeem 

Zoet-zout gradient 

Ruimte voor het systeem 
(slibhuishouding) 

Potentiële Procesindicator (DPSIR) 

Areaalverdeling (S), Vaargeuldimensies (S) 

Baggervolumes (P) 

Stortcapaciteit in verhouding tot de 
(natuurlijke) degeneratie capaciteit (P, S, R) 

Getijkarakteristieken (S), lokale waterstand (S) 

Lokale en temporele stroomsnelheid (S) 

Volume percentage water in hoofdgeul (S) 

Aantal meanders (S) 

Estuarium getal (S, I) 

Saliniteitsgradient (S) 

Zoetwater afvoer (P, S) 

Turbiditeit (S, I) 

7.2.2 Chemische processen 

7.2.2.1 Functies versus LTV 

Het Schelde-estuarium als chemisch systeem herbergt volgende functies die binnen LTV gekoppeld zijn 
aan volgende chemische processen: 

Tabel 7: Chemische processen: Functies versus LTV 

Functies 

Waarborgen doorzicht (waterzuivering) 

Waarborgen goede waterkwaliteit: 

Filterfunctie voor organische belasting (N, P, C) 

Filterfunctie zware metalen en organische micropolluenten; 

In stand houden zuurstofbalans (gasuitwisselmg); 

Bufferen van saliniteitsschommelingen. 

LTV 

Doorzicht 

Waterkwaliteit 

Relatie andere 
thema's LTV 

Recreatie 

Visserij 

Vervulling vormt een bedreiging voor deze chemische processen. De belangrijkste bronnen zijn: 

• Emissies door de landbouw, de industrie en de huishoudens; 

• Thermische verontreiniging door bepaalde industrieën. 
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7.2.2.2 Procesdiagram 

Figuur 9: Schematische 
procesanalyse chemische 
processen 

Legende : 
Blauwe ovaal : hydrodynamiek 
Roze rechthoek : chemie 
Groen trapezium : habitats 
Gele ruit: voedselweb & 
biodiversiteit 
Paarse zeshoek : menselijke 
acties 
Rode pijl: inverse relatie 
Zwarte pijl : niet-inverse relatie 
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7.2.2.3 Doorzicht 

De troebelheid (turbiditeit) van het systeem vormt de limiterende factor voor de primaire productie in het 
Schelde-estuarium. Deze troebelheid is het resultaat van een hoge slibvracht die voornamelijk bepaald 
wordt door hydrodynamische processen en een hoge organische belasting (flocculatie). Deze combinatie 
leidt tot grote (bio)chemische problemen en daarmee tot problemen voor de ecologische processen (van 
den Bergh et al., 2003). 

7.2.2.4 Waterkwaliteit 

Essentieel voor het ecologisch functioneren van het Schelde-estuarium is de zuurstofhuishouding. Deze 
wordt beïnvloedt door zowel de nutriënten en koolstof input als andere bronnen van verontreiniging. Alle 
hogere dierlijke organismen in het pelagiaal hangen rechtstreeks van een goede zuurstofhuishouding af 
(van den Bergh et al., 2003). In het pelagiaal stellen zich zuurstofproblemen voornamelijk in 
stroomopwaartse gebieden. Daarnaast is het sediment vooral stroomopwaarts nagenoeg anaëroob 
waardoor een verarmde fauna (Oligochaeten) gevonden wordt, welke er zeer goed gedijen wegens 
gebrek aan concurrenten (De Deckere et al., 2000; Van Damme et al., 2001b). 

NUTRIËNTEN ( N , P, S I ) 

Estuaria spelen een grote rol in nutriëntencycli. De nutriëntenaanvoer gebeurt door zowel natuurlijke als 
menselijke processen. 

Een belangrijke input van stikstof in het estuarium zijn diffuse bronnen zoals de landbouw. De organische 
stikstofverbindingen worden door ammonificerende bacteriën afgebroken tot ondermeer ammonium 
(NH4) (ammonificatie). Een deel van het geproduceerde ammonium kan dan uit de bodem naar de 
waterkolom diffunderen. Stikstof in de vorm van ammonium wordt via nitrificatie (omzetting tot nitraat) 
en denitrificatie (omzetting nitraat tot stikstofgas), twee belangrijke chemische processen in de 
waterkolom en in de bodem van schorren en slikken, omgezet naar stikstofgas dat ontsnapt naar de 
atmosfeer. Hierbij is de omzetting van ammonium naar nitraat (nitrificatie) het belangrijkste 
stikstofproces. 

De verbeterde afvalwaterzuivering (richtlijn stedelijk afvalwater 98/15/EG) van het Scheldewater heeft tot 
een verbeterde zuurstofhuishouding geleid waardoor het zuurstoffront stroomopwaarts opschuift. Het 
nitrificatieproces wordt hierdoor bevorderd ten nadele van het dentirificatieproces (De Deckere et al., 
2000; Van Damme et al., 2001b). De combinatie van een verhoogd zuurstofgehalte én de toename van 
nitraat vanuit de landbouwgebieden zorgt voor hoge concentraties nitraat in het Schelde-estuarium. In 
tegenstelling tot N en P ontsnappen nitraten namelijk aan de waterzuivering door migratie via 
grondwater. 

Enkel rond de monding van de Rupel, waar de ongezuiverde vuilvracht van Brussel via de Zenne in de 
Schelde komt en dus de laagste zuurstofconcentraties gevonden worden, speelt het pelagiale 
denitrificatie proces nog een rol (Van Damme et al., 2001b). Doch de laatste jaren wordt pelagische 
denitirifcatie bijna niet meer waargenomen in de Schelde (m.m. P. Herman). Waar de 
zuurstofconcentraties hoger zijn, vindt wel nog denitrificatie in de bodem van de intergetijdengebieden 
plaats (=benthische denitrificatie). Via het denitrificatieproces wordt het gevormde nitraat in zuurstofloze 
lagen omgezet tot gasvormige stikstof (N2) door anaërobe organismen. 

Net zoals ammonium, kan een deel van het nitraat uit de bodem terug naar de waterkolom diffunderen. 
Beiden vormen daar een belangrijke voedselbron voor algen. Door de overmatige aanvoer van 
voedingszouten en de slechts beperkte denitrificatie van het gevormde nitraat bereikt een groot deel 
nitraat de Noordzee met eutrofiëring tot gevolg. Dit kan leiden tot een explosieve groei van algen 
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voornamelijk in de zomermaanden, met mogelijk zuurstoftekort 's nachts ten gevolge van de respiratie. 
Het daaropvolgende rottingsproces van organisch materiaal kan op zijn beurt tot een zuurstoftekort 
(hypoxia) leiden. Ook in het Schelde-estuarium kan het gebeuren dat reaeratie en primaire productie de 
zuurstofvraag lokaal met kunnen bijhouden waardoor hypoxia (lage zuurstofconcentratie) of anoxia (geen 
zuurstof) optreedt en zowel het zooplankton als de hogere trofische niveaus (bv. vis) sterven (Van 
Damme et al., 2001b; Ox et al., 2004). 

Ammonium en zuivere stikstof worden efficient verwerkt door micro-organismen en opgenomen in de 
voedselketen of begraven. (De Deckere et al., 2000; Graveland et al., 2002) 

Naast N2 wordt ook N2O gevormd tijdens nitnficatie en denitrificatie, terwijl methaan voornamelijk het 
gevolg is van een extreme hoge organische belasting van pelagisch planktonisch matenaal (De Deckere 
et al., 2000). De uitstoot van N2O is het hoogst in de zoetwaterzone (Middelburg et ^/.,1995), terwijl 
methaan emissie plaats vindt in het gehele intergetijdengebied. 

Fosforemissie gebeurt voornamelijk via puntbronnen in de vorm van fosfaat. Het fosfaat verdwijnt 
stroomafwaarts in de waterkolom (sterke daling rond Rupelmonding), waarschijnlijk door uitvlokking in 
de zone van het turbiditeitsmaximum (Mans et al., 2003). Nog verder stroomafwaarts, in de 
Westerschelde, wordt het fosfaat onder de vorm van orthofosfaat door het fytoplankton opgenomen 
(Zwolsman, 1994). In de winterperiode is er ook een tijdelijke opslag van fosfor in de bodem die ook van 
belang is (Graveland et al., 2002). 

Een belangrijk neveneffect van de hoge toevoer van stikstof en fosfor is dat het element silicium 
beperkend wordt voor de groei van diatomeeen. Opgelost silicium is vooral afkomstig van het nvierwater 
en komt via afstroming van het achterland en van de overstroomde gebieden. Lichtlimitatie in de 
stroomopwaartse gebieden zorgt ervoor dat siliciumlimitatie pas optreedt in de mondingszone en de 
kustwateren (De Deckere et al., 2000). Silicium wordt namelijk opgenomen bij de groei van diatomeeen 
(licht) in de stroomafwaarste gebieden, maar hoe verder stroomafwaarts, hoe minder silicium er voor 
handen is. Tijdens de zomermaanden zullen de diatomeeen de siliciumpoel uitputten met een depletie 
tegen het einde van de zomer als gevolg (Muyiaert et al., 2001). 

De algen die van de siliciumlimitatie profiteren veroorzaken ongewenste neveneffecten (De Deckere et 
al., 2000; Graveland et al., 2002). In deze gebieden neemt de dominantie van niet-diatomeeen, die het 
zonder silicium kunnen stellen, toe Deze niet-diatomeeen worden echter minder goed opgenomen door 
hogere trofische niveaus, zoals vissen (Van Damme et al., 2001b). 

KOOLSTOFVRACHT (C-VRACHT) 

Het Schelde-estuarium krijgt een enorme vracht koolstof te verwerken, meer dan 100.000 ton per jaar 
zonder de carbonaatfractie mee te rekenen (Frankignoulle et al., 1996). Die C-vracht wordt voor het 
grootste deel in het estuarium zelf verwerkt, maar is een zeer zuurstofeisend proces. De 
koolstofverwerking geeft aanleiding tot een uitstoot van CO2 die versterkt wordt door pH verlagende 
processen zoals nitrificatie, en is het hoogst in de zone met verhoogde turbiditeit. 

Indien de C-vracht verminderd wordt via afvalwaterzuivenng, kan primaire productie van de rivieren 
echter leiden tot input van een nieuwe exogene C-vracht. Zuivenng van het afvalwater reduceert immers 
in mindere mate de vracht nutnenten (N, P). Bovendien zal de zuivenng de lichtl imitatie in de nvieren 
ongedaan maken, zodat het fytoplankton evenredig met de nutrientenbeschikbaarheid kan ontwikkelen. 
Gezien de lengte van de stroomopwaartse gebieden, heeft het plankton de tijd om koolstof uit de lucht te 
fixeren via pnmaire producte. Dit zal verder stroomafwaarts echter afsterven door lichtlimitatie en 
zoutschommelingen De vastgelegde koolstof komt vrij, met opnieuw een verhoogde zuurstofvraag als 
resultaat. 
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VERONTREINIGING 

Daarnaast worden ook micropolluenten geloosd in het Schelde-estuarium. Heel wat onderzoek wordt 
verricht naar de effecten van toxische stoffen op het ecologisch functioneren van het estuarium (van den 
Bergh et al., 2003). Door de uitvoering van vele beleidsmaatregelen is reeds een substantiële 
vermindering van de belasting met deze toxische stoffen waargenomen. 

Er dient ook op gewezen te worden dat de Europese Kaderrichtlijn Water leidt tot de ontwikkeling van 
indicatoren inzake waterkwaliteit. Specifiek voor prioritair gevaarlijke stoffen verwijzen we hiervoor naar 
de ontwikkelingen die zich in dit kader voordoen. 

Daarnaast wordt het water ook gebruikt als koelwater voor de industrie en energiecentrales (Doel en 
Borssele). Hoewel verondersteld kan worden dat deze thermische verontreiniging potentieel een 
negatieve weerslag op de zuurstofhuishouding kan hebben, is de omvang daarvan ons onbekend. 

7.2.2.5 Potentiële procesindicatoren 

In de chemische processen spelen zowel doorzicht als waterkwaliteit een evenwaardige rol. Op basis van 
recente studies zijn verschillende chemische indicatoren ontwikkeld die gerelateerd kunnen worden aan 
de LTV doelstellingen (chemische processen nr. 12-13) (Bijlage 1). 

Uitgaande van de sleutelposities binnen de procesanalyse en de bestaande literatuur worden voor de 
verschillende functies van de Schelde volgende potentiële procesindicatoren geselecteerd en geplaatst in 
het DPSIR-kader (Tabel 8): 

Tabel 8: Selectie van chemische procesindicatoren 

Functies 

Doorzicht 

Waterkwaliteit 
(organische belasting, 
waterzuivering, 
gasuitwisseling 
(zuurstof, CO2), 
saliniteit) 

LTV Proces 

Doorzicht 

Waterkwaliteit 

Potentiële Procesindicator 

Turbid iteit 

Organische belasting: Verhouding N/P/Si (S), 
rioolzuivering (R) 

Vervuiling: Emissies zware metalen (P), POP in 
mossels (S, I) 

Zuurstof: zuurstoffront (S, I), aëratie (I), 
zuurstofloosheid (S, I), zuurstofconcentratie -
verzadiging (S, I) 

Saliniteitsschommelingen (S, I) 

Zwemwaterkwaliteit (S) 

Primaire productie (S) 
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7.2.3 Biodiversiteit procesindicatoren 

7.2.3.1 Functies versus L TV 

Het Schelde-estuarium als voedselweb systeem herbergt volgende functies en diensten ("Functies") die 
binnen LTV gekoppeld zijn aan volgende biodiversiteit processen: 

Tabel 9: Biodiversiteit processen: Functies versus LTV 

Functies 

Functionele biodiversiteit 
(voedselweb: primaire productie 
versus heterotrofie) 

Gebied voor zeldzame en bedreigde 
soorten 

Belang van het gebied voor de 
overige soorten 

LTV 

Behoud estuarien systeem met alle 
typische levensgemeenschappen 

Behoud estuarien systeem met alle 
typische levensgemeenschappen 

Opheffen belemmeringen 
trekvissen 

Behoud estuarien systeem met alle 
typische levensgemeenschappen 

Relatie andere thema's LTV 

Recreatie 

Visserij 

Recreatie 

Visserij 

Recreatie 

Visserij 

Procesanalyse en indicatorenselectie 
Natuurlijkheid 
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7.2.3.2 Procesdiagram 

Figuur 10: Schematische procesanalyse 
voedselweb 

Legende: 

Blauwe ovaal : hydrodynamiek 

Roze rechthoek : chemie 

Groen trapezium : habitats 

Gele rui t : voedselweb & biodiversiteit 

Paarse zeshoek : menselijke acties 

Rode pijl: inverse relatie 

Zwarte pijl : niet-inverse relatie 

ZS: Zeeschelde 
WWS: westelijke 
Westerschelde 
OWS: oostelijke 
Westerschelde 

Predatoren 

Grazers, deposit-, 
filtervoeder: 

ZP: zoöplankton 
HB: Hyperbenthos 

MB: macro-
benttios (vnl. 
zoute zone) 

Producenten 

Detrivoren 

Voedselweb 

Primaire 
productie 

Silicium 
concentratie 

( Recreatie L 
Visserij W~ 

/N-

-rtv_ 

turbiditeit 

Slibvracht 

/h—^ -YtV -^t\-

organische 
belasting (C, N, 

P) (vnl. WS) 

galinlteits-
?hpmn^eiingg 

(zoet-zout 
qra<<i#nt) 
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7.2.3.3 Functionele biodiversiteit 

Functionele biodiversiteit handelt over de functies die de biodiversiteit uitoefent via het voor het systeem 
specifieke voedselweb met bijbehorende trofische niveaus. De zoet-zout gradiënt van het Schelde-
estuarium zorgt ervoor dat verschillende voedselwebben naast elkaar voorkomen in het estuarium, die 
elk gekarakteriseerd zijn door typische levensgemeenschappen. Een overzicht wordt gegeven in de 
onderstaande tabel. 

Tabel 10: Overzicht van de verschillende voedselwebben (zout, brak en zoet) in het Schelde-
estuarium met een overzicht van belangrijke soorten of soortengroepen 

Locatie 

Voedselweb 

Producenten 

Fytoplankton 

Bodemalgen 

Detritus 

Grazers 

Zooplankton 

Bodemdier 
(benthos) 

Zoutwater zone 

Nabij Vlissingen 
(monding, Westelijke 
Westerschelde) 

Autotroof voedselweb 
(Primaire productie) 

Vnl. grote diatomeeën 
soorten (kiezelwieren) 

Roeipootkreeftje 
{Euiytemora affini^ 

Diverse borstelwormen 
(Polychaeten) b.v. 
Zeeduizendpoot, zeepier 

Schelpdieren: kokkel (C 
edule), nonnetje (A/. 
baltica), wadslakje 
{Hydrobia species), 
Muizenoortje {Myosotella 
myosotis) 

Brakwater zone 

Tussen Hansweert en Doel 
(Oostelijke Westerschelde) 

Autotroof - Heterotroof 
voedselweb 

Weinig PP door troebel water, 

Filterefficiëntie laag 

Brakwater fytoplankton: klein 
aantal typische soorten, 
kiezelwieren 

Brakwateraasgarnaal 
{Neomysis intiger) 

Borstelworm: zeeduizendpoot 

Schelpdier: soortenarme 
weekdierfauna (Muizenoortje 
{Myosotella myosotis), kokkel 

Zoetwater zone 

Doel tot Gent 
(Zeeschelde) 

Heterotroof voedselweb 

Weinig PP (zoetwater 
algen) wegens troebel 
water 

Hoge PP door N2 
fixerende bacteriën 
(geen O2 productie 
waardoor afwezigheid 
hogere trofische 
niveaus). 

Hoge fytoplankton 
aanvoer vanuit rivieren 

Indien waterkwaliteit 
verbetert: autotroof 
voedselweb (lokale PP) 

Zoetwater fytoplankton: 

Kleine kiezelwieren, 
flagellaten, eencellige 
groen-blauwwieren 

Borstel loze wormen 
(Oligochaeten) 

Schelpdieren (te 
verwachten): 
zoetwaterslak en -kreeft 
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Predatoren 

Vissen 

Vogels 

Shk 

Schor 

Rietvelden 

Zeezoogdieren 

Zoutwater zone 

Schaaldieren: slijkgarnaal 
{Corophium volutator), 
strandkrab {Carcinus 
maenas), Grijze garnaal 
{Crangon crangon) 

Diversiteit grootst 

Haring, Sprot (winter) 

Garnalen, grondels 
(herfst) 

Paling 

Wijting, Steenbolk 

Vnl. steltlopers 
(benthivoren) 

Gewone zeehond, 
bruinvis 

Brakwater zone 

Schaaldieren: slijkgarnaal 
{Corophium volutator) (slikken) 

Grijze garnaal {Crangon 
crangon) 

Kniksprietkreeftje {Bathyporea), 
Haustorius (zandbanken) 

Lagere diversiteit, groter 
aantallen (hoger 
voedselaanbod, habitats) 

Grijze garnaal {Crangon 
crangon) 

Platvissen: Schol en Schar 
(winter). Tong en Bot (piek 
voorjaar) 

Trekvissen: Harder, Rivierprik, 
Fint (lente) 

Zeebaars 

Steltlopers 

Eenden: Smient, Pijlstaart, 
Bergeend 

Ganzen: Grauwe gans 
(herbivoor) (Verdronken land 
van Saeftinghe) 

Zoetwater zone 

Diversiteit laag (slechte 
waterkwaliteit, fysieke 
barrières) 

Minder steltlopers 

Vnl. eenden: 
Wintertaling, Krakeend, 
(omnivoor: detritus, 
oligochaeten, zaden) 

Tafeleend, Kuifeend, 
Bergeend 

Spreeuw, ransuil, 
boerenzwaluw, rietgors, 
waterpieper 

Blauwborst, netzanger, 
kleine karekiet 

PP Pnmaire Productie 

Primaire productie 

De hoge concentraties aan dood organisch materiaal in het Schelde-estuanum worden voor het grootste 
deel door bacteriën afgebroken voor het de zee bereikt wat zorgt voor een sterke daling van het 
zuurstofgehalte. Dit zuurstoftekort treedt vooral op in de meest stroomopwaarts gelegen zone en in de 
zomer wanneer de temperatuur het hoogst is en de bacteriele activiteit versnelt. Vooral het grotere 
zooplankton en de vissen zijn gevoelig voor deze zuurstofdaling en kunnen daardoor in de meest 
stroomopwaartse gedeeltes met overleven (Muyiaert et al., 2001, Soetaert & Herman, 1995). 

De productie van organisch materiaal gebeurt voornamelijk door fytoplankton en wordt voornamelijk 
gelimiteerd door de lichthoeveelheid (Muyiaert et al., 2001). Deze troebelheid is het resultaat van het in 
suspensie brengen van de grote hoeveelheid slib en ander bodemmateriaai. De hoogste waarden worden 
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gevonden in de brakwaterzone tussen Hansweert en Doel (Meire et al., 1995). In tegenstelling tot de 
meeste groepen, kunnen de diatomeeën of kiezelwieren ook met weinig licht goed groeien en domineren 
dan ook de fytoplanktongroep in het estuarium. De diatomeeën zijn echter afhankelijk van silicium voor 
de bouw van hun exoskelet. 

De beschreven heterotrofe processen (afbraak door bacteriën en zoöplankton van dood organisch 
materiaal) en de autrotrofe processen (productie organisch materiaal) komen naast elkaar voor, maar de 
afbraak is groter dan de productie waardoor het Schelde-estuarium als geheel als heterotroof ecosysteem 
kan beschouwd worden (Meire et al., 1995; Soetaert & Herman, 1995). De monding is immers de enige 
zone waar primaire productie domineert (Meire et al., 1995). 

Benthos 

De monding is een zone waar er een typische kustwaterfauna gevonden wordt met een grote rijkdom 
aan soorten, zowel in het plankton als bij de benthische organismen (Meire et al., 1995). In de oostelijke 
Westerschelde (brakwaterzone) komen minder filtervoeders voor (tweekleppigen) mogelijk omdat de 
verhoogde troebelheid een te lage filterefficiëntie (voedselbeschikbaarheid) tot gevolg heeft (Graveland 
et al., 2002). De Zeeschelde tenslotte wordt meer door micro-organismen en oligochaeten gedomineerd 
dan van nature het geval zou zijn ten koste van tweekleppigen en kreeftachtigen (Graveland et al., 
2002). 

De oligohaliene zone (Antwerpen-Ruppelmonding) die samenvalt met de maximum turbiditeitszone, is 
zeer sterk verarmd met enkel zeer lage aantallen oligochaeten en polychaeten (Seys, 1998). Door de 
hoge turbiditeit wordt ook de primaire productie gelimiteerd (heterotroof voedselweb). Het is een 
transitiezone tussen de brakke mesohaliene en de zoete zone en wordt dan ook gekenmerkt door 
watervogels van die twee zones (Ysebaert, 2000). 

In het meest zuurstofarme en vervuilde zoete deel van de Schelde (de Zeeschelde) is de 
zuurstofconcentratie en de lichtlimitatie laag waardoor zowel de diversiteit op lager als hoger trofisch 
niveau laag is. Sommige organismen profiteren hier echter van. In het zoetwatergetijdengebied komen 
bijvoorbeeld zeer dense populaties tubificiden (Oligochaeta) voor (Seys, 1998) voornamelijk waar de 
zuurstofcondities iets beter zijn. Een mogelijke oorzaak van de populatie-crash van oligochaeten in de 
eerste helft van de winter in de zoete gebieden wordt mogelijks veroorzaakt door de potentiële rol van 
oligochaeten als voedsel voor tienduizenden watervogels (Seys, 1998), waarbij de hoogste densiteiten in 
de winter worden aangetroffen. 

De benthische fauna in het zoetwatergetijdedeel van de Zeeschelde is vergelijkbaar met die van andere 
hypertrofe, zuurstofarme zoetwatersystemen, terwijl het mesohaliene deei overeenkomsten vertoont met 
brakke delen van andere Europese estuaria (Seys, 1998). 

Bij een verminderde aanvoer van organisch materiaal kan verwacht worden dat de bacteriëie productie 
zal afnemen en de zuurstof concentratie zal toenemen wat wellicht de diversiteit van grotere organismen 
ten goede zal komen. In het zoetwatergedeelte kan dan een derde voedselweb type worden verwacht, 
gebaseerd op de lokale primaire productie door fytoplankton. Op dit moment is er een hoge primaire 
productie door stikstof fixerende bacteriën waarbij geen zuurstof vrijkomt, waardoor hogere organismen 
er niet kunnen voorkomen (Meire et al., 1995). 

Vissen 

Wat betreft de visfauna kan gesteld worden dat in de zoute zone de diversiteit aan vissoorten het grootst 
is, maar dat de meeste soorten in relatief lage aantallen aanwezig zijn. In de brakwater zone zijn er 
minder soorten omdat deze aangepast moeten zijn aan de sterk wisselende omgevingsfactoren, maar de 
aantallen zijn altijd minstens tweemaal en dikwijls vier- tot achtmaal zo hoog als in het mariene deel 
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(Ysebaert et al., 2001). De slechte waterkwaliteit in de zoete zone verhindert tot nu toe het voorkomen 
van veel vis. 

Vogels 

De zoute, brakke en zoete zones worden ook gekenmerkt door een verschillende avifauna. Daarnaast laat 
de indeling van de avifauna in de vier voedseltypes (benthivoren, herbivoren, omnivoren en piscivoren) 
toe om de verbanden met de lagere trofische niveaus concreter te maken. 

In de zoute zone liggen uitgestrekte platen en slikken en is het voedselaanbod hoog. Het hoge 
voedselaanbod verklaart in grote mate dat deze zone gedomineerd wordt door benthivore steltlopers en 
wordt voornamelijk gebruikt als een migratie stop en als een overwinteringsgebied (Ysebaert, 2000, 
Ysebaert, 2001). Scholekster en Bonte Strandloper zijn goed voor 50-60% van de geobserveerde 
aantallen in de winter, herfst en lente. In de zomer zijn ook de bergeenden (22%) een dominante 
vertegenwoordiger (Ysebaert, 2000). 

Het brakwatergebied is een zeer specifiek en relatief zeldzaam ecotoop. In de mesohaliene zone van het 
estuarium worden voornamelijk steltlopers en eenden geobserveerd (Ysebaert, 2000). Deze watervogels 
zijn voornamelijk gerelateerd met het enorme brakwater schorrencomplex (2700 ha) van Saeftinghe die 
als wintergebied functioneert. Naast kleine kreeftachtigen, polychaeten en oligochaeten die als voedsel 
dienen voor de benthivore steltlopers, worden de schorren gekenmerkt door Zeebies, die een belangrijke 
voedselbron (vnl. jonge knolletjes) is voor de herbivore Grauwe gans (Ysebaert et al., 2001; Castelijns, 
2001). Het IS vooral sinds 1990 dat in de winter enorme aantallen van die ganzen worden waargenomen. 
Algemeen zien we dat de brakwaterschorren goed vertegenwoordigd worden door de herbivore avifauna 
zoals de Grauwe gans, de Kolgans, de Smient en de Pijlstaart (omnivoor) (Ysebaert, 2000). In de 
Westerschelde zijn de Grauwe gans, de Smient en de Pijlstaart internationaal de meest belangrijke 
soorten daar ze de 1 % norm significant overschrijden (zie ook Tabel 11). Vandaar ook dat hun 
belangrijkste gebied het Land van Saeftinghe de nodige aandacht verdient. De schorren zijn vooral 
belangrijk als rust- en toevluchtsoord, maar ook als voedselgronden voor grazende watervogels (e.g. 
Evans & Dugan, 1984; Aerts et al., 1996). 

De oligohaliene zone (Antwerpen-Ruppelmonding) die samenvalt met de maximum turbiditeitszone, is 
een transitiezone tussen de brakke mesohaliene en de zoete zone en wordt dan ook gekenmerkt door 
watervogels van die twee zones (Ysebaert, 2000). 

In het meest zuurstofarme en vervuilde zoete deel van de Schelde (de Zeeschelde) worden grote 
aantallen Wintertaling gevonden in de winter zich voedend langs de laagwaterlijn (Ysebaert, 2000; De 
Deckere et al., 2000). Deze eendensoort eet naast deze bodemorganismen, ook detritus en zaden. Naast 
wintertaling worden gedurende de herfst en vooral tijdens de zomer grote aantallen Wilde eend 
geobserveerd (77%) (Ysebaert, 2000). De watervogels komen voornamelijk voor in het zoete deel tot 
Dendermonde. Lage aantallen van Wilde eend (40-50%) en Waterhoen (25-40%) worden waargenomen 
in het deel tussen Dendermonde en Gent. Zij domineren gedurende alle seizoenen (Ysebaert, 2000). De 
relatieve hoge vegetatie met wilgenstruiken en rietkragen maken deze zoetwater zone minder geschikt 
als voedselgrond, maar meer als rust- en toevluchtsgebied (Ysebaert, 2000). 

Ten slotte is er nog een vierde groep vogels die foerageert op vissen (piscivoor) (b.v. aalscholver, stern, 
fuut). Naast vissen voeden ze zich ook met macrobenthos. Het aandeel piscivore avifauna in het Schelde 
estuarium is relatief klem (Ysebaert, 2000). 

Als belangnjke externe factor voor wijzigingen in vogelpopulaties is de winterstrengheid De aantallen en 
soorten van vogels wordt immers met alleen bepaald door de aanwezigheid en het aanbod van voedsel 
maar ook door externe factoren zoals de klimaatsomstandigheden. 
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Tot slot kan nog opgemerkt worden dat vogelpopulaties algemeen erkend zijn als belangrijke 
graadmeters voor het functioneren van het voedselweb en het ecosysteem in bredere zin als voor het 
voorkomen van bepaalde intergetijdengebieden. 

Tabel 11: Indeling avifauna per voedingstype en habitat 

Voedseltype 

Benthivoor 

Herbivoor 

Omnivoor 

Piscivoor 

Avifauna 

Steltlopers (Bonte strandloper*, 
Scholekster*) 

Ganzen (Grauwe Gans*) 

Eenden (Smient*) 

Eenden (Wilde eend. Wintertaling*) 

Aalscholver, Grote Stern 

Voedselbron 

Macrobenthos 

Zeebies 

Zeegras, 
schorvegetatie 

Oiigochaeten, 
organisch 
materiaal 

Hanngachtigen 

Habitat 

Slik (polyhaliene zone) (WS) 

Schor (mesohaliene zone) 
(WS) 

oligohaliene - zoete zone (ZS) 

polyhaliene zone (WS) 

(*) soorten waarvan het gemiddelde van de jaarlijkse piekdensiteiten voor de penode 1991-1997 per beschouwd 
gebied (poly-, meso-, oligohalien) de 1% norm overschrijdt (Ysebaert, 2000) 

Zoogdieren 

Naast vogels als toppredatoren zijn zeehonden ook een relevante entiteit in het voedselweb. In de 
onderstaande figuur wordt de rol van de zeehond in het voedselweb verduidelijkt. De aanwezigheid van 
deze soort in de Schelde zou misschien een indicatie kunnen zijn van de gezondheid van het systeem. De 
zeehond wordt uitgebreider besproken in de volgende paragraaf, waar de rol van het Schelde-estuarium 
als refugium voor zeldzame en bedreigde diersoorten besproken wordt 

Zeehond: 
omzetting vis in 

nutriënten 

Vissen eten zooplankton 
en hyperbenthos 

Nutriënten als 
voedselbron 

Fytoplankton: primaire 
productie 

Micro-organismen: 
heterotrofie 

Zooplankton eet fytoplankton 
Hyperbenthos eet 

heterotrofe bacteriën 

Figuur 11: De zeehond (toppredator) 

7.2.3.4 Gebied voor zeldzame en bedreigde soorten (bron genetisch materiaal) 

In het Schelde-estuarium worden een aantal vis- (zie Tabel 10), planten- (zie Tabel 10), en 
insectensoorten gevonden die in Vlaanderen zeldzaam zijn of met uitsterven bedreigd (Kuijken, 1999, 
Van Damme et al., 2000; Cosyns et al., 1994). De afname van veel estuanene vissoorten is waarschijnlijk 
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te wijten aan de slechte waterkwaliteit en het verlies aan intergetijdengebied en ondiep water in de 
brakke zone (Graveland et al., 2001). Onder de bedreigde visgroep zijn een zevental diadrome soorten 
aangetroffen, die op de Fint na, met meer gesignaleerd zijn tijdens de laatste twintig jaar of zelfs langer. 
Dit IS te wijten aan de slechte waterkwaliteit, een verhoogde turbiditeit, de fysische barnères, de 
verhoogde stroomsnelheid en het gebrek aan paaiplaatsen (De Deckere et al., 2000). Binnen LTV wordt 
aandacht besteed aan de terugkeer van de trekvissen in de Schelde en meer bepaald aan de anadrome 
soorten. 

Onder de planten zijn de soorten van jong schor het meest bedreigd. Oorzaken zijn de vegetatiesuccessie 
en erosie van bestaande schorren en het uitblijven van nieuwe schorvorming door inpolderingen en de 
introductie van Engels slijkgras in de eerste helft van de vonge eeuw (vorming oude schorren) 
(Graveland et al., 2001). 

Daarnaast is zowel de Westerschelde en de Zeeschelde van internationaal belang voor watervogels. De 
winteraantallen zijn met een maximum van 230.000 individuen zeer hoog. In het Schelde-estuarium 
werden m de afgelopen jaren 21 soorten aangetroffen, waarvan gedurende een aantal maanden per jaar 
meer dan 1% van de totale populatie in het estuarium verbleef (zie Tabel 10). Deze lijst zorgt ervoor dat 
de Schelde op basis van de Ramsar conventie kan aangewezen worden als een zeer belangrijk 
vogelgebied, net zoals op basis van de vogelrichtlijn. (De Deckere et al., 2000) 

De platen in het oostelijke gedeelte van de Westerschelde zijn ook een belangrijk rustgebied voor de 
kleine populaties zeehonden die foerageren in de geulen. 

Het voorkomen van Gewone Zeehonden in Nederland wordt bepaald door de beschikbaarheid van 
droogvallende zandbanken, waarop ze tijdens laagwater kunnen rusten (minimaal 3 uur droog). De vorm 
van de zandbank (steilte van de helling), de aanwezigheid van andere zeehonden, de afstand tot het 
foerageergebied, beschutting tegen extreme weersinvloeden en rust zijn van invloed op de keuze van 
een Gewone Zeehond om een zandbank al dan met als ligplaats te gebruiken. Zandplaten worden 
gebruikt om te rusten, jongen te werpen en te zogen en om te verharen. 

Gewone Zeehonden gebruiken het water rondom de zandbanken, indien met dieper dan 30 m, voor het 
vangen van hun voedsel. De duikdiepte tijdens het foerageren wordt veelal bepaald door de locatie van 
prooien (bijvoorbeeld bodemvis) en met door de duikcapaciteit van de zeehond, aangezien zeehonden 
veel dieper kunnen duiken (Harkonen 1987b) Nabij de ligplaatsen vinden tevens de meeste sociale 
interacties, zoals de paring, plaats (Werner et al. 1995). Ondiep water is immers ook opgroeigebied voor 
jonge vissen en garnalen. 

De populatieontwikkeling van Gewone Zeehonden hangt sterk af van de ontwikkelingen in de 
Oosterschelde en de Voordelta Voor de interpretatie van fluctuaties in de aantallen moeten deze 
gebieden dan ook als één geheel gezien worden aangezien migratie tussen de verschillende gebieden 
plaatsvindt. 

Over het algemeen zijn Gewone Zeehonden extreem gevoelig voor verstoring door mensen op de plaat 
waar ze rusten. De hoogtestructuur en daarmee het al dan met in zicht zijn op de plaat speelt daarbij een 
belangrijke rol (Brasseur & Reijnders 1994). 

Een eerste reactie van de zeehonden op de 'zwaarste' verstoringsbron (een motorboot) is vastgesteld op 
gemiddeld 1200 m Zeehonden gaan te water indien wandelaars dichterbij komen dan 150-500 m 
(Brasseur & Reijnders 1994). Indien jonge zeehonden 1-3 keer tijdens de zoogperiode Ouni-augustus) 
verstoord worden, waardoor ze het drinken van de vette moedermelk mislopen, is hun uitgangsgewicht 
zo laag dat hun overlevingskans nihil is geworden. 

De periode waarin Gewone Zeehonden het sterkst van het gebruik van ligplaatsen afhankelijk zijn Qum-
september) valt samen met het toeristenseizoen. Er is een sterke negatieve correlatie aangetoond tussen 
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het aantal zeehonden dat gebruik maakt van de ligplaatsen en menselijke verstoring (Heide-J0rgensen et 
al. 1984). 

7.2.3.5 Potentiële procesindicatoren 

Op basis van recente studies zijn verschillende voedselweb indicatoren ontwikkeld die gerelateerd kunnen 
worden aan de LTV doelstellingen (nr. 20-21) (Bijlage 1). 

Uitgaande van de sleutelposities binnen de procesanalyse en de bestaande literatuur worden voor de 
verschillende functies van de Schelde volgende potentiële procesindicatoren geselecteerd en geplaatst in 
het DPSIR-kader: 

Tabel 12: Selectie van biodiversiteit procesindicatoren 

Functies 

Functionele biodiversiteit 
(voedselweb: primaire productie 
versus heterotrofie) 

Gebied voor zeldzame en bedreigde 
soorten 

Belang van het gebied voor de 
overige soorten 

LTV Proces 

Behoud estuarien systeem 
met alle typische 
levensgemeenschappen 

Behoud estuarien systeem 
met alle typische 
levensgemeenschappen 

Opheffen belemmeringen 
trekvissen 

Behoud estuarien systeem 
met alle typische 
levensgemeenscha ppen 

Potentiële Procesindicator 

Voedselweb (zie chemische proces
indicatoren): turbiditeit (verhouding 
fytoplankton/ zwevende stof) (5,1), 
nutriënten (verhouding N/P/Si) (S,I), 
zuurstof (S), verhouding micro
organismen (S, I), oligochaeten tov 
2-kleppigen(S, I) 

Specifieke soorten: aantal (S) 

Aantal trekvissen die bepaald punt 
passeren (S), aantal hindernissen op 
hun traject (S, R) 

Aantal zeehonden, kokkels (S) 

Aantal vogels: steltlopers (zout), 
grauwe gans (brak), wintertaling 
(zoet) (S) 

Aantal vogels: herbivore/ benthivore/ 
piscivore soorten (S) 

7.2.4 Morfologische procesindicatoren (liabitats) 

7.2.4.1 Functies versus LTV 

Het Schelde-estuarium als morfologisch systeem herbergt volgende functies die binnen LTV gekoppeld 
zijn aan volgende processen: 

Tabel 13: Morfologische processen: Functies versus LTV 

Functies 

Habitat voor residente soorten en 
soorten die slechts tijdelijk in het 
gebied verblijven 

LTV 

Estuarien ecosysteem met 
alle typische habitats 
behouden of versterken 

Relatie andere thema's LTV 

Visserij 

Recreatie 
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Procesanalyse en indicatorenselectie 
Natuurlijkheid 

7.2.4.2 Procesdiagram 

Figuur 12: Schematische 
procesanalyse habitats 

Legende : 
Blauwe ovaal : hydrodynamiek 
Roze rechthoek : chemie 
Groen trapezium : habitats 
Gele ruit: voedsel web & 
biodiversiteit 
Paarse zeshoek : menselijke acties 
Rode pijl: inverse relatie 
Zwarte pijl : niet-inverse relatie 
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7.2.4.3 Habitat voor residente soorten en soorten die tijdelijlc in tiet gebied 
verblijven 

FAUNA 

Het Schelde-estuarium is een uniek systeem die door zijn zoet-zout gradiënt en zijn hydrodynamische 
dynamiek een heel divers aantal habitats met hun levensgemeenschappen herbergt. De typische platen, 
schorren en slikken vervullen een aantal specifieke functies. Daarnaast wordt gewezen op het belang van 
schorren en slikken in de koolstof- en stikstofcyclus (vastlegging, filterwerking). 

De platen in het oostelijke gedeelte van de Westerschelde zijn een belangrijk rustgebied voor de kleine 
populaties zeehonden die foerageren in de geulen. 

De schorren op de Westerschelde fungeren als kinderkamer en foerageerplaats voor garnalen en diverse 
vissoorten (tong, zeebaars), als ovenwinteringplaats voor eenden en ganzen (2/3 van de Europese 
populatie van Grauwe gans), als hoogwatervluchtplaats (HVP) voor steltlopers en als broedgebied voor 
soorten als Visdief en Tureluur (Meire, 1995; De Deckere et al., 2000; Graveland et al., 2001). 

De slikken vormen het primair leefgebied voor het benthos dat als voedselbron dient voor vissen en 
vogels (foerageergebied). Vooral het gebied van de Hooge Platen tussen Breskens en Hoofdplaat is 
ontzettend belangrijk als foerageergebied voor steltlopers. De kleinere aantallen steltlopers tussen 
Antwerpen en Gent is waarschijnlijk te wijten aan een verarmde en eenzijdige bodemfauna (Meire et al., 
1995). Het meest algemeen is hier de Kievit. In tegenstelling tot de steltlopers die voornamelijk 
vertoeven in het westelijk deel van de Westerschelde, komen de eenden en de ganzen het talrijkst in het 
oostelijk deel van de Westerschelde (o.a. Grauwe gans te Verdronken Land van Saeftinge) en de 
Zeeschelde (o.a. Wintertaling, Tafeleend, Pijlstaart) voor. 

Onder andere omwille van de complexiteit van vele habitatsystemen worden broedvogelpopulaties (zoals 
in het Schelde-estuarium de Scholekster en de Grauwe gans) vaak gebruikt als belangrijke graadmeters 
voor de ontwikkeling of het voorkomen van specifieke gebieden. De Scholekster behoort tot de kust-en 
weidevogels, een groep die broedt op terreindelen met kale slikken of lage vegetatie (maximaal 0,2 m 
hoog). De Grauwe gans is een representant van de moerasvogels, een groep die broedt in de opgaande 
schorvegetatie (tot maximaal 2 m hoog). (Wieland, 2001; Castelijns, 2001). 

FLORA 

Langs de lengte-as van het estuarium is vooral het zoutgehalte bepalend voor de voorkomende 
plantensoorten. De pioniersoorten van het zoute slik zijn het éénjarig plantje Zeekraal en de 
overblijvende plant Engels slijkgras. Het is voornamelijk die taaie grassoort die zorgt voor de aanslibbing 
van het slik tot een lage, aaneengesloten vegetatie "het schor". Vlak langs de rand van de grotere kreken 
bezinken de zwaarste korrels. De kleiige slibdeeltjes "dwarrelen" pas verder van de kreek neer, in de 
luwte van de schorreplanten. Zo ontstaan zandige oeverwallen en slibrijke kommen. De verschillen in 
hoogteligging, bodemsamenstelling, -structuur en vochtigheidsgraad komen duidelijk tot uiting in de 
vegetatie. Deze processen zijn ongeveer analoog voor zowel het zout-, het brak- als het zoetwaterschor, 
maar altijd met andere plantensoorten (Tabel 14). (Meire et al., 1995, Van den Bergh et al, 2001) 
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Tabel 14: Overzicht vegetaties schorren (naar Van den Bergh et al., 2001) 

Pioniervegetatie 
(slik) 

Oeverwal 

Komgrond 

Climax 

Zoutwater schor 

Macrowieren, Zeekraal, 
Engels slijkgras 

Gewone Zoutmelde, 
Schorrenkruid, Zeealsem 

Gewoon Kweldergras, 
Lamsoor, Zeeweegbree, 
Zeeaster, 
Schorrenzoutgras 

Stra nd kweekvegetatie 
met Spiesmelde, 
Roodzwenkgras 

Brakwater schor 

Zeebies, Engels 
slijkgras 

Strandkweek, 
Spiesmelde 

Zeebies, Riet 

Riet 

Zoetwater schor 

Benthische wieren en biezen (o.a. 
Driekantige bies ('), ruwe bies). 
Waterpeper, etc. 

Ruigtekruiden: Spmdotterbloem ('), 
Hang wilgenroosje. Grote 
kattenstaart, Ridderzuring 

Riet, robuuste moerasplanten 

Wiigenstruweel, wilgenbos (kat-, 
kraak- en amandelwilg), eventueel 
mossen 

': Exclusieve soorten West Europa 

7.2.4.4 Potentiële procesindicatoren 

Op basis van recente studies zijn verschillende morfologische indicatoren ontwikkeld die gerelateerd 
kunnen worden aan de LTV doelstellingen (nr. 14-19) (bijlage 1). Uitgaande van de sleutelposities binnen 
de procesanalyse en de bestaande literatuur worden voor de verschillende functies van de Schelde 
volgende potentiële procesindicatoren geselecteerd en geplaatst in het DPSIR-kader: 

Tabel 15: Selectie van ruimtelijke procesindicatoren 

Functies 

Habitat voor residente soorten en 
soorten die slechts tijdelijk in het 
gebied verblijven 

LTV Proces 

Estuarien ecosysteem met 
alle typische habitats 
behouden of versterken 

Potentiële Procesindicator 

Areaalverdeling habitats (S) 

Aantal vogels per habitat: 
steltlopers (zout slik), grauwe gans 
(brak, schor), wintertaling (zoet) 
(S) 

% vegetatie per habitat: Lamsoor 
(zout schor), zeebies (brak schor), 
wilg (zoet schor) (S) 

Aantal zeehonden: platen (S) 
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7.3 TOETSING PROCESANALYSE NATUURLIJKHEID 

De toetsing van de procesindicatoren heeft plaatsgevonden op 3 niveaus: 

• toetsing met wetenschappelijke comité; 

• toetsing met de stuurgroep; 

• toetsing met bestaande richtlijnen, meer specifiek de KRW. 

7.3.1 Toetsing met wetenschappelijk comité 

Twee experten op vlak van natuurlijke processen in het Schelde estuarium werden gecontacteerd: 

• Prof. Dr. P. Meire: Hoofd van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, Departement Biologie, 
Universiteit Antwerpen (UA): 

• Prof. Dr. P.M.J. Herman: Hoofd van Departement Ruimtelijke Ecologie binnen het Nederlands 
Instituut voor Ecologische Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-
CEME), Yerseke; 

Het volledige verslag is opgenomen in Bijlage 5 (P. Meire) en Bijlage 6 (P.M.J. Herman). 

7.3.1.1 Algemene opmerkingen 

Algemeen wordt benadrukt dat het ecosysteem het Schelde-estuarium een zeer dynamisch en complex 
transitiesysteem is dat nooit volledig door enkele indicatoren kan beschreven worden. Om het de 
beleidsmakers mogelijk te maken om een ruw inzicht te verwerven in evoluties kunnen een beheersbaar 
aantal indicatoren geselecteerd worden (eventueel op verschillende niveaus), maar er moet door deze 
beleidsmakers goed gerealiseerd worden dat het een sterk vereenvoudigd beeld geeft. Beslissingen 
nemen enkel op basis van een beperkte groep (beleids)indicatoren kan tot verkeerde conclusies leiden. 
Deze opmerking geldt ook voor de procesanalyses: ze geven een overzicht van de belangrijkste 
processen binnen een systeem, maar het blijven vereenvoudigingen. 

Men pleit er zeer sterk voor om het aantal permanente meetstations in de Westerschelde (WS) en 
Zeeschelde (ZS) te vermeerderen. Deze zouden moeten toelaten een aantal chemische en fysische 
parameters op constante basis te meten. 

Daarnaast is het opstellen van een goede database en website die uitgebouwd wordt naar het grote 
publiek, van belang voor de communicatie van geobserveerde trends. Hier zouden bepaalde processen 
visueel voorgesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld verandering O2 over de jaren, verandering schor/slik 
areaal, de koppeling met vogels, enz. 

7.3.1.2 Voorgestelde procesindicatoren 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de procesindicatoren zoals voorgesteld door de 
experts. Deze lijst komt in grote lijnen overeen met de procesindicatoren die uit de procesanalyse naar 
voor is gekomen. 

Natuurlijke processen 
Hydrodynamische 

Morfologische 

P. Meire 
Meergeulensysteem 
Getij-asymmetrie 
Turbiditeit 
Natuurlijke dynamiek 

P.M.J. Herman 
Meergeulensysteem 
Getij-asymmetrie 

Habitatevaluatie adhv voedselweb, ook 
areaal 
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Natuurliike processen 
Chemische 

Voedselweb 

P. Meire 
Primaire productie 
Chlorofyl a 
Zuurstof 

Fytoplankton 
Hogere trofische niveaus (werk 
vanuit voedingstypes, koppeling 
hogere met lagere niveaus) 
Benthosindicatoren (KRW) 

P.M.J. Herman 
Zuurstof 
Turbiditeit 
Rivierafvoer 
Saliniteit 
Primaire productie (fytoplankton, 
microfytobenthos) 
Vogels per voedingstype 

7.3.2 Publieke participatie met stuurgroep 

Een tweede input voor potentiële procesindicatoren was afkomstig van de Stuurgroepleden (10 in totaal). 
Tijdens een publieke participatieronde (19 mei 2004) werd aan de hand van een enquête onder de leden 
van de stuurgroep gepolst naar hun visie over belangrijke procesindicatoren voor het Schelde-estuarium. 

Een uitgebreid verslag wordt gegeven in Bijlage 7. 

Volgende 3 grote pijlers binnen het thema Natuurlijkheid worden gedefinieerd: 

• het behoud van de morfologische dynamiek en meer specifiek het meergeulensysteem (fysisch 
proces); 

• het verbeteren van de waterkwaliteit (chemisch proces); 

• het in stand houden van de typische levensgemeenschappen van het Schelde-estuarium 
(biodiversiteit) zijn. 

Volgens de stuurgroepleden moeten de procesindicatoren voor Natuurlijkheid voornamelijk geselecteerd 
worden op het niveau van het eindproduct: namelijk soorten (hoog in voedselketen) en arealen (habitat). 
De hydrodynamische en chemische processen moeten samengebundeld worden tot enkele indicatoren, 
waarbij voornamelijk het meergeulensysteem en de waterkwaliteit aandacht moet krijgen. 

De indicatoren moeten éénduidig en gemakkelijk te monitoren zijn. Daarenboven is de vertaalbaarheid 
naar het grote publiek van belang. 

Tijdens de selectie van de procesindicatoren moet voornamelijk gezocht worden naar indicatoren die een 
link vormen met andere processen. De selectie van de procesindicatoren moet zoveel mogelijk 
geharmoniseerd worden met andere bestaande of in ontwikkeling zijnde nchtlijnen. Hierbij wordt vooral 
gedacht aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel-en habitatrichtlijn (VHR). Aangezien de KRW zelf 
indicatoren naar voor schuift voor het beoordelen van de waterkwaliteit, is het van praktisch belang dat -
indien mogelijk en relevant- deze indicatoren geselecteerd worden voor het beoordelingskader Schelde-
estuarium. 

7.3.3 Beoordelingskader ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Voor het opstellen van een beoordelingskader voor het Schelde-estuarium is naast literatuuronderzoek en 
expertanalyse, een beroep gedaan op de reeds verworven kennis tijdens het opstellen van andere 
beoordelingssystemen zoals het zeer recente beoordelingssysteem opgesteld voor de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Een overzicht wordt gegeven in Bijlage 8. 

7.4 SELECTIE PROCESINDICATOREN NATUURLIJKHEID 

De procesanalyses, vemjkt met de significante inbreng van de wetenschappelijke experts en de kritische 
input van de stuurgroep, vormen de basis voor de selecbe van de indicatoren. Bij de selectie van 
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indicatoren vanuit de procesanalyses dient een onderscheid te worden gemaakt tussen procesindicatoren 
en beleidsmdicatoren (zie onderdeel methodiek) De procesentiteiten die een sleutelpositie innemen in de 
schema's én die dus een essentiële rol spelen in het verklaren van de verschillende natuurlijke processen 
(hydrodynamisch, morfologisch, chemisch, voedselweb) worden procesindicatoren genoemd. Sommige 
van deze procesindicatoren zullen in een latere stap vertaald worden naar beleidsmdicatoren. 

7.4.1 Hiërarchie procesindicatoren 

Op basis van de verzamelde reacties, suggesties en aanvullingen is de initiële lijst met potentiële 
procesindicatoren aangepast en verfijnd. Er is geopteerd om bij de uiteindelijke selectie van de 
procesindicatoren te werken naar een hiërarchische indeling. De procesindicatoren van het 1° 
hiërarchische niveau zijn indicatoren die de basis vormen voor het ecologisch functioneren van het 
Schelde-estuarium. Deze procesindicatoren vertonen veel secundaire links met andere indicatoren die 
beschreven zijn in de verschillende procesanalyses. Deze indicatoren situeren zich op een tweede 
hiërarchisch niveau, maar kunnen wel van belang zijn bij het verklaren van veranderingen bij de l°-orde 
procesindicatoren. Zo kan een daling van bijvoorbeeld de zuurstofconcentratie in het water mede 
veroorzaakt worden door een verandering van de saliniteit, door een toename van organische koolstof, 
stikstof, fosfor, etc. Ten slotte kan ook een derde hiërarchische niveau onderscheiden worden. Deze 
indicatoren zijn sterk gerelateerd met het tweede hiërarchische niveau. Als voorbeeld hiervan wordt naar 
de hoeveelheid hemelwater verwezen die de hoeveelheid stikstof, fosfor en silicium in het Schelde-
estuanum mee bepaalt. 

Naast de noodzakelijkheid van het monitoren van de 1 '̂̂  niveau - procesindicatoren, is het van zeer groot 
belang dat ook de indicatoren op het 2''̂  en 2^^ hiërarchische niveau gemeten worden om een voldoende 
inzicht te krijgen in de mogelijke verbanden tussen veranderingen. Het beoordelen van de ecologische 
toestand van de Schelde-estuarium én zeker het opstellen van sturende beleidsmaatregelen vereist 
namelijk de kennis van onderliggende oorzaken (en gevolgen) van de waargenomen veranderingen. 
Gezien het tijdsverloop waarop bepaalde effecten zich manifesteren, is het wenselijk de drie hiërarchische 
niveaus gelijktijdig te meten. Indien om budgettaire redenen er echter een noodzaak is om toch een 
selectie te maken tussen de te meten procesindicatoren moeten indicatoren op hogere niveaus de 
voorrang krijgen. 

7.4.2 Wegingsfactor 

Het Schelde-estuarium is een zeer divers systeem gekenmerkt door: 

• een volledige zoet-zout gradient; 

• een overgang van een meergeulensysteem naar een ééngeulig systeem; 

• een verschillende intenstiteit van antropogene invloeden over haar verloop; 

• een diversiteit aan ruimtelijke structuren en typische levensgemeenschappen. 

Deze diversiteit zal er toe leiden dat het Schelde-estuarium opgedeeld kan worden in verschillende 
deelgebieden waarbij bepaalde factoren van groter belang zijn voor het ecologisch functioneren van een 
bepaald gebied. Er kan met andere woorden een zeker gewicht toegekend worden aan de geselecteerde 
procesindicatoren per deelgebied. Er is gekozen voor de eenvoudigde benadering van twee deelgebieden 
namelijk de Westerschelde (NL) en de Zeeschelde (BE). 

De wegingsfactor wordt kwalitatief weergegeven door: 

• zeer sterk bepalend (-t-+-i-); 

• sterk bepalend (-i-i-); 

• van invloed (-i-). 
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De weging wordt verder in het rapport gegeven voor elk van de geselecteerde procesindicatoren voor 
beide deelgebieden Deze weging kan dus gezien worden als een bijkomende appreciatie van het 
relatieve belang van de procesindicator voor elk van beide geografische deelgebieden. 

7.4.3 Hydrodynamische processen 

Het meergeulensysteem wordt geselecteerd als de primaire procesindicator van de hydrodynamische 
processen Als sturend voor de hydrodynamica kunnen volgende procesindirator geïdentificeerd worden 
(zie Figuur 13). 

• De getijkromme, die zich op het 2° hiërarchische niveau bevindt Deze procesindicator omvat de 
getijassymetne, de getijamplitude, het getijvolume en de getijsnelheid (effectieve lokale 
stroomsnel heden). 

• Bagger- en stortstrategie 

• Veiligheid: overstromingskans 

• Zoetwaterafvoer 

• Sedimentimport en -export 

In Tabel 16 wordt een overzicht gegeven van het belang van elk van deze procesindicatoren voor 
respectievelijk de Westerschelde en de Zeeschelde. 

Meergeuiensysteem 

Getijkromme: amplitude, asymmetrie, 
stroomsnelheid 

Sedimentimport / export 

Zoetwaterafvoer 

Veiligheid: overstromingskans 

Bagger- en stortstrategie 

Figuur 13: Procesindicatoren hydrodynamische processen 
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Tabel 16: Geografische weging van het belang van de voorgestelde hydrodynamische 
procesindicatoren 

Procesindicator 

Meergeulensysteem 

Getijkromme 

Veiligheid: overstrominskans 

Bagger- en stortstrategie 

Sedimentimport/export 

zoetwaterafvoer 

Hiërarchisch niveau 

1° 

2° 

2° 

2° 

2° 

2° 

Westerschelde 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

+++ 

+ 

Zeeschelde 

+ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

++ 

7.4.4 Chemische processen 

Belangrijke procesindicatoren (eerste hiërarchische niveau) voor de waterkwaliteit zijn 
zuurstofconcentratie, saliniteit en turbiditeit. Daarnaast zijn een handelbaar aantal procesindicatoren 
geselecteerd, waarbij rekening is gehouden met zowel de procesanalyse als 

Deze indicatoren zijn direct gerelateerd aan een aantal parameters op het tweede hiërarchisch niveau: 

• Microbiële afbraakprocessen; 

• primaire productie; 

• fytoplankton; 

• zoetwaterafvoer 

Tenslotte kan bij de chemische processen nog een derde hiërarchisch niveau onderscheiden worden. De 
primaire productie in de Schelde is namelijk afhankelijk van, maar (op dit moment) niet gelimiteerd door, 
de nutriënteninput. Daarnaast zijn turbiditeit, fytoplanktonconcentratie, input van hemelwater belangrijk. 

De relaties zijn weergegeven in onderstaande figuur. In deze figuur wordt de relatie met de Kaderrichtlijn 
Water ook weergegeven, wat naast LTV het belangrijkste bestaande beleidskader is voor waterkwaliteit. 
In de recente Kaderrichtlijn Water (KRW) worden de voorwaarden beschreven waaraan het Schelde-
estuarium (overgangswatertype) moet voldoen op vlak van de waterkwaliteit. Voorlopig zijn enkel de 
biologische indicatoren uitgewerkt voor de Westerschelde, maar men is volop bezig deze samen met 
chemico-fysische indicatoren uit te werken voor het ganse Schelde-estuarium (Westerschelde & 
Zeeschelde). 

Voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium is gekozen om voor de waterkwaliteit rekening te houden 
met de reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde indicatoren voor de Kaderrichtlijn Water. Er zijn echter 
geen indicatoren voorgesteld die gerelateerd zijn aan de waterkwaliteit door micropolluenten (zware 
metalen en organische micropolluenten). Hoewel dit impliciet vervat zit in de LTV doelstellingen wordt er 
geen specifieke melding van gemaakt. Voor dit aspect is de Kaderrichtlijn Water immers het belangrijkste 
beleidskader, en is er daarom geen verdere aandacht aan besteed binnen dit project. 

In Tabel 17 wordt een analyse gegeven van het belang van elk van deze procesindicatoren voor 
respectievelijk de Westerschelde en de Zeeschelde. 
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1 
Zuurstofconcentratie 

; Kadernchtlijn Water 

'K ' 

f 
1 

Turbiditeit 

— Primaire productie 

L-

-

M 

" 

1 

Saiiniteit 

Fytoplankton 

Sediment 

Nutnenten (N, P, Si) 

Turbiditeit 

Fytoplankton 

Microbiele afbraakprocessen 

Zoetwaterafvoer 

Figuur 14: Procesindicatoren chemische processen 

Tabel 17: Geografische weging van het belang van de voorgestelde chemische 
procesindicatoren 

Indicator 

Zuurstof concentratie 

Saliniteit 

Turbiditeit 

Pnmaire productie 

Microbiele afbraak 

Hemelwater 

Sediment 

Nutriënten (N, P, Si) 

Fytoplankton 

Hiërarchisch niveau 

1° 

1° 
1 0 / 3 0 

2° 

2° 

2° 

2° 

3° 
2 0 / 3 0 

Westerschelde 

++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Zeeschelde 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

7.4.5 Morfologische processen 

Het voorkomen van habitats en hun verdeling is vanuit natuurlijkheid gelijklopend met de morfologie van 
het Schelde-estuanum; of anders geformuleerd met het meergeulensysteem. Deze morfologie wordt 
voornamelijk bepaald door de hydrodynamische processen. De arealen van verschillende habitattypes 
worden daarnaast bepaald door de hydrodynamiek en de daarbij horende zoet-zoutgradient, Deze 
habitats en hun areaalverdeling zijn op hun beurt bepalend voor de voorkomende specifieke 
gemeenschappen. Voor deze procesindicatoren wordt verwezen naar de andere processen. 
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7.4.6 Voedselwebprocessen 

Een voedselweb is opgebouwd uit verschillende niveaus die onderling met elkaar gelinkt zijn. 
Veranderingen in de hogere niveaus geven veranderingen weer in de onderliggende niveaus. Er wordt 
dan ook geopteerd om als belangrijkste procesindicatoren de toppredatoren van het systeem te nemen. 
Daarenboven verkiezen deze hogere organismen vaak een specifiek habitat waardoor naast de 
voedselstructuur ook het ruimtelijk aspect en de morfologie in rekening worden gebracht. Tenslotte is 
ook rekening gehouden met verstoring en externe aspecten die belangrijk zijn voor de interpretatie van 
veranderingen in aantallen van de toppredatoren. 

Ais procesindicatoren van het 1 '̂̂  hiërarchische niveau zijn de toppredatoren zeehonden en vogels 
gekozen. Veranderingen in deze procesindicatoren kunnen echter zowel intern als externe oorzaken 
hebben. Vandaar de definiëring van enkele indicatoren op het tweede hiërarchische niveau: 

• (inter)nationaal standaardiseren van data aan de hand van referentie sites of bronpopulaties; 

• Biotoopverlies: areaal grootte van typische habitats (schorren, slikken, ondiep water) en kwaliteit 
van het habitat; 

• het voedselaanbod; 

• strengheid winters (vnl. avifauna); 

• recreatiedruk (vnl. zeehonden). 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat ook voor het voedselweb en de daarmee verbonden 
biodiversiteit de vogel richtlijn en habitatrichtlijn zeer belangrijke sturende beleidskaders zijn. Deze 
richtlijnen bepalen mede welke soorten in de eerste plaats in aanmerking komen voor monitoring. 

Vogelrichtlijn & Habitatrichtlijn 

vx. 

Avifauna / zeehonden 

Biotoopverlies (Arealen schor/slik/water/platen, kwaliteit) 

Voedselaanbod 

(Inter)nationaal standaardiseren data 

Strengheid winters 

Figuur 15: Procesindicatoren voedselweb 
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Tabel 18: Geografische weging van het belang van de voorgestelde voedselweb 
procesindicatoren 

Indicator 

Zeehonden 

Vogels per voedingstype per 
deelgebied 

Referentie data 

Winter strengheid 

Recreatiedruk 

Biotoopverlies (Arealen/ kwaliteit) 

Voedselaanbod 

Hiërarchisch niveau 

1° 

1° 

2° 

2° 

2° 

2° 

2° 

Westerschelde 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

Zeeschelde 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

7.4.7 Overzicht procesindicatoren 

Op basis van de verzamelde reacties, suggesties en aanvullingen bij de voorgestelde procesanalyse is de 
initiële lijst met potentiële procesindicatoren aangepast en verfijnd met volgende procesindicatoren als 
resultaat: 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de procesindicatoren. Voor de volledigheid is in Tabel 
19 hieronder een overzicht gegeven van de potentiële procesindicatoren volgens de procesanalyse, van 
geschikte indicatoren volgens de experten en volgens de stuurgroep en het resultaat op basis van de 
selectieprocedure. 

Tabel 19: Overzicht procesindicatoren "Natuurlijkheid" 

Ecologisch proces 
Op basis van 
Procesanalyse 

Genoemd door 
Experten 

Genoemd door 
stuurgroep 

Hydrodynamisch 
meergeulenstelsel 
areaalverdeling 
stortcapaciteit m verhouding tot de 
degeneratie capaciteit 
getijkarakteristieken 
stroomsnelheid 
volume percentage water in hoofdgeul 
aantal meanders 
zoet-zout gradient 
estuarium getal 
saliniteitsgradient 
zoetwater afvoer 
slibhuishouding 
turbiditeit 
Meergeulensysteem 
Getij-asymmetrie 
Turbiditeit 

Meergeulenstelsel Westerschelde 
Doorsnede nevengeulen/hoofdgeul 
Kubieke meters onderhoudsbaggerwerk 
Dynamisch systeem meergeulen 
Percentage water door de hoofdgeul 

Chemisch 
Organische belasting 
Verhouding N/P/Si 
noolzuivering 
Emissies zware metalen 
POP in mossels 
Zuurstoffront 
Aeratie 
Zuurstofloosheid 
Zuurstofconcentratie/verzadiging 
Saliniteitsschommelingen 
Zwemwaterkwaliteit 
Primaire productie 

Primaire productie 
Chlorofyl a 
Zuurstof 
Turbiditeit 
Rivierafvoer 
Saliniteit 
Voldoen aan KRW 
Waterkwaliteit 
Aantal producten die nonnen overschnjden 
Zout 
Zuurstof 
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Ecologisch proces 
Procesindicator (1° 
niveau) 

Procesindicator (2° 
niveau) 

Procesindicator (3° 
niveau) 

Op basis van 
Procesanalyse 

Genoemd door 
Experten 

Genoemd door 
stuurgroep 

Procesindicator (1° 
niveau) 

Procesindicator (2° 
niveau) 

Procesindicator (3° 
niveau) 

Hydrodynamisch 
Meergeulensysteem 

Bagger- en stortstrategie 
Veiligheid: overstromingskans 
Getiikromme 
Zoetwaterafvoer 
Sedimentimport / export 

Morfologisch 
Areaalverdeling habitats 
Aantal vogels per habitat 
% vegetatie per habitat 
Aantal zeehonden 

Natuurlijke dynamiek 
Habitatevaluatie adhv voedselweb, ook 
areaal 

Schorren oppervlakte 
Platen oppervlakte 
Morfologische dynamiek 
Ha habitat per doeltype 
Leefruimte plant en dier 

Areaal verdeling 

Chemisch 
Zuurstof concentratie 
Saliniteit 
Turbiditeit 
Primaire productie 
Microbiele afbraakprocessen 
Hemelwater 
Nutriënten (N, P, Si) 
Sediment 
Hemelwater 
Turbiditeit 
Fytoplankton 
Biodiversiteit/ Voedselweb 
turbiditeit (verhouding fytoplankton/ 
zwevende stof) 
nutriënten (verhouding N/P/Si), 
zuurstof 
verhouding micro-organismen,oligochaeten 
tov 2-kleppigen 
Specifieke bedreigde/zeldzame soorten: 
aantal 
Aantal trekvissen die bepaald punt passeren 
aantal hindernissen voor trekvissen 
Aantal zeehonden, kokkels 
Aantal vogels per deelgebied 
Aantal vogels per voedseltype 
Fytoplankton 
Hogere trofische niveaus (werk vanuit 
voedingstypes, koppeling hogere met 
lagere niveaus) 
Benthosindicatoren van KRW 
Primaire productie (fytoplankton, 
microfytobenthos) 
Vogels per voedingstype 
Aantal doortrekkende vis 
Voldoen aan Vogelrichtlijn 
De biodiversiteit in water en op oever 
Aantallen rel. fauna en flora (wintertelling) 
Zeezoogdieren populatie 
Vangstopbrengsten visvangst 
Aantal zeehonden 
Aantal soorten Vogelrichtlijn 
Aantal soorten Habitatnchtlijn 
Aantal vogels/zeezoogdieren/vissen 
% dieren welke zich kan voortplanten 
Aantal zeehonden 
Vogelsoorten uit vogelnchtliin 
Productiviteit 
Vogels/ voedingstype/ deelgebied 
Zeehonden 
Turbiditeit 
Silicium 
Fytoplankton 
Referentiesites 
Areaalverdelinq 
Organische belasting 
Slibvracht 
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7.5 SELECTIE BELEIDSINDICATOREN NATUURLIJKHEID 

7.5.1 Inleiding 

Bovenstaande selectie van procesindicatoren vormde de basis voor de selectie van de beleidsindicatoren. 
Voor de selectie van relevante beleidsindicatoren dient naast de relevantie voor de processen en 
bijdragen van zowel stuurgroep als wetenschappelijke experten natuurlijk ook rekening gehouden te 
worden met relevante beleidskaders. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met een aantal 
andere criteria (zie methodologie), welke uitgewerkt en gehanteerd worden door internationale 
organisaties zoals the CSD, OECD en EEA. 

7.5.2 Beleidskaders 

Het Schelde-estuarium is onderdeel van het Schelde stroomgebied. Naast het LTV streefbeeld rusten er 
nog andere nationale en internationale verplichtingen en bijhorende ecologische beleidsdoelen op het 
estuarium of delen daarvan, die elk streven naar duurzaam en integraal beheer, maar gericht zijn op een 
verschillend niveau van het ecosysteem en de ecosysteemfuncties. Zo richt de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) zich op het verbeteren van de algemene kwaliteit van watersystemen in het volledige 
stroomgebiedsdistrict. In LTV staan de optimalisatie van de ecologische estuariene processen en het 
estuariene voedselweb centraal, de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn (HRL;VRL) beogen het 
waarborgen van de biologische diversiteit op Europees niveau, door het instandhouden van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Hiertoe zal een Europees ecologisch 
netwerk (Natura 2000) gevormd worden. Voor elk van de speciale beschermingszones binnen dit netwerk 
dienen specifieke doelstellingen met betrekking tot habitattypen en soorten te worden geformuleerd. 
Daarnaast zijn er nog de nationale, regionale en locale natuurbeleidsinitiatieven zoals "Waardering voor 
de Westerschelde" (Graveland et al., 2002), "Beleidsmonitoring Westerschelde: evaluatie beleidsplan 
Westerschelde 1998" (van Berchum et al., 1999), lokale beoordelingskaders (b.v. Haringvlietsiuizen, 
Afsluitdijk). Een overzicht wordt gegeven in Figuur 16. 

y r 

Stroomgebiedsdistnct 

Estuanum 

Natura 2000 netwerk 

Individuele 
beschermingsgebieden 

Milieukwaliteit 

Estuanene processen 

Habitat netwerk 
(kwantiteit/ 

connectiviteit) 

Habitat kwaliteit/type/ 
soorten 

(instandtioudingsdoel-
stellingen per HRU 

VRL gebied) 

KRW 

LTV 

HRLA/RL 

HRLA/RL 

Figuur 16: Hiërarchische integratie van beleidsdoelen 
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Binnen deze verschillende contexten is reeds werk gemaakt van het opstellen van indicatoren om de 
respectievelijke beleidsdoelen te toetsen. Al deze initiatieven kunnen enkel versterkend werken als ze 
voldoende op elkaar inspelen en ook mekaars doelstellingen, onderzoeksprojecten en 
uitvoeringsmaatregelen versterken. Om dubbelwerk en vooral om tegenstrijdigheden te vermijden bij het 
nakomen van al deze verplichtingen en beleidsdoelstellingen is het dan ook noodzakelijk om deze zo veel 
mogelijk op een hiërarchisch geïntegreerde manier in te vullen. Tijdens de selectie van de 
procesindicatoren voor het beoordelingskader voor het Schelde-estuarium is dan ook getracht om de 
belangrijkste beleidsdoelen en daarmee samenhangende indicatoren te integreren. Aangezien voor het 
beoordelingskader voornamelijk het estuarium als systeem wordt geëvalueerd, zal vooral de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) en de habitat- en vogelrichtlijn (HRL-VRL) van belang zijn. 

Naast de link naar de genoemde beleidskaders, is een belangrijk uitgangspunt voor het selecteren van 
beleidsindicatoren voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium de set geselecteerde procesindicatoren 
(bottom up benadering). Er is uitgegaan van de procesanalyse en hieruit is een selectie gemaakt. Deze 
bottom up benadering is aangevuld met een top down benadering waarbij via bevraging van de 
stuurgroep en wetenschappelijke experts procesindicatoren voorgesteld werden. Na integratie van de 
bottom up en top down selectie (dmv selectie, verfijning en aggregatie) van procesindicatoren is na 
terugkoppeling met de stuurgroep van het BKSE project hieruit een keuze gemaakt van 
beleidsindicatoren. 

Het is vooral in deze laatste stap dat de integratie met bestaande beleidsdoelen van belang is. Indien 
bijvoorbeeld besloten wordt dat een procesentiteit een procesindicator wordt en deze reeds in andere 
beleidsdocumenten als indicator naar voren geschoven wordt dan zal deze voorkeur genieten en de 
uitwerking van de indicator -indien mogelijk- analoog gebeuren (bijvoorbeeld primaire productie door 
fytoplankton). In sommige gevallen wordt expliciet verwezen naar indicatoren van andere beleidsdoelen 
als zeer belangrijk voor het beoordelen van de Schelde zonder dat deze opgenomen worden als 
beleidsindicator voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium. Er moet namelijk gestreefd worden naar 
een hanteerbaar aantal indicatoren voor de Schelde waarbij het niet de bedoeling kan zijn om alle reeds 
bestaande indicatoren nogmaals over te nemen. 

De beleidsindicatoren kunnen een rechtstreekse overname zijn van een procesindicator (b.v. 
zuurstofconcentratie), maar kunnen ook een integratie zijn van verschillende procesindicatoren tot één 
beleidsindicator (b.v. primaire productie door fytoplankton bestaande uit de procesindicatoren turbiditeit. 
Silicium concentratie, zoetwaterafvoer). 

7.5.3 Voorgestelde beleidsindicatoren 

Meergeulensysteem 

In de meeste literatuur over de (natuurlijke) ontwikkelingen van de Westerschelde wordt het behoud van 
het meergeulenstelsel, inclusief de beweeglijkheid van de nevengeulen, als essentieel beschouwd. De 
hydromorfodynamiek van het Schelde estuarium en de unieke levensgemeenschappen worden erdoor 
bepaald. Het behoud van het meergeulenstelsel wordt gestuurd door enerzijds het natuurlijke 
morfodynamische proces binnen het estuarium en anderzijds de exogene beheersmaatregelen 
(natuurtechnische, nautische of veiligheidsmaatregelen). 

Binnen de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) is het behoud van het meergeulensysteem een 
centrale doelstelling binnen het thema "Natuurlijkheid". Daarenboven is het meergeulensysteem ook 
sterk gerelateerd met de twee andere hoofdthema's namelijk "Toegankelijkheid" en "Veiligheid". De 
keuze van het meergeulensysteem als beleidsindicator voor het Beoordelingskader Schelde-estuarium 
voor de hydrodynamische, maar ook voor de morfologische natuurlijkheidsprocessen is dan ook 
gefundeerd. 
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In de specifieke uitwerking van deze beleidsindicator in de fiche zal de beleidsindicator 
meergeulensysteem zowel vanuit het thema Natuurlijkheid als het thema Toegankelijkheid benaderd en 
geïntegreerd worden. 

Saliniteitsgradiënt 

Het Schelde estuarium is een van de langste estuaria in NW-Europa gekenmerkt door een volledige 
saliniteitsgradiënt volgens de classificatie van estuariene indeling volgens Mclusky (1993, 1999). Deze 
gradient in zoutgehalte is bepalend voor het voorkomen van de typische zout-, brak- en zoetwater 
habitats en respectievelijke gemeenschappen. 

Een plotse wijziging van die gradient kan rampzalige gevolgen hebben voor de minder mobiele 
organismen in het systeem omdat hun tolerantiegrenzen voor een bepaalde saliniteit vaak klem zijn en ze 
met in staat zijn om zich vlug te verplaatsen naar zones die voor hen gunstig zijn. Daarnaast zijn ook de 
plantengemeenschappen er rechtstreeks afhankelijk van. 

De Langetermijnvisie stelt als doel het behoud of het versterken van de typische habitats en hun 
levensgemeenschappen langs de volledige zoet-zout gradient in het Schelde-estuanum. Daarvoor is 
monitoring van het zoutgehalte in het oppervlaktewater over het gehele Schelde-estuanum met speciale 
aandacht voor de grenzen van de overgangszones essentieel en wordt de saliniteitsgradiënt als 
beleidsindicator opgenomen. 

Zuurstoftekort 

Met betrekking tot de chemische processen stelt LTV 2 doelstellingen voorop: een verbeterde 
waterkwaliteit en doorzicht. Een beoordelingskader voor waterkwaliteit wordt internationaal uitgewerkt in 
de Kadernchtlijn water (KRW). Dit kader vormt de leidraad voor het waterkwaliteitsbeheer van het 
Schelde-estuanum. Dit geldt o.a. voor de vervuiling van het estuanum door polluenten. 

Buiten de KRW wordt het zuurstofgehalte - naast de saliniteitsgradiënt- echter expliciet als 
beleidsindicator voor het Schelde-estuanum voorgesteld. De zuurstofhuishouding (en daaruitvolgend de 
zuurstoftekorten) is namelijk een uiterst belangrijke factor voor het ecologisch functioneren. Alle hogere 
dierlijke organismen in het pelagiaal en de meeste bodemorganismen hangen er rechtstreeks van af, en 
de onrechtstreekse invloed reikt zelfs nog verder. Vanuit dit standpunt is het voor het beleid dan ook 
belangrijk om een inzicht te krijgen in de zuurstofhuishouding. Om deze reden wordt dan ook het 
zuurstoftekort voorgesteld als beleidsindicator. 

Productiviteit 

Twee doelstellingen binnen de Langetermijnvisie zijn (1) maatregelen ter h)ehoud of verbetenng van de 
waterkwaliteit van de Schelde en (2) het behoud of het versterken van de typische habitats met hun 
levensgemeenschappen langs de volledige zoet-zout gradient in het Schelde-estuanum. 

Een goede waterkwaliteit is een noodzakelijke vereiste voor een goede productiviteit die wetenschappelijk 
vertaald wordt naar een goede pnmaire productie. Pnmaire productie kan dus een indicator zijn voor de 
waterkwaliteit. Twee belangrijke factoren zijn de nutnentenvracht en het (limiterend) lichtklimaat in het 
water. Het lichtklimaat is ook sterk verbonden met de hydromorfodynamiek van het Schelde-systeem. 
Daarnaast speelt ook de rivierafvoer (piekdebieten) een belangrijke rol in de zoete zone van het 
estuanum. 

Pnmaire productie vormt de basis van het voedselweb. Binnen het Schelde-estuanum zijn het 
fytoplankton en, in mindere mate, het fytobenthos, de belangrijkste producenten. Indien de productie 
van organisch matenaal door fytoplankton met kan doorgaan of voldoende sterk gelimiteerd wordt, zal dit 
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zijn consequenties hebben voor zowel de hogere als lagere trofische niveaus van het Schelde-estuarium. 
De oorzaken van deze limitatie kunnen zowel van fysische als chemische oorsprong zijn. 

Ook vanuit het beleidskader KRW wordt gewerkt aan een indicator voor primaire productie. Hoewel de 
KRW-indicator nog in ontwikkeling is werden de benaderingen die daarbij gevolgd worden zo goed 
mogelijk geïntegreerd te worden in de uitwerking van deze beleidsindicator voor het beoordelingskader. 

Het opnemen van primaire productie als beleidsindicator waarbij de bepalende factoren van dit proces in 
rekening worden gebracht, vormt dus een belangrijke schakel ter beoordeling van zowel de chemische 
als de voedselweb-processen binnen het Schelde-estuarium. 

Vogelaantallen per voedingstype per deelgebied 

Eén van de twee ecosysteemdoelstellingen binnen de Langetermijnvisie (LTV) is het behoud of 
versterking van het estuariene ecosyteem met alle typische habitats en levensgemeenschappen langs de 
zoet-zout gradiënt. 

Een voedselweb is opgebouwd uit verschillende niveaus die ondeding met elkaar gelinkt zijn. 
Veranderingen in de hogere niveaus geven veranderingen weer in de onderliggende niveaus. Vogels 
behoren tot de hogere trofische niveaus binnen een voedselweb en vervullen vaak de rol van top
predatoren. Avifauna wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor natuurkwaliteit, enerzijds daar 
ze hoog in de voedselketen voorkomen, anderzijds omwille van hun gevoeligheid voor veranderende 
milieuomstandigheden doordat ze meerdere specifieke eisen stellen aan hun biotoop (Furness & 
Greenwood, 1993, Ysebaert, 2000, Van Hove et al., 2004). 

De verschillende voedingstypes verwijzen naar relaties met andere trofische niveaus (vissen, benthos, 
planten,...), die op hun beurt in verband gebracht kunnen worden met de laagste trofische niveaus 
(plankton, detritus,...). Op die manier kunnen vogels (hoger trofisch niveau) gebruikt worden als 
indicatoren voor lagere trofische niveaus. 

Naast hun rol als indicator voor het voedselweb, wordt ook verwezen naar het belang van avifauna als 
indicator voor habitat veranderingen. Dit berust op het feit dat soorten enkel in stand kunnen worden 
gehouden door het behoud en bescherming van de habitats waarin ze leven (Van Hove et al., 2004). 

Daarnaast zijn vogelaantallen natuurlijk ook belangrijk voor de beleidskaders van vogel- en 
habitatrichtlijn. 

Het aantal vogels (geselecteerde soorten) per voedingstype per deelgebied is dus ook een goede 
beleidsindicator voor het ecologisch functioneren van het systeem. 

Zeetiondenaantal 

De argumentatie voor de keuze van vogels als indicator geldt ook voor de zeehonden. Daarenboven is 
omwille van hun belang vanuit de de habitatrichtlijn en vanuit het maatschappelijk draagvlak geopteerd 
Gewone Zeehonden als een tweede groep toppredatoren om de LTV doelstelling "het behoud of 
versterking van het estuariene ecosyteem met alle typische habitats en levensgemeenschappen langs de 
zoet-zout gradiënt" te beoordelen. 

7.6 TOETSING BELEIDSINDICATOREN NATUURLIJKHEID 

De geselecteerde beleidsindicatoren zijn getoetst door de stuurgroep en door wetenschappelijke experts 
tijdens de e-conference. Ook na de e-conference is er nog verdere toesting gebeurd met 
wetenschappelijke experts en de stuurgroep. 
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7.7 OVERZICHT PROCES- EN BELEIDSINDICATOREN 

In onderstaande figuur wordt een overzicht gepresenteerd van de geselecteerde proces-en 
beleidsindicatoren voor natuurlijkheid met aanduiding van de belangrijkste "drivers" en "pressures". De 
geselecteerde proces-en beleidsindicatoren vallen binnen het DPSIR-kader allen onder "State" of 
"Impact" indicatoren. 

124 



ECOLAS - HAECON - HKV 
03/07709/dl - Beoordelingskader Schelde-estuarium 

Procesanalyse en indicatorenselectie 
Natuurlijkheid 

Figuur 17: Schematische voorstelling van de gekozen beleidsindicatoren (geel) en procesindicatoren (oranje) voor het beoordelingskader. 
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7.8 LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN NATUURLIJKHEID 

1% norm Ramsar Conventie: vanaf 1971; vastgelegd zijn criteria aan de hand waarvan kan worden 
bepaald of een bepaald wetland (nat gebied) van internationale betekenis is. Een criterium is de 
1 % regel: als regelmatig meer als 1% van de totale geografische populatie van een 
watervogelsoort gebruik van het geibed maakt, is het gebied van internationale betekenis. 

48743738' voet: schepen met een maximale diepgang van 48 voet ( 1 voet is ca. 0,3 meter) kunnen in 
één getij naar Antwerpen varen, schepen met een diepgang van 43 voet kunnen in één getij van 
Antwerpen de Westerschelde (WS) afvaren en schepen van met een maximale diepgang van 38 
voet kunnen onafhankelijk van het getij op de WS varen. 

Ammonificatie: afbraak organische stikstofverbindingen tot ammonium (NH4). 
Anadrome vissen: trekvissen die paaien in zoet of brak water en leven ais volwassen exemplaren in zee 

(b.v. zalm, fint, rivierprik, elft, harder). 
Anorganisch: met levend, geen betrekking hebbend op levend matenaal. 
Areaal: gebiedsgrootte; verspreidingsgebied van een planten- of diersoort. 
Astronomisch getij: theoretisch getij; gebaseerd op de aantrekkingskracht van hemellichamen op het 

water. Rekening houdend met de bodemligging kan het getij nauwkeurig worden bepaald. 
Autochtoon voedselweb: voedselweb dat hoofdzakelijk teert op autochtoon materiaal (koolstofbron). 
Benthos: alle aquatische organismen die in, op of geassocieerd met de bodem leven. Fytobenthos zijn de 

plantaardige bodemorganismen, zoobenthos de dierlijke. Macrobenthos bestaat uit grotere 
organismen, microbenthos is kleiner. 

Binnendijks: gebied aan landzijde van de dijk, wordt door de dijk beschermd. 
Buitendijks: gebied aan de nvierzijde van de dijk, wordt met beschermd door de dijk. 
CSD: UN Commission on Sustainable Development 
Demtnficatie: het enige natuurlijke proces waardoor stikstof definitief wordt verwijderd uit het systeem. 

Denitrificatie is het proces waarbij de nitraatvorm (NO3) omgezet wordt in N2, een inert gas dat 
78% uitmaakt van de dampknng. Dit proces kan enkel doorgaan wanneer weinig of geen zuurstof 
aanwezig is. Nevenproducten (in veel mindere mate) zijn stikstofoxiden die een negatief effect 
hebben met betrekking tot de ozonlaag en het broeikaseffect. 

Detntus: organische resten van uiteengevallen, verteerde planten of dieren (koolstofbron). 
Diadrome vissen: trekvissen die slechts een deel van hun leven in het estuarium doorbrengen. 
Diatomee: kiezelwier. De verschillende soorten van deze groep binnen het fytoplankton hebben met 

elkaar gemeen dat ze zijn omgeven door een kiezelskelet. Ze zijn hierdoor afhankelijk van opgelost 
silicium voor de bouw van dit skelet. De fytoplanktongemeenschap in het estuarium wordt 
onderverdeeld in diatomeeen en met-diatomeeen (hoofdzakelijk algen). Diatomeeen zijn een 
betere voedselbron voor hogere trofische niveaus dan algen. 

Drempels: ondiepste plaatsen in de stroomgeulen. 
Ecosysteem: het geheel van gemeenschappen van planten en dieren in een bepaald gebied, in 

wisselwerking met de omgeving. 
EEA: Europees l^ilieuagenschap (European environmental agency) 
Eutrofiëring: proces welke de overmatige toevoer van voedings- en meststoffen in waterlichamen 

karakteriseert, dikwijls met schadelijke neveneffecten voor het betreffende systeem. 
Estuarium: een wijd, trechtervormig overgangsgebied tussen één of meerdere rivieren en de zee, waar 

naast rivierafvoer het getij een meer of mindere sterke invloed heeft op de waterbeweging, en zoet 
en zout water elkaar ontmoeten. 

Fotosynthese: omzetting van CO2 uit de atmosfeer (of opgelost in water) tot organische koolstof met 
behulp van zonlicht dat door het bladgroen van planten wordt ingevangen. 

Fytobenthos: algen op de bodem 
Fytoplankton: plantaardige kleine organismen die in het water zweven. 
Geulen: diepere water. 
Getij: periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van de zon en de 

maan (bij geen verstorende weersinvloeden treedt het zogenaamd "astronomisch getij" op). 
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Getijamplitude (getijslag): het gemiddeld verschil tussen hoog- en laagwater. 
Getijasymmetrie: verschil m tijdsduur tussen vloedfase en ebfase. 
Getijcyclus: de som van de duur van eb en vloed (ongeveer 12.5 uur). 
Getijverschil: verschil tussen het actuele hoog -en laagwater op een bepaalde plaats voor een bepaalde 

getijcyclus. 
GHW: Gemiddeld Hoog Water, de gemiddelde hoogwaterstand in een bepaalde periode. 
GLW: Gemiddeld Laag Water, de gemiddelde laagwaterstand in een bepaalde periode. 
GLLWS: Gemiddeld Laag Laagwater Spring, het gemiddelde laagste laagwater water bij springtij. 
GW: Gemiddeld Water, de gemiddelde waterstand in een bepaalde periode. 
Gradient: geleidelijke verandering van een grootheid of kenmerk. 
Habitat: kenmerkend leefgebied van een soort. 
Halfwaardetijd: de tijd die nodig is om een concentratie tot de helft van zijn waarde te doen afnemen. 
Heterotrofie: ontwikkeling afhankelijk van het opeten van organische stof van andere organismen 

(detritus), in plaats van groei op basis van licht en nutriënten. 
Heterotroof: levend met een voedingswijze die opname van organische bestanddelen behoeft, b.v. 

zooplankton, vele soorten bacteriën, vis en mens. 
Heterotroof voedselweb: voedselweb dat hoofdzakelijk teert op allochtoon detritus (koolstofbron). 
Hoofdgeul: gelegen beneden NAP -5m, geïdentificeerd als hoofdvaarweg. 
Hoogdynamische gebieden: gebieden waar het sediment bij elk tij continu in beweging is onder invloed 

van hoge stroomsnelheden of golfaanval; voornamelijk zandig; bijvoorbeeld op de platen getuigen 
grote zandribbels van de heersende stromingen. 

Hoogwaterlijn: binnen 1 getijdeperiode van 12.25 uur de hoogste waterstand. Deze stand is zeer 
variabel, soms wel twee meter. 

HRL: Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). 
Hydrodynamiek: beweging van het water ten gevolge van golven en getij 
Hypoxia: zuurstoftekort in de waterkolom, veroorzaakt door de verademing van organisch materiaal. 
Katadrome vissen: trekvissen die paaien op zee en leven als volwassen in zoet water (b.v. paling) 
Komberging: inhoud waarin water zich kan bevinden tussen het niveau van hoog- en laagwater minus 

het volume van boven het laagwaterniveau uitstekende platen slikken, schorren en eventuele 
constructies, dus de bergingscapaciteit voor water. 

KRW: Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EEG). 
Laag-dynamische gebieden: gebieden waar bodem met of nauwelijks in beweging is ten gevolge van 

golven en/of stroming; kunnen zeer slibrijk zijn. 
LTV: Langetermijnvisie Schelde-estuarium. 
Macrobenthos: het benthos > Imm. 
Meergeulenstelsel: een (dynamisch) systeem van hoofd- en nevengeulen met tussenliggende platen en 

ondiepwatergebieden (in de Westerschelde). 
Mg: milligram, één duizendste gram. 
Micro(meter): één miljoenste (meter). 
Microbiologische: biologie van zeer kleine organismen, meestal bacteriën of virussen. 
MOVE: Monitoring Verruiming Westerschelde. 
NAP: Nieuw Amsterdams Peil: hoogteligging t.o.v. gemiddeld getij, NAP = TAW - 2,33 m. 
Nevengeul: gelegen beneden NAP -5m, met beperktere diepte en als dusdanig slechts voorzien als 

secundaire vaarweg. 
Nitraat (NO3): verbinding van stikstof en zuurstof. 
Nitrificatie: de bactenele vorming van nitraat uit ammonium. Dit proces kan maar doorgaan indien 

voldoende zuurstof beschikbaar is. 
NOG: Natuurlijk overstromingsgebied. 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (OESO) 
Oligochaeten: borstelloze wormen. 
Ondiepwatergebied: gebied gelegen tussen Gemiddeld Water - 5m en Gemiddeld Laag Water, 

onmiddellijk aanleunend bij de (vaar)geulen. 
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Organisch: koolstof bevattend materiaal dat door planten of dieren wordt voortgebracht of waaruit ze zijn 
samengesteld. 

Orhtofosfaat (P04-̂ "): opgeloste vorm van fosfor, de enige fosforvorm die beschikbaar is voor planten. 
Pelagiaal: openwaterzone van een groot meer of van de zee. 
Pelagisch: in de watermassa (en dus niet op de bodem). 
Plankton: in de waterkolom zwevende organismen. 
Platen: gebieden die boven Gemiddeld Laag Water liggen en die van de vaste wal gescheiden zijn door 

een geul van ten minste 2 m diep. Een bij normale eb, onbegroeide, droogvallende op- of aanwas 
die aan de oppervlakte zandig is. 

Primaire productie: vorming van organisch koolstof uit anorganische koolstof onder invloed van zonlicht 
en nutriënten (door fotosynthese). 

Psu: Practical Salinity Unit. 
Puntbron: lozingspunt, plaats waarvan de soort lozing bekend is. 
Reaeratie: de herbeluchting van het oppervlaktewater door zuurstof uit de atmosfeer. 
Saliniteit: zoutgehalte in grammen zout(en) per kilogram water; wordt uitgedrukt in promille, zeewater 

bevat 35 g per kg zeewater. 
Schorren: buitendijkse gebieden die geen platen zijn en liggen tussen Gemiddeld Hoog Water en de 

springvloedlijn. Ze overstromen dus alleen bij uitzonderlijk hoog water. Geheel beg roeide op- of 
aanwas, waarbij verschillende types zoutminnende schorvegetatie kunnen onderscheiden worden 
(50% begroeid). 

Sediment: bezonken, afgezet materiaal. 
Slikken: buitendijkse gebieden die geen platen zijn en liggen tussen Gemiddeld Hoog Water en 

Gemiddeld Laag Water. Onbegroeide op- of aanwas van een kustgebied, die bij eb normaal 
droogvalt en aan de oppervlakte uit enigszins kleiig materiaal bestaat. Onmiddellijk grenzend aan 
dijk of schor. 

Springtij: meest ontwikkelde der getijden kort na nieuwe of volle maan. 
Stikstof: chemisch element dat een essentieel bestanddeel is in eiwitten en andere organische 

bestanddelen die noodzakelijk zijn voor levende organismen. In de lucht komt het vooral voor als 
stikstofgas (N2), de opgeloste fractie in het water bestaat uit voedingszouten waarvan ammonium 
en nitraat de belangrijkste zijn. 

Streefwaarde: waarde die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op korte of lange termijn. 
Stroomgebied Schelde: gebied waarvan het overtollige water dor rivieren en beken via de Schelde naar 

de Noordzee wordt afgevoerd. 
TAW: Tweede Algemene Waterpassing: hoogteligging t.o.v. gemiddelde laagwaterstand, TAW = NAP + 

2,33 m of TAW - 0,19 m -1- GLLWS. 
Toxisch: giftig, met een nadelige uitwerking. 
Trofisch niveau: een niveau binnen de voedselpiramide. 
Turbiditeit: maat van troebelheid van het water, heeft betrekking op zowel de kleuring van het water 

(opgeloste materie) als op rondzwevend materiaal. 
Vegetatie: de ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen waar zij groeien 

en de rangschikking die zij uit zichzelf hebben ingenomen. 
Versnippering: proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden worden verkleind en de 

onderlinge afstand tussen deze gebieden wordt vergroot. 
Vloedschaar: geul waarin de vloedstroming van aanzienlijk meer belang is dan de ebstroming. 
Voedselweb: netwerk opgebouwd uit voedselketens; een voedselketen start met de primaire productie en 

eindigt met consumptie door toppredatoren zoals de zeehond, roofvissen, roofvogels en de mens. 
VRL: Europese Vogel richtlijn (79/409/EEG). 
Zoutgradiënt estuarium: als gevolg van menging van zout zeewater met zoet rivierwater ontstaat een 

geleidelijk verloop in het zoutgehalte van het water in het estuarium. 
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8 TOERISME EN RECREATIE 

8.1 DOELSTELLINGEN LTV EN INLEIDING TOERISME EN RECREATIE 

In de LTV worden slechts twee hoofddoelstellingen genoemd voor toerisme en recreatie [LTV, 2001]: 

- Verdere versterking van het toerisme in het mondingsgebied en de Westerschelde via de 
ketens kust -strand - achterland en natuurbeleving - scheepvaartbeleving - (open)achterland 
cultuurhistorie. 

- Behoud en versterking van een leefomgeving waarin de eigen bevolking en toeristen op een 
actieve (zeilen, zwemmen, surfen) en passieve (zonnen en het bekijken van schepen, vogels en 
zeehonden) manier kunnen genieten van de Westerschelde in al haar facetten. 

De eerste doelstelling refereert aan de rol van het toerisme voor het versterken van de functionele 
terntonale samenhang tussen de Schelde en het achterland. Het hier voorgestelde Beleidskader Schelde 
Estuarium (BKSE) houdt rekening met deze ruimtelijke cohesie door watersport en toerisme indicatoren 
gezamenlijk als éen en hetzelfde thema te presenteren. 

De tweede doelstelling verwijst naar het behoud van de leefomgeving en het landschap voor inwoners, 
recreanten en toeristen, en het duurzaam gebruik van de Schelde. De belangen van de eigen bevolking 
worden meegenomen in het BKSE door met alleen naar indicatoren te kijken voor toerisme, bijvoorbeeld 
het aantal overnachtingen, maar ook naar indicatoren die in relatie staan tot de sociaal-economische 
belangen van de lokale bevolking, bijvoorbeeld werkgelegenheid. 

8.2 PROCESANALYSE TOERISME EN RECREATIE 

In zijn algemeenheid moeten toerisme en recreatie, maar ook de visserijsector, als productieve sectoren 
worden beschouwd en hebben ze als zodanig een effect op het milieu in het Schelde-estuanum. Het 
gedrag en de beslissingen van mensen bepalen hierbij vooral de aard en omvang van de effecten op het 
milieu. Omgekeerd zijn Scheldegebonden toerisme en recreatie ook afhankelijk van de milieukwaliteit en 
de geleverde milieugoederen en -diensten. 

De mate van beïnvloeding tussen de economische activiteit enerzijds, en de natuurlijke processen 
anderzijds, is met gemakkelijk te bepalen, omdat een consensus ontbreekt over welke factoren hierbij 
een rol spelen en wat het gewicht is van elke factor. In de natuurwetenschappen is ook met de sterkte 
van alle verbanden precies bekend, bijvoorbeeld tussen hydrologische en ecologische processen, maar er 
IS toch wel een brede consensus over welke variabelen sleutelposities innemen en over hoe ze te meten. 
In de sociale wetenschappen echter is weinig overeenstemming over de conceptuele modellen, de 
richting, en de sterkte van de verbanden tussen de variabelen. Ook voor de wijze van meten bestaan 
verschillende methoden. In wezen is de oorzaak van deze ambiguïteiten dat de verbanden tussen 
variabelen in de sociale wetenschappen altijd afhangen van het menselijke gedrag, wat zoals bekend 
soms zeer onvoorspelbaar en wispelturig kan zijn. In de onderstaande procesanalyse zijn toch een aantal 
sleutel processen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de onderlinge bei n vloed ingsprocessen tussen 
productieve sectoren en de natuurlijke omgeving voor de sectoren toerisme en recreatie, en in de 
volgende sectie voor visserij. 

Binnen het DPSIR kader, dat gekozen is als conceptueel kader voor deze studie, moeten toerisme en 
recreatie over het algemeen als economische driving forces worden beschouwd. In het DPSIR kader 
worden sociaal-economische factoren doorgaans aangemerkt als driving forces, of achterliggende 
oorzaken voor verandenngen in het milieu. Op een concreter niveau voor specifieke indicatoren zijn er 
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met betrekking tot toerisme en recreatie, maar vooral bij visserij binnen het DPSIR kader ook pressure of 
druk indicatoren te onderscheiden. 

Het verschil tussen driving force en pressure indicator behoeft enige uitleg, want dit is gerelateerd aan 
hoe men het DPSIR kader interpreteert. We moeten hierbij een onderscheid maken tussen, enerzijds, 
directe pressure indicatoren, bijvoorbeeld lozingen van afvalwater in de Westerschelde door campings, en 
anderzijds indirecte pressure indicatoren, bijvoorbeeld het aantal overnachtingen op campings. Als de 
samenhang direct is, zoals in dit geval, zou men ervoor kunnen pleiten om overnachtingen op campings 
een pressure indicator te noemen, maar in strikte zin is dit toch met zo, omdat het afhangt van het 
verband tussen het menselijke gedrag, in dit geval overnachtingen, en de effecten op het milieu. Dit 
verband kan verschillend zijn, en is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de infrastructuur voor 
de behandeling of lozing van afval water, de ligging van de camping, het milieumanagement, etc. In deze 
studie zullen we dus alleen directe pressure indicatoren als pressure indicatoren beschouwen. Behalve 
wanneer er dus een direct effect {impact) op het milieu is, zullen we in de meeste gevallen de sociaal-
economische indicatoren als driving forces benoemen. Dit geldt zowel voor de sectoren toerisme en 
recreatie, alsook voor de sector visserij. 

Over het m dit rapport gebruikte DPSIR kader moet worden opgemerkt dat het voor de thema's toerisme 
en recreatie, als ook voor visserij steeds gaat om pressures o^ het milieu. Dit is in overeenstemming met 
de oorspronkelijke functie van het DPSIR kader, dat immers door de OECD {Organisation for Economic 
Cooperation and Development) ontwikkeld is om milieubeleid te evalueren. In sommige publicaties is het 
DPSIR kader breder geïnterpreteerd en worden onder pressures (xk de druk factoren verstaan binnen de 
sector zelf. Het nadeel van deze interpretatie is dat voor iedere sector pressure indicatoren van sterk 
verschillende aard kunnen gelden, terwijl het bij de oorspronkelijke betekenis alleen om lozingen, 
emissies of andere natuurlijke en menselijke processen gaat die een directe invloed hebben op het 
milieu, bijvoorbeeld depositie vanuit de atmosfeer. Wij vinden een dergelijk gebruik van pressure 
indicatoren echter verwarrend en we zullen er dus vanaf zien om het in deze brede zin te gebruiken 
[EEA, 1994: tabel 4.1]. 

De toeristische sector wordt over het algemeen als onderdeel van de dienstensector beschouwd, hoewel 
er natuurlijk ook producten worden gemaakt. De hoofdactiviteit is echter het leveren van diensten aan 
toeristen, en als daar een productieve activiteit, bijvoorbeeld het maken van een maaltijd bij hoort, dan 
verandert dat weinig aan de zaak. Economen verdelen alle economische activiteit m grofweg twee 
groepen: goederen en diensten. Met "goederen" worden bedoeld alle tastbare zaken, die een waarde 
hebben voor de mens, of ze nu een prijs hebben in de markt of met. Met "diensten" worden de 
ontastbare zaken bedoeld, die waarde genereren voor de mens. 

Toerisme is een zeer heterogene economische sector, die bovendien producten en diensten levert voor 
een groot aantal verschillende markten. De bedrijven die actief zijn in de sector zijn de HORECA, de 
bedrijven die overnachtingmogelijkheden aanbieden, reisbureau's, vervoersbedrijven, verhuurbedrijven, 
etc. De verschillende markten zijn onder andere de streektoensten, de binnenlandse toeristen en de 
toeristen uit de verschillende buitenlanden. Ook kan men onderscheid maken tussen de verschillende 
drijfveren voor toensme of hoofdactiviteiten van de toerist, zoals onder andere watersport-, cultuur-, 
artistiek-, muzikaal-, natuur-, culinair-, duik- en avontuurtoerisme. Onder toerisme wordt dus een velerlei 
aan consumptieve en productieve activiteiten verstaan, en voor de doeleinden van het BKSE is verdere 
afbakening nodig. 

Openluchtrecreatie is een heel breed begnp wat het beste te omschrijven is als vrijetijdsbesteding in de 
openlucht. In relatie tot de Westerschelde gaat het hier vooral om een breed scala van traditionele en 
nieuwe watersporten, fietsen en wandelen aan of in de nabijheid van het estuarium, 
landschapscontemplatie, etc. Vooral de watersporten hebben een belangrijke rol in verband met de 
Westerschelde. Omdat het hier per definitie om verplaatsingsacbviteiten gaat, is het hier moeilijk het 
zuiver Schelde-gebonden recreatie te isoleren. 
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8.2.1 Beschrijving structuur en omvang van de sector 

Alvorens de sleutelposities van variabelen in de procesanalyse te identificeren, zullen eerst kort de 
bestaande studies over toerisme en recreatie voor het Schelde-estuarium besproken worden, waardoor 
een duidelijker beeld verkregen wordt van de structuur en omvang van de sector in Zeeland en 
Vlaanderen. 

Er bestaan veel minder wetenschappelijke studies over toerisme dan over visserij. In het "Handbook of 
International Economics", bijvoorbeeld, komt toensme als onderwerp met eens voor, hoewel het 
waarschijnlijk één van de grootste industrieën ter wereld is [Economist, Jan 8*, 1998]. Toerisme en 
recreatie zijn in economische zin een dienst, die meestal met valt op te slaan. De ervaring voor de toenst 
of recreant is uniek, en met herhaalbaar. Het product of dienst "Zeeuws of Vlaams strand" is dus moeilijk 
te vergelijken met een ander strand, wat het analyseren moeilijker maakt. 

Door de hoge vaste kosten in verblijfsinfrastructuur is de bezettingsgraad van de faciliteiten de 
belangrijkste indicator over de competitieve positie van een hotel of pension. De bezettingsgraad bepaalt 
met andere woorden uiteindelijke de competitieve positie van het hotel, en ook de waarde ervan bij 
eventuele overname bijvoorbeeld. Ook de aanwezigheid in de regio van transportinfrastructuur en 
vervoersdiensten van voldoende kwaliteit spelen een belangrijke rol. Onderzoekers zijn onder andere ook 
geïnteresseerd in seizoensmatig gedrag, de oorsprong van de toeristen, en de relatieve sterkte van 
bedrijven of instellingen die dienstenpakketten weten te bundelen, zoals touroperators of overheden. 
Verder bepalen de aanwezigheid van een aantal publieke goederen -bijvoorbeeld, veiligheid, politieke 
stabiliteit, natuurschoon of cultureel erfgoed- de karakteristieken van het product voor een groot deel, 
wat aan de factor locatie een belangrijk gewicht geeft. 

8.2.1.1 Zeeland 

Om een indruk te krijgen van de dimensie en de structuur van het verblijftoensme en de 
watersportsector in Zeeland, geven we hier een korte beschrijving. Het aantal hotels en pensions in 2002 
in Zeeland was 218, goed voor een capaciteit van 3.973 kamers, ofwel 4,3% van het totaal voor 
Nederland. Er waren 64 bedrijven die vakantiehuisjes aanboden, ofwel 11,9% van het totaal in 
Nederland. Voor Zeeland waren er 197 campingbednjven, goed voor bijna 79.000 slaapplaatsen, ofwel 
10,9% van het totaal voor Nederland. Het gaat bij deze percentages voor Nederland alleen over de 
capaciteit, zonder dat er informatie wordt gegeven over het totaal aantal overnachtingen of de 
bezettingsgraad [BTZ, 2003]. 

Voor Zeeland vervaardigt het Kenniscentrum van het Bureau Toerisme Zeeland een jaarlijks rapport over 
de stand van zaken met betrekking tot toerisme en recreatie [BTZ, 2003]. Hoewel de hotels met 
verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de overnachtingscapaciteit, zijn het toch belangrijke 
bedrijven door hun kapitaal- en arbeidsintensieve karakter. De Zeeuwse hotels zijn echter nog vooral 
kleinschalig en de aanwezige hotels zijn overwegend van een één, twee- of dnesterrenniveau. Volgens de 
Kamer van Koophand Zeeland, is de bouw van luxe hotels gewenst, omdat de bestedingen per 
overnachting beduidend hoger liggen. Het overgrote deel van de hotels in de gemeente Veere zijn aan 
het Veerse meer gelegen, dus die hebben nauwelijks relatie met de Westerschelde. De overige hotels en 
pensions waren ongeveer als volgt over de Schelde gemeenten verdeeld: 
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Tabel 20: Aantallen hotels en pensions Schelde gemeenten Zeeland 

Schelde Aantal Hotels en 
gemeenten Pensions 

Borsele 1 
Hulst 6 
Kapelle 4 
Reimerswaal 3 
Terneuzen 16 
Vlissingen 14 
Totaal 44 
Bron Kenniscentrum Bureau Toensme Zeeland 
2002 

Deze verdeling geeft ook aan dat de toeristische ontwikkelingspolen bi] de grote jachthavens in 
Terneuzen (ongeveer 200 ligplaatsen) en Vlissingen (ongeveer 250 ligplaatsen) liggen. De gemiddelde 
grootte van de hotels is gering, dus hoogst waarschijnlijk valt het totale aantal overnachtingen in hotels 
in het met bij de overnachtingen op campings en in vakantiehuisjes. 

Wat betreft de economische betekenis van toerisme, bij de Economische Regionale Bedrijfsontwikkeling 
(ERBO) enquêtes van de Kamer van Koophandel Zeeland wordt ieder bedrijf gevraagd te schatten welk 
deel van de omzet te danken is aan het toerisme. Dit is uiteraard met een heel exacte methode, maar het 
geeft wel een indicatie. Op basis daarvan rekent men dan de werkgelegenheid uit die het toerisme 
genereert. Volgens deze gegevens hebben 17% van de banen in de marktsector direct of indirect te 
maken met het toerisme in Zeeland, in totaal ongeveer 18.000 banen in 2002. Volgens dit onderzoek 
komt van iedere door een toerist besteedde euro 25 cent bij de HORECA, 26 cent bij de detailhandel, 15 
cent bij de verblijfsaccommodatie en 7 cent bij de watersportsector terecht. 

Volgens een andere studie zijn voor de watersporter de dagelijkse boodschappen de grootste post van de 
uitgaven met ongeveer 3 1 % gevolgd door het HORECA bezoek met 26% van de totale dagelijkse 
uitgaven [Goossen, 2002: 68]. Overigens merkt deze studie op dat er wel aanmerkelijke verschillen zijn 
in bestedingspatronen van watersporters tussen bijvoorbeeld het Deltagebied en de Fnese meren. Ook 
deze gegevens zijn echter slechts indicaties, want ze zijn gebaseerd op steekproeven. 

Een derde studie over watersportsector van de provincie Zeeland, gemaakt in 2001, maakt een schatting 
van de jaarlijkse omzet m de watersport van rond €173M. Het merendeel hiervan wordt met gerealiseerd 
langs de Westerschelde, maar langs de andere Zeeuwse wateren. De watersportsector is daar goed voor 
bijna 3.300 banen [Provincie Zeeland, 2003]. Een dergelijke waarde wordt ook genoemd in een studie 
van Rijkswaterstaat [NRIT/RIKZ, 2002]. Deze getallen zijn vrijwel zeker een overschatting, zoals we 
onder zullen zien. De provincie hoopt misschien zo een aantrekkelijker imago te creëren, en bovendien 
het samenspel van publieke en private actoren te stimuleren, zodat deze sector sterker kan gaan groeien. 
Het IS ovengens de vraag of deze doelstelling van de Provincie wel geheel strookt met de LTV, die 
immers een beperkte groei van de watersport en het aantal ligplaatsen voorziet. Uit dit alles wordt echter 
wel duidelijk dat het toensme en de watersport een zeer belangrijke rol speelt in de Zeeuwse economie. 

In de "Monitor Watersportsector Zeeland 2002: Nulmeting watersportsector Zeeland in het kader van het 
Watersportactieplan" (Middelburg, april 2004), produceert de Kamer van Koophandel van Middelburg een 
referentie studie voor het ijkjaar 2002 over het economische effect van de watersport De toon in deze 
studie IS heel wat gematigder en de getallen heel wat bescheidener dan in de bovengenoemde studies 
van de Provincie Zeeland en het NRIT. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat alleen de directe effecten 
van de watersportsector worden gemeten, die direct afgeleid zijn uit een complete census van de 
bedrijven. Het werken op basis van indirecte schattingen op basis van beperkte steekproeven blijkt tot 
onjuiste resultaten te leiden. Afgeleide bestedingen van watersporters in HORECA en detailhandel e.d. 
vallen hier dus buiten. De nulmeting betreft de omvang van omzet, investenngen, aantallen vestigingen, 
werkgelegenheid, en toegevoegde waarde in de Zeeuwse watersportsector in 2002. De sector in Zeeland 
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wordt vergeleken met Friesland, een andere regio in Nederland met een groot wateroppervlak en een 
sterke watersportsector. 

Volgens deze studie, bestaat de watersportsector in Zeeland uit 134 vestigingen (ondernemingen en 
verenigingen) die watersport als hoofdactiviteit hebben Deze sector had in Zeeland in 2002 de volgende 
structuur: 

• dienstverlenende bedrijven: 

- passagiersvaart (14); 

- jachtverhuur (6); 

- zeil en surfscholen (6); 

- jachthavens (15); 

• productiebedrijven: 

- zeilmakerijen (19); 

- jachtbouw/reparatie (41); 

• handelsbedrijven: 

- groothandel in watersportartikelen (16); 

- watersportwinkels (11); 

- detailhandel in boten (6). 

Het classificeren van ondernemingen en verenigingen in deze studie is gebeurd op basis van de 
hoofdactiviteit zoals geregistreerd in het handelsregister. Er zijn ongeveer 40 jachthavens in Zeeland, 
maar daarvan worden er slechts 15 geëxploiteerd als hoofdactiviteit. De watersportsector kent veel 
gemengde bedrijven, zoals jachthavenexploitanten die ook een watersportwinkel en jachtwerf hebben. 
De watersportsector bood in Zeeland werk aan 576 personen, van wie 415 voltijdse werknemers, 86 
deeltijdse werknemers, en 75 seizoenskrachten. De watersportsector vertegenwoordigt volgens deze 
studie 4% van de directe werkgelegenheid als gevolg van toensme in Zeeland. Hoewel dus, zoals uit 
deze getallen blijkt, de directe en indirecte werkgelegenheid ten gevolge van toerisme vele malen groter 
IS, speelt watersport toch een sleutelrol, omdat voor een aanzienlijk deel van de toeristen de watersport 
de hoofdmotivatie is om naar Zeeland te gaan. 

Binnen de watersportsector is de jachtbouw en reparatie veruit de activiteit met de grootste omzet (€35 
miljoen in 2002). Andere activiteiten met een grote omzet in het Zeeuwse zijn de passagiersvaart 
(rondvaarten en sportvisboten) en de watersportwinkels. De omzet per werkzame persoon loopt binnen 
de watersportsector sterk uiteen, van ca. €50.000 voor de dienstverlenende bedrijven, tot €220.000 voor 
groothandel. 

Tabel 21 : Toegevoegde waarde per werknemer watersportsector Zeeland 

Sector Omzet per 
werknemer 

55 000 € 
164 000 € 
220 000 € 
112 000 € 
91 000 € 
94 000 € 
49 000 € 
45 000 € 

105 000 6 
Bron Kamer van Koophandel Zeeland Monitor 
Watersportsector Zeeland 2002 

Zeilmakerijen 
Jachtbouw/reparatie 
Groothandel watersportartikelen 
Detailhandel in watersportartikelen 
Detailhandel in boten 
Passagiersvaart 
Verhuur van schepen 
Zeil- en surfscholen 
Jachthavens 
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De omzet in de watersportsector bedroeg volgens de "Nulmeting" in 2001, €83 miljoen , in 2002 was dit 
gegroeid tot €85 miljoen. Het is opvallend dat dit bedrag minder dan de helft is van de schatting 
vermeldt in de eerder genoemde publicatie van de provincie voor datzelfde jaar. De gegevens van de 
"Nulmeting" lijken ons echter betrouwbaarder omdat ze gebaseerd zijn op een volledige census van 
bedrijven en met op steekproeven. Uit het voorafgaande blijkt het belang van het gebruiken van 
nauwkeunge bedrijfscensussen en niet studies die gebaseerd zijn op extrapolaties, schattingen en 
steekproeven. 

8.2.1.2 Vlaanderen 

Voor Vlaanderen zijn geen studies geïdentificeerd die gedetailleerd deze twee sectoren, toensme en de 
watersportsector, analyseren. Wel worden voor Vlaanderen in tegenstelling tot Nederland de cijfers voor 
het totaal van overnachtingen voor alle logiesvormen ieder jaar per gemeente gepubliceerd. De gegevens 
over aankomsten worden statistisch verschillend bewerkt in Nederland en Vlaanderen dus de voorkeur 
wordt hier gegeven aan overnachtingen. In de onderstaande procesanalyse zullen we ons uiteindelijk 
beperken tot overnachtingen op campings en vakantiehuisjes omdat deze indicator meer 
Scheldegebonden is en duidelijk in verband staat met recreatie op en nabij het water. 

De hieronder weergegeven cijfers over overnachtingen dienen dus alleen om een orde van grootte weer 
te geven. Ze zijn met opgenomen in de kentallen omdat er voor Nederland geen gegevens op gemeente 
niveau worden gepubliceerd alleen per provincie (Zeeland) of toeristengebied (Deltagebied). Ook moet 
bij de hieronder weergegeven cijfers worden aangetekend dat een groot deel van de overnachtingen in 
Gent en Antwerpen waarschijnlijk met of nauwelijks Scheldegebonden zijn. Voor de gemeenten die door 
de Schelde doorkruist worden was het aantal overnachtingen zoals gepubliceerd door het NIS in 2002: 

Tabel 22: Vlaanderen: overnachtingen in Schelde gemeenten 

NIS- Gemeente Overnachtingen 
Code 

Totaal Belgen Vreemdelingen 

11002 Antwerpen 
12007 Bornem 
12034 St Amands (out) 
42003 Beriare 
42004 Buggenhout 
42006 Dendermonde 
42025 Wetteren 
42026 Wichelen 
42028 Zele 
43018 Zelzate 8 667 4 317 4 350 
44013 Destelbergen 
44021 Gent 617 015 105 007 512 008 
44040 Melle 16 818 12 522 4 296 
4613 Kruibeke (out) 
46025 Temse 

Totaal Schelde gemeenten 2 015 032 342 943 1 672 089 

Voor Zeeland weten we dat er in 2002 een totaal van 1.870.000 overnachtingen plaatsvonden en voor 
het Deltagebied zijn dit er 1.010.000. Het gaat hierbij dus om vergelijkbare aantallen in de betreffende 
gebieden, die voor Nederland een breder geografisch gebied beslaan dan het Schelde-estuanum. 

1 338 716 
16513 

9 010 

8 293 

202 508 
9 593 

5 205 

3 791 

1 136 208 
6 920 

3 805 

4 502 
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8.2.2 Identificatie van sleutelposities 

De kern van de procesanalyse voor toerisme en recreatie, maar ook voor visserij, is gebaseerd op een 
economisch model waarin prijs wordt bepaald door de interactie van aanbod en vraag. Uit het ontstane 
marktevenwicht volgt dan een gerealiseerd aanbod of vraag, ofwel het resultaat {output) van het proces, 
dat past bij een bepaald prijsniveau. We gaan de elementen van de procesanalyse gebaseerd op het 
vraag-aanbod model nu één voor één bespreken. 

Wat betreft de prijs van toeristische of recreatieve diensten is deze moeilijk te definiëren omdat het hier 
gaat om een zeer heterogene verzameling van diensten en producten. Bijgevolg is ook de "prijs" van het 
dienstenpakket of de afeonderlijke elementen moeilijk te bepalen, en dient deze dan ook op een vrij 
abstract niveau te worden geïnterpreteerd. De waarde van een toeristische dienst bestaat dikwijls uit een 
veelvoud aan apart geprijsde zaken, tenzij men een zogenaamd pakket koopt. Als men bijvoorbeeld twee 
dagen in Vlissingen wil verblijven, zal men minimaal twee overnachtingen moeten betalen, de maaltijden 
en de eventuele activiteiten. Bij een pakket daarentegen worden een aantal diensten gebundeld, maar 
deze vorm van bundeling van diensten is nog met zo gebruikelijk voor de bestemmingen in het Schelde-
estuanum. 

Ten tweede, het aanbod van de toeristische diensten kan benaderd worden door middel van een 
economische productie functie. De meest gebruikte formuleringen van een dergelijke functie is één van 
de variaties op de Cobb-Douglas functie, genoemd naar de auteurs die dit model ontwikkeld hebben. De 
productie (Q), het aanbod van de toeristische dienst in dit geval is hierbij een functie, ten eerste, de 
hoeveelheid kapitaal (K) die geïnvesteerd is, ten tweede de hoeveelheid arbeid (L) die gebruikt wordt, en 
ten derde de gebruikte technologie (T) plus een residuele term (R). De residuele term staat voor de 
ovenge factoren die met nader te benoemen zijn, zoals weergegeven m de onderstaande formule: 

Q^oK + pL + yT + R 

Kapitaal ontstaat door investeringen, waarbij een deel van het inkomen omgezet wordt m kapitaal 
goederen, waarvan per definitie verwacht wordt dat ze in de toekomst inkomen genereren. Door 
bestaande boekhoudkundige afspraken is het mogelijk de hoeveelheid kapitaal geïnvesteerd in een 
onderneming te bepalen [Samuelson en Nordhouse, 1985: 599]. 

Arbeid is het aantal uren arbeid die gecombineerd worden met de ander productiefactoren. Ook deze 
factor IS vrij gemakkelijk te meten door te kijken naar bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren, of de 
werkgelegenheid in een bedrijf. Als men werkgelegenheid gebruikt, dan wordt er aangenomen dat 
werknemers in een bepaalde sector ongeveer dezelfde hoeveelheid tijd per jaar werken. Men kan dan 
uiteindelijk het totaal van de investeringen vergelijken met de groei van de werkgelegenheid. 

Technologie heeft een zeer sterke invloed op de productie, maar is helaas moeilijker te meten. 
Technologie is meer dan alleen het toepassen van een bepaalde techniek, maar hangt ook samen met de 
kennis of know-howé\e er gebruikt wordt. Meestal wordt technologie dus gedefinieerd als "de toepassing 
van wetenschappelijke kennis voor het oplossen van de praktische problemen van de mens". Soms wordt 
het ook gedefinieerd als "de ontwikkeling of systematische technieken om dingen te doen of te 
produceren" [Encyclopedia Brittanica, 2000]. Technologie is vaak gerelateerd aan die investeringen die er 
op gericht zijn de efficiëntie te verhogen, in tegenstelling tot de investeringen die de capaciteit verhogen 
of dienen ter vervanging van afgeschreven kapitaalgoederen. Hoewel technologie dus een sleutelrol 
speelt, IS het een moeilijk te meten grootheid. Dit stelt ons voor een bijzondere uitdaging. De 
eenvoudigste manier is om het deel van de investenngen die dienen ter verhoging van de efficiëntie in de 
productie, of de kwaliteit van de diensten apart te beschouwen. Kennis van de sector en nauwkeurige 
analyse van de bedrijfsenquêtes is hierbij een vereiste. 

Het aanbod van toenstische diensten wordt bepaald door investeringen en de werkgelegenheid. 
Investeringen in verblijftoerisme worden op hun beurt weer bepaald door het aanbod van financiering, en 

139 



ECOLAS - HAECON - HKV Procesanalyse en indicatorenselectie 
03/07709/01 - Beoordelingskader Schelde-estuanum Toerisme en recreatie 

de inschatting van het succes van een investering. Dit laatste wordt vaak vooral bepaald door gegevens 
over de bezettingsgraad van hotels en jachthavens. Helaas blijken de officiële gegevens over de 
bezettingsgraad van hotels en jachthavens, zoals gepubliceerd door de nationale statistische instituten, 
gebaseerd te zijn op schatting op beperkte steekproeven. Dientengevolge zullen we voor het BKSE eerder 
ruwe gegevens, zoals aantallen overnachtingen of ligplaatsen dienen te gebruiken. Het is wenselijk dat in 
de toekomst nauwkeurige gegevens over bezettingsgraad beschikbaar komen, en vragen daarover 
bijvoorbeeld in de ERBO enquête worden opgenomen. 

Wat betreft de watersport geldt hier ook dat de investenngen en werkgelegenheid de belangrijkste 
productiefactoren zijn aan de aanbodzijde. Deze zullen ook voor deze sector worden meegenomen als 
indicatoren. Twee achterliggende en voorwaarde scheppende factoren spelen echter ook een rol. Het 
aantal beschikbare ligplaatsen en de vaarmogelijkheden spelen een sleutelrol bij het aanbod van 
recreatieve mogelijkheden. Deze factoren worden door de natuur gegeven. Het aantal beschikbare 
ligplaatsen wordt mede bepaald door het ruimtelijke beleid, omdat voor de aanleg van iedere nieuwe 
jachthaven, of de uitbreiding van een bestaande jachthaven, vergunning moeten worden verleend. Wat 
betreft de vaarmogelijkheden, spelen natuurlijke omstandigheden en de aanwezigheid van kanalen en 
door de mens gemaakte infra-structuur een belangrijke rol. 

Ten derde, wat betreft de vraag, proberen economische modellen van toerisme meestal de vraag te 
schatten als afhankelijke variabele. Die vraag wordt dan uitgedrukt, ofwel in termen van inkomsten uit 
toerisme, ofwel wanneer accurate gegevens met beschikbaar zijn, indirecte output data die verwijzen 
naar gerealiseerde vraag, zoals het aantal bezoekers, overnachtingen of aankomsten. Het aantal 
variabelen dat de vraag bepaald voor ieder soort toerisme, kan zeer groot zijn. In de meeste modellen 
wordt echter in ieder geval inkomen, afstand van de bestemming of reiskosten, en beschikbare vrije tijd 
of het aantal vakantiedagen, opgenomen als onafhankelijke, verklarende vanabelen. Meestal is toerisme 
een luxe product en kan de vraag erg schommelen, afhankelijk van de prijs [Nordstrom, 2003] [Candela 
en Cellini, 2004]. Als een kleine verandering in prijs leidt tot een grote verandering in vraag, zeggen 
economen dat de prijselasticiteit van de vraag hoog is. Voor de vraag naar recreatie, in dit geval de vraag 
naar watersport, spelen dezelfde variabelen een rol als bij het toerisme: besteedbaar inkomen, afstand 
en aantal vakantiedagen. 

Tot slot kan men op een concreter niveau spreken van gerealiseerde vraag, die gemakkelijk kan worden 
geobserveerd door middel van een aantal conventionele output indicatoren. De keuze van de output 
indicatoren wordt meestal bepaald door een aantal statistische afspraken over hoe gegevens worden 
gemeten, zoals overnachtingen voor het meten van de gerealiseerde vraag bij een hotelbedrijf. Door 
deze statistische conventies is de keuze van de geschikte output indicatoren minder moeilijk, omdat men 
een gelimiteerde keuze heeft tussen de indicatoren die m de statistieken worden opgenomen. Behalve de 
beschikbaarheid van statistische informatie, moet ook rekening gehouden worden met de compatibiliteit 
tussen Nederlandse en Vlaamse statistieken. Dankzij de samenwerking van de statistische instituten is dit 
in vele gevallen geen probleem, maar er zijn uitzondenngen op deze regel. 

Toerisme en recreatie refereren naar de motieven waarom iemand reist, en die zijn soms in de enquêtes 
lastig te scheiden van andere reismotieven. Mensen die m deze sectoren actief zijn, verlenen diensten in 
transport bedrijven, fietsverhuurbedrijven, restaurants, hotels, vakantiewoningen verhuurbedrijven, 
touroperators, reisgidsenuitgevers, campings, etc. Indirect profiteert bovendien de hele middenstand 
mee van de toevloed van toeristen. Toensten zullen immers behalve hun goederen en diensten die ze in 
hun gebruikelijke verblijfplaats consumeren, ook een aantal extra diensten consumeren. Het economische 
belang van toeristen valt dus vooral te meten met gegevens over hun werkelijke uitgaven per dag en hun 
verblijfsduur. Helaas worden deze gegevens over uitgaven met volledige per regio ingezameld, noch door 
het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland, noch door het Nationaal Instituut voor Statistiek 
(NIS). De daar genoemde cijfers over bezoekersaantallen en bezoekduur geven dus slechts een grove 
indicatie op basis van steekproeven onder uitsluitend binnenlandse toensten. Omdat voor het Delta 
gebied toensten uit Duitsland en België een belangrijke rol spelen, zijn de bested ingsgegevens 
incompleet 
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Het is interessant op te merken dat de hier gepresenteerde procesanalyse ook in een 
duurzaamheidsperspectief geplaatst kan worden. De puur economische dimensie van duurzaamheid zou 
dan worden gerepresenteerd door de investeringen. Een goed niveau of een groei van de investeringen 
garandeert immers op lange termijn het duurzame voorbestaan van een productieve activiteit. De sociale 
dimensie van duurzaamheid wordt dan voorgesteld door de werkgelegenheid in toerisme en recreatie. 
Het is aannemelijk dat een groot deel van de arbeid lokaal geworven zal worden, waardoor in de regio 
een inkomenseffect ontstaat, met andere woorden de inkomens van een groot aantal gezinnen gaan 
erdoor omhoog. Hiermee ontstaat dus steun of een maatschappelijk draagvlak voor het voortbestaan van 
de activiteit. Tot slot wordt inzicht verkregen in de milieudimensie door de verschillende output 
indicatoren af te zetten tegen de natuurlijke draagkracht van het milieu. Als men immers een idee heeft 
wat lokaal de draagkracht is van een eco-systeem voor een bepaalde activiteit, kan men iets zeggen over 
de belastingsgraad van het milieu. Als de belastingsgraad voor het milieu niet wordt overschreden, kan 
men spreken van een duurzame activiteit. Over de duurzaamheid van het aanbod van toeristische 
diensten valt op dit ogenblik overigens weinig te zeggen, omdat er niet een duidelijk idee bestaat van de 
draagkracht van de verschillende ecosystemen en de effecten van toerisme en recreatie op het milieu 
bovendien zeer verschillende kunnen zijn en geografisch sterk gespreid. 

Wat betreft het geografische bereik van deze procesanalyse, moet goed in het oog gehouden worden dat 
het gaat om een beoordelingskader voor het Schelde-estuarium. Hoe verder we ons dus van de Schelde 
begeven, hoe minder de geobserveerde indicatoren te maken zullen hebben met het estuarium. De 
indicatorwaarden geven ons dus minder informatie, of om het exacter te zeggen de signaal/ruis 
verhouding wordt dan dus kleiner. Voor Vlaanderen zal het verblijf in de gemeenten van de landsgrens 
tot aan Gent, die door de Schelde doorkruist worden (de Schelde-gemeenten) als toerisme beschouwd 
worden. De steden Antwerpen en Gent, zullen hierbij echter niet voor alle indicatoren meegerekend 
kunnen worden, omdat dan teveel informatie over activiteiten die weinig met de Schelde te maken 
hebben zouden worden opgenomen. 

Hieronder zien we de procesanalyse grafisch weergegeven. Voor het aanbod zijn de belangrijkste 
procesindicatoren de investeringen, en de werkgelegenheid. Voor de watersport geldt in het bijzonder dat 
de beschikbare infrastructuur en de natuurlijke randvoorwaarden een rol spelen, met name de 
beschikbaarheid van ligplaatsen en voldoende vaarmogelijkheden. Het alternatieve aanbod valt buiten 
het bestek van deze studie, en is ook moeilijk te bepalen. Het kan variëren van goedkope vliegvakanties 
in een heel ander delen van de wereld, tot fietsvakanties in de eigen streek. Transactiekosten zijn de 
kosten die de koper van de dienst moet betalen om tot de aankoop over te gaan. Door het grotere 
gebruik van het internet zullen deze kosten waarschijnlijk sterk omlaag gaan, maar ook hier bestaan nog 
geen betrouwbare gegevens of studies over. Voor de vraag zijde, zijn de belangrijkste procesindicatoren, 
het besteedbare inkomen, de afstand en de reiskosten en tot slot de beschikbare vrije tijd of 
vakantiedagen. Het tweede deel van de grafische weergave van de procesanalyse, geeft een aantal 
output indicatoren voor de bestudeerde activiteiten weer. Voor toerisme heeft verblijf, meestal gemeten 
als overnachtingen, een sleutelpositie, omdat ten gevolge van het verblijf van de toerist een groot aantal 
andere diensten gevraagd worden. In deze procesanalyse voor toerisme speelt de menselijke activiteit 
van overnachten de sleutelrol. 

Wat betreft de watersport gelden hier de bezetting van de ligplaatsen als belangrijkste indicator. Bij 
afwezigheid van gegevens over bezettingsgraad kunnen ook de aantallen ligplaatsen gebruikt worden, 
omdat de vraag over het algemeen uitstijgt boven het aanbod. In een onderzoek naar de jachthavens in 
België, noemt de grootste groep (39%) beheerders van jachthavens het tekort aan ligplaatsen als 
belangrijkste probleem [Bardyn, 2001: 71]. Verder is een belangrijk effect van de watersport het aantal 
vaarbewegingen. Hoewel sommige watersporters hun ligplaats zelden of nooit verlaten en hun vaartuig in 
feite als tweede huis gebruiken, is er ook een groot deel wat hun vaartuig meer of minder intensief zullen 
gebruiken. In verband met de LTV doelen, waarbij watersport en ook visserij, onderschikt zijn aan de 
toegankelijkheid van de Schelde havens, is het belangrijk een indicator over vaarbewegingen op te 
nemen. 
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Figuur 18: Procesanalyse toerisme en recreatie 

8.3 TOETSING PROCESANALYSE TOERISME EN RECREATIE 

Het eerste deel van de toetsing van de procesanalyse is geschied tijdens de interviews met de experten 
en het tweede deel tijdens de eerste stuurgroepvergadering op 19 mei 2004. Hoewel er geen consensus 
is over welke factoren allemaal de vraag en het aanbod bepalen, worden de hier weergegeven variabelen 
door allen als belangrijk gezien. Als output indicator is bezettingsgraad belangrijk, omdat zich hierop de 
aandacht richt bij de beslissing om te investeren of niet in een bedrijf. Bij verblijfsaccommodatie gaat het 
hierbij dus om de bezettingsgraad van de bedden (of plaatsen bij campings) en bij watersport om de 
bezettingsgraad van de jachthavens. Zoals echter bleek uit het interview met Drs. Cor Helmendach van 
de Kamer van Koophandel van Middelburg, worden de gegevens over de bezettingsgraad op basis van 
steekproeven berekend, en zijn dus niet geschikt voor regionaal onderzoek zoals hier. De data zijn op het 
ogenblik dus niet goed genoeg om de bezettingsgraad voor relevante bedrijven te kunnen bepalen. De 
keuze om de minder veelzeggende gegevens over het aantal overnachtingen en het aantal beschikbare 
ligplaatsen was dus onvermijdelijk. Mr. Paul Post (ProSes) en Ben de Winder (Rijkswaterstaat) 
suggereerden ook om natuurtoerisme apart op te nemen. Helaas is dit door gebrek aan gegevens niet 
mogelijk gebleken (zie bijlage 10 voor verslag van de interviews). 

Op 19 mei 2004 is tijdens de eerste stuurgroepvergadering een enquête gehouden waarin de deelnemers 
na de presentatie van de bovenstaande procesanalyse zelf de indicatoren mochten aangeven voor het 
BKSE. Deze methode heeft het voordeel dat een kwantitatieve indicatie wordt verkregen over het belang 
van de verschillende indicatoren, door naar de frequentie (A) te kijken waarmee ze genoemd worden. 
Ook werd gevraagd om het belang van iedere genoemde indicator voor het begrijpen van het proces (P), 
of voor het beoordelen van het beleid (B) op een schaal van 1 (onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk) aan 
te geven. 
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Er zijn bij deze enquête in totaal voor alle vijf de thema's meer dan 100 verschillende indicatoren 
genoemd, die we echter per thema hebben gegroepeerd. Dit resultaat bevestigt het belang van de 
gevolgde procedure om indicatoren te selecteren, op basis van wetenschappelijke criteria die de 
betrouwbaarheid garanderen. Deze indicatoren moeten dan exact worden omschreven in een 
indicatorfiche, omdat er anders verwarring kan ontstaan welke indicator precies bedoeld wordt. 
Vervolgens moeten de geselecteerde indicatoren getoetst worden door middel van raadpleging van 
verschillende experten. Hieronder hebben we aangegeven voor ieder thema hoeveel keren het is 
genoemd (A), gemiddelde score op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) voor het begrijpen van het 
proces (P), en voor het beoordelen van het behalen van de LTV beleidsdoelen (B). De resultaten zien we 
grafisch weergegeven hieronder: 

Toetsing procesanalyse toerisme en Recreatie 

Begrijpen Proces Relevant Beleid 

02 Recreanten 
(A9;P5; B 4,6) 

05 Bestedingen 
(A 3; P 5; B 4) 

01 Toeristen 
(A 5; P 3,8; B 4,4) 

03 Jachten. 
Jachthavens 

(A 6; P 3,2; B 3,7) 

04 Aanbod 
(A4; P 3,8; B 4,0) 

Figuur 19: Toetsing procesanalyse toerisme en recreatie 

Het nut van deze toetsing is geweest dat inderdaad vier van deze vijf thema's terugkomen in de 
uiteindelijke beleidsindicatoren. Het enige thema wat niet kon worden opgenomen in de 
beleidsindicatoren waren de bestedingen van toeristen, omdat accurate en betrouwbare data hiervoor 
niet beschikbaar zijn op de relevante geografische schaal. 

8.4 SELECTIE PROCES-, EN BELEIDSINDICATOREN TOERISME EN 
RECREATIE 

De procesindicatoren zijn vooral van belang wanneer op een bepaald moment de beleidsindicatoren geen 
eenduidige indicaties geven. Al deze indicatoren volgen direct uit de bovenstaande procesanalyse en 
behoeven verder weinig toelichting. 

Voor het aanbodq<&\<iiQ.x\ de volgende procesindicatoren: 

• Investeringen; 

• Werkgelegenheid in de sector; 

• Aantal vaarbewegingen. 

Voor de vraagge\óer\ de volgende procesindicatoren: 

• Vakantiebudget; 

• Afstand van woonplaats tot het recreatieve doel; 

• Aantal vakantiedagen of beschikbare vrije tijd. 

Toerisme en recreatie 
LTV beleidsdoelen 
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Voor de output\r\é\catore'n voor toerisme en recreatie gelden de volgende procesindicatoren: 

• Aantal overnachtingen; 

• Aantal ligplaatsen; 

• Aantal scheepsbewegingen pleziervaart. 

Achterliggende informatie van meer algemene betekenis - zoals werkgelegenheid, werkloosheid, 
economische groei - zijn beschikbaar bij het Centraal Bureau voor Statistiek (Nederland) of het Nationaal 
Instituut voor Statistiek (België), of zijn opgenomen in het kentallen gegevensbestand van het BKSE. 
Door het beschikbaarheidproblemen van informatie voor beleidsindicatoren, schuilt het belang van 
procesindicatoren dus in het mogelijk maken van een verantwoorde selectie beleidsindicatoren, en in de 
tweede plaats ter control van de resultaten van een analyse op basis van de verzameling 
beleidsindicatoren. 

Een aantal van bovengenoemde procesindicatoren zullen hieronder geselecteerd worden als 
beleidsindicatoren op basis van de m deel 1 genoemde cnteria geloofwaardigheid, continuïteit en 
beschikbaarheid, compatibiliteit, en beleidsrelevantie. Voor de beleidsindicatoren toerisme en recreatie 
hebben we geen vraag indicatoren opgenomen, omdat de vraag voor toeristische diensten voor het 
grootste deel buiten het gebied van het Schelde-estuanum ontstaat en door een veelheid aan met aan de 
Schelde gerelateerde factoren wordt bepaald. Bovendien zijn de genoemde vraagindicatoren technisch 
met gemakkelijk meetbaar. De opgenomen output indicatoren zijn echter wel te interpreteren als 
gerealiseerde vraag, zodat de vraag kant van de markt toch wel wordt meegenomen. De output 
indicatoren zijn ook belangrijk, omdat ze potentieel inzicht geven in het ontstaan van een spanning met 
de natuurfunctie van het Schelde-estuanum. Bij een grote stijging van de output indicatoren kunnen 
immers conflicten ontstaan met de LTV doelstellingen voor de pnoritaire thema's natuurlijkheid of 
toegankelijkheid. 

Op basis van de toetsing van de procesanalyse, concluderen we dat voor de beoordeling van het beleid 
de werkgelegenheid en de investeringen belangrijke indicatoren zijn. Voor de HORECA zijn hierover 
betrouwbare gegevens beschikbaar, maar voor de watersportsector ontbreekt nog een specifieke studie 
voor Vlaanderen. De werkgelegenheid geeft de sociale functie van de sector in de streek aan, terwijl de 
investeringen een "daad naar woord" indicatie geven van het vertrouwen in de toekomst of het gebrek 
daaraan, van de ondernemers in de sector. Beide indicatoren zijn bovendien minder seizoensafhankelijk 
dan de 06/f/7i/f indicatoren. 

De totale overnachtingen in het Schelde gebied worden gezien als belangrijke output indicator. 
Omdat de grootste aantallen overnachtingen nabij het Schelde-estuanum plaatsvinden op campings of 
parken van vakantiehuisjes, is ervoor gekozen om hotels buiten beschouwing te laten. Het aantal 
Scheldegebonden overnachtingen in hotels valt trouwens in het mets bij het aantal op campings en 
vakantiehuisjes. Hotel overnachtingen zijn natuurlijk wel veel belangrijker in de grote Schelde steden 
Gent en Antwerpen, maar die hangen met of nauwelijks samen met de Schelde als nvier. De rol van een 
overnachting is belangrijk, omdat hiermee een hele scala van diensten samenhangen. Ook houdt deze 
indicator verband met watersport, want bezoekende jachten leiden ook tot een toename in het aantal 
overnachtingen. Hiermee wordt het thema "toensten" gedekt van de toetsing van de procesindicatoren. 

Op grond van de toetsing van de procesanalyse en de enquête van de stuurgroep, blijkt dat het aantal 
beschikbare ligplaatsen een belangrijke rol dienen te spelen als procesindicatoren. Wat betreft 
vaarbewegingen van de pleziervaart is belangrijk dat ze met in conflict treden met de toegankelijkheid 
van de Scheldehavens, en daarom is het aantal incidenten buiten de haven waarbij pleziervaartuigen 
zijn betrokken geselecteerd. Om ook een idee te krijgen van het daadwerkelijke gebruik van de 
pleziervaartuigen is gekozen voor de enige t)eschikbare mobiliteitsindicator: de sluisdoorgangen. 
Betere gegevens over de vaarbewegingen van jachten zijn met op een continue basis beschikbaar, al zijn 
er wel gedetailleerde studies op basis van steekproeven [Goosens, 2002]. De thema's "recreanten", 
"jachten en jachthavens" genoemd in de enquête door stuurgroep zijn hiermee dus gedekt. 
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De toegevoegde waarde (TW) van de toeristische en watersportsector lijkt op het eerste gezicht een 
economisch relevante indicator voor de output TW wordt meestal gegeven in vaste prijzen van een 
bepaald jaar om te corrigeren voor inflatie, bijvoorbeeld in euro's van 2002. Om redenen die hieronder 
worden uitgelegd is TW echter niet geschikt als indicator voor toerisme en recreatie, noch voor de 
visserij. Toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde van de productie en het intermediaire 
verbruik. Vanuit het oogpunt van het opmaken van nationale rekeningen is het belangrijk om alleen de 
waarde van de eindproducten op te nemen, en niet die van de tussenliggende producten. Hiermee 
worden dubbeltellingen van lonen, inkomsten en winst vermeden, en alles maar één keer geteld 
[Samuelson & Nordhaus, 1985 (1963): 108]. 

Als indicator valt TW af, ten eerste omdat het niet op betrouwbare wijze per sector of per geografisch 
gebied kan worden berekend. Toerisme en recreatie bestaan niet als categorie in de nationale 
rekeningen, dus de berekening ervan vereist dus een speciale analyse van de brongegevens [Otto, 1998: 
60]. Alleen HORECA bestaat als categorie in de nationale rekeningen, maar de diensten die we onder 
toerisme rekenen beslaan een veel bredere reeks activiteiten dan HORECA. Bestaande informatie over 
provinciale TW zijn schattingen, die uitgaan van het nationale totaal. Ten tweede, valt TW af als indicator 
omdat de berekening uitermate gecompliceerd is, en in België en in Nederland op iets verschillende wijze 
geschiedt. Ten derde, is TW ais indicator in het BKSE niet geschikt, omdat TW niet kan worden beperkt 
tot activiteiten die met de Schelde verband houden, en zeker niet op gemeenteschaal kan worden 
weergegeven. 

Voor het maken van nationale rekeningen is het hoogste belang dat de totale som klopt, niet de vraag 
bijvoorbeeld waar een bedrijf precies ligt, en of het de activiteiten van primair naar secundaire productie 
binnen dezelfde sector heeft verlegd. Het opmaken van nationale rekeningen neemt een aantal jaren in 
beslag en wordt na verloop van tijd dan nog vaak bijgesteld, wat voor de doelstellingen van het BKSE 
niet optimaal is. Regionale rekeningen worden dan vaak nog gemaakt door uit te gaan van de nationale 
rekeningen en die dan vervolgens door middel van vaste factoren op kleinere geografische schaal toe te 
passen. Dit is vanuit het oogpunt van de regionale economie niet voldoende nauwkeurig. 

Een andere suggestie was om uit te gaan van bestedingen van toeristen. In een studie over de 
economische functies van de Noordzee, bijvoorbeeld, worden bestedingen van toeristen als uitgangspunt 
genomen [Otto, 1998]. De beschikbare informatie over bestedingen van toeristen in het Schelde-
estuarium is echter niet voldoende betrouwbaar of gedetailleerd. Bestedingen van Nederlandse toeristen 
worden gemeten in het Continue Vakantie Onderzoek van het CBS door middel van een beperkte 
steekproef, en zijn daarom niet erg betrouwbaar voor regionale schattingen. Bestedingen van 
buitenlandse toeristen worden niet gemeten. De output indicator "bestedingen" van Schelde toeristen zijn 
niet meegenomen in het BKSE, vooral vanwege de problemen met de betrouwbaarheid, onvolledigheid, 
en de hoge kosten die de productie van deze data met zich mee zou brengen. 
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Figuur 20: Beleidsindicatoren toerisme en recreatie 

Een vergelijking van de bovenstaande selectie van beleidsindi3toren, met het beoordelingskader in 
"Beleidsmonitoring Westerschelde" (BMW) van 1998 is informatief. In dit document worden een viertal 
beleidsindicatoren voor recreatie voorgesteld op basis van het Beleidsplan Westerschelde van 1991. De 
eerste indicator "recreatief gebruik" is heel sterk gebonden aan de specifieke beleidsdoelen van het 
Beleidsplan van 1991, en is dus hier in het kader van de LTV niet relevant. Bovendien is deze BMW 
indicator gebaseerd op vrij complexe tellingen van gebruikers in gebieden waarin slechts beperkt 
recreatief gebruik is voorzien. De tweede BMW indicator "het aantal ligplaatsen", hebben we hier ook 
opgenomen. De derde, "oppervlakte droog strand", berust ook op onregelmatige tellingen in het kader 
van het Beleidsplan. Bovendien staat de oppervlakte droog strand niet in direct verband met het 
recreatieve gebruik ervan. Tot slot, is de BMW indicator "zwemwaterkwaliteit" niet bij dit LTV thema 
opgenomen, maar speelt waterkwaliteit bij het LTV thema natuurlijkheid een belangrijke rol. 

8.5 TOETSING BELEIDSINDICATOREN TOERISME EN RECREATIE 

Een belangrijk commentaar van Prof. Frank Maes (Universiteit Gent) is geweest, dat gezien de 
beleidsdoelen van de LTV de indicatoren voor economische sectoren, zoals toerisme en recreatie, maar 
ook visserij, een duurzaamheidsperspectief zouden kunnen weergeven. Het uiteindelijke doel van de LTV 
is tenslotte tot een duurzame en evenwichtige ontwikkeling te komen van het Schelde-estuarium. Deze 
suggestie is ter harte genomen, al moet er wel worden opgemerkt dat er een fundamenteel verschil 
t)estaat tussen een verzameling duurzaamheidsindicatoren en een beoordelingskader verbonden aan 
specifieke beleidsdoelstellingen. 

Toch is de suggestie van Prof. Maes waardevol. Werkgelegenheid in een duurzaamheidsperspectief zou 
dan, bijvoorbeeld, geïnterpreteerd worden als de sociale dimensie van duurzaamheid, de investeringen 
als de economische dimensie, en verschillende output'inólcatoren als relevant voor de milieudimensie van 
duurzaamheid. Een sterke stijging van de output van een economische sector, zoals het aantal 
overnachtingen, kan dan een indicatie geven over een mogelijk conflict met de draagkracht van het 
natuurlijke milieu. 

Op de tweede stuurgroep vergadering op 21 september is de selectie van deze indicatoren goedgekeurd. 
Wel merkte men dat er gevaar is voor dubb>eltellingen van R6-Incidenten buiten de haven met indicator 
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T2-Calamiteitenrisico die zal ondervangen worden door te verwijzen naar de dubbeltelling in de fiche van 
toerisme. De bestedingen van toeristen is trouwens het enige thema wat in de toetsing van de 
procesindicatoren is genoemd en niet is opgenomen in de beleidsindicatoren. De incidenten buiten de 
haven kunnen een pressure indicator zijn wanneer het betreffende incident een druk op het milieu 
uitoefent. 

8.6 OVERZICHT BELEIDSINDICATOREN TOERISME EN RECREATIE 

Nummer Omschrijving DPSIR 
R1 Werkgelegenheid in HORECA en watersport D 
R2 investeringen HORECA en watersport D 
R3 Overnachtingen campings en vakantieverblijven aan de D 

Schelde 
R4 Ligplaatsen jachthavens D 
R5 Sluisdoorgangen Hansweert, Vlissingen en Temeuzen D 
R6 Incidenten buiten de haven D/P 
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8.7 LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN TOERISME EN RECREATIE 

Gast: Een bezoeker die één of meer nachten achtereen in een logiesaccommodatie verblijft. Bezoekers 
die meer dan twee maanden in een hotel of pension verblijven worden als vaste gasten 
aangemerkt. Zij tellen met mee voor de statistiek. Bezoekers die een vaste standplaats op een 
kampeerterrein of een huisje voor langer dan twee maanden hebben gehuurd, worden evenmin 
geregistreerd. Asielzoekers worden met meegeteld, ook met als ze korter dan twee maanden in 
een accommodatie verblijven. 
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de 
gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in 
dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld. 

Overnachting (of nacht): Elke nacht die een gast doorbrengt in een logiesaccommodatie, voor zover dit 
geen overnachting is van een vaste gast in een hotel of pension of van een vaste huurder van een 
huisje of vaste standplaats op een kampeerterrein. 

Logiesaccommodatie: Ruimtelijke eenheid die een onderdeel uitmaakt van een vestiging van een 
onderneming, welke eenheid bestemd, ingericht en in gebruik is voor het overnachten door een 
verblijf van gasten (toeristen). Een accommodatie kan meerdere logiesvormen aanbieden. In deze 
publicatie worden als logiesaccommodatie aangemerkt: hotels en pensions, jeugdaccommodaties 
(jeugdhotels en -herbergen), groepsaccommodaties, huisjescomplexen, kampeerterreinen en 
mengvormen van deze accommodaties (zie ook onderstaande beschrijvingen). 

Hotel en pension: Een accommodatie waarin logies wordt verstrekt en waar eventueel afzonderlijke 
maaltijden, kleine etenswaren en dranken worden verstrekt aan gasten en mogelijk ook aan 
passanten (een gast overnacht en een passant met). Logies overwegend in één- en 
tweepersoonskamers. Ook appartementen met hoteldienstverlemng behoren tot deze categorie. De 
accommodatie zelf bepaalt of er sprake is van een hotel of een pension. In de praktijk 
onderscheidt een pension zich van een hotel door geen consumpties aan passanten te verstrekken. 

Hoteldienstverlemng: Het gedurende het verblijf schoonhouden van kamer(s) en opmaken van bedden. 
Verder kunnen nog andere diensten ter beschikking worden gesteld zoals receptie, room- en 
telefoonservice. 

Jeugd- en groepsaccommodaties: Jeugdhotels zijn hotels met logiesverstrekking overwegend aan 
jeugdigen. Jeugdherbergen hebben eveneens overwegend jeugdige gasten. Hierin worden logies 
aangeboden zowel aan groepen als aan individuele personen met slaapgelegenheid in kamers 
en/of zalen, die gasten mogelijk met Vreemden' moeten delen. In het algemeen geen 
hoteldienstverlemng. 
Groepsaccommodatie is een accommodatie met logiesverstrekking overwegend aan personen in 
groepsverband (geen gezinsverband zijnde) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, 
tenthuisjes, appartementen en/of tenten die gasten mogelijk met Vreemden' moeten delen. Onder 
groepsaccommodaties worden verstaan: kampeerboerderijen, vakantiehuizen, 
kindervakantiehuizen, scoutinghuizen, natuurvriendenhuizen, tentenkampen en 
logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra en maneges. 

Huisjescomplex (of huisjesterrein). Een complex bestaande uit een aantal zomerhuisjes, 
(vakantie)bungalows of (vakantie)appartementen, voor zover deze verblijfseenheden hoofdzakelijk 
voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Complexen 
tweede woningen waarvan de individuele woningen in eigendom zijn van afzonderlijke particulieren 
en die met hoofdzakelijk beschikbaar zijn voor verhuur door de exploitant van het complex 
behoren dus met tot deze categone. 
Complexen appartementen die verhuurd worden met hoteldienstverlemng (zie hotel) worden met 
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als huisjescomplex beschouwd, maar als (appartementen) hotel. Ook appartementen zonder 
hoteldienstverlening, die vaak deel uitmaken van een groter gebouw, worden beschouwd als een 
bungalow of zomerhuisje. 

Kampeerterrein: Een terrein of een deel van een terrein met tenminste wasgelegenheid en toiletten, 
waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, stacaravans, tenthuisjes of 
trekkershutten. 

Mengvormen: In de praktijkkomende hierboven vermelde logiesvormen vaak m combinatie voor. Wordt 
een combinatie aangetroffen van hotel/pension met een andere logiesvorm, waarbij de 
slaappiaatscapaciteit in beide sectoren boven de gestelde waarnemingsgrens ligt, dan wordt de 
accommodatie beschouwd en behandeld als twee accommodaties. 

Slaapplaats: ledere eenpersoonsslaapplaats in een logiesaccommodatie. Bij hotels, pensions, jeugdhotels 
en jeugdherbergen, huisjes, trekkershutten en groepsaccommodaties worden alle 
eenpersoonsbedden of andere eenpersoonsslaappiaatsen als één slaapplaats geteld; 
tweepersoonsbedden worden als twee slaapplaatsen geteld. Bijzetbedden in hotels worden met 
meegeteld. Vast verhuurde standplaatsen op campings worden met meegeteld. 

Slaapplaatsbezettingsgraad: Het aantal overnachtingen in een bepaalde periode gedeeld door het product 
van het aantal slaapplaatsen en het aantal dagen van de betreffende periode (bruto 
slaapplaatsbezettingsgraad). De netto bezettingsgraad gaat uit van de capaciteit in accommodaties 
die op dat moment geopend zijn voor gasten. Alleen de netto siaapplaatsbezettingsgraad wordt 
gepubliceerd. 
Ter illustratie: Stel dat het aantal overnachtingen in januari (31 dagen), februari (28 dagen) en 
maart (31 dagen) respectievelijk 1.000, 1.200 en 1.800 bedraagt en het aantal slaapplaatsen in de 
geopende accommodaties respectievelijk 100, 120 en 150, dan is de netto bezettingsgraad in het 
eerste kwartaal 0,36 (= (1.000 + 1.200 + 1.800)/(31 * 100 + 28 * 120 + 31 * 150)), uitgedrukt 
als percentage: 36 procent. 
BIJ het gebruik van de aldus berekende bezettingsgraad dient men zich te realiseren dat: 

• de kamer-, huisjes- en standplaatsbezetting veelal aanmerkelijk hoger is dan de 
slaapplaatsbezetting, omdat meestal met alle slaapplaatsen van deze verblijfseenheden 
benut worden; 

• bezetting door vaste gasten in hotels en pensions met inbegrepen is. 

Toenstische standplaats: Een ruimte (kampeervak) voor het plaatsen van een kampeermiddel met 
bestemd voor vaste verhuur (=verhuur gedurende tenminste 2 maanden in het zomerseizoen aan 
één en dezelfde persoon). 

Bron. CBS, Toerisme in Nederland, t gebruik van Logiesaccommodaties2QQ3. 
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9 VISSERIJ 

9.1 DOELSTELLINGEN LTV EN INLEIDING VISSERIJ 

Visserij IS een sub-pnoritair beleidsgebied voor de Lange Termijn Visie Schelde-Estuarium (LTV). In de 
LTV worden dan ook als enige twee hoofddoelstellingen genoemd voor visserij: 

- "De visserij (alle types) is in evenwicht met de ecologische draagkracht van het gebied 
(kraamkamerfunctie)." 

- "Ontmoedigen van de beroepsvisserij op de Zeeschelde." 

BIJ de verschillende ontwikkelingsschetsen lezen we verder onder overige functies: "Visserij en recreatie 
blijven kenmerkende functies van het estuanum. Door monitoring van de ontwikkeling van de visstand en 
controle op de visserij wordt overbevissing voorkomen. Het gebruik van het estuarium voor deze functies 
wordt zonodig gezoneerd om verstoring van natuurgebieden te voorkomen en een veilige en vlotte 
scheepvaart te garanderen." 

De eerste doelstelling verwijst duidelijk naar de ecologische draagkracht van de Schelde. Het gaat hierbij 
zowel om de vissen als de vissers. De vangst mag de maximale duurzame opbrengst voor een bepaalde 
soort met overschrijden, anders zal de vispopulatie op den duur verdwijnen. De tweede doelstelling 
verwijst naar het verzekeren van toegankelijkheid in het Zeeschelde gebied, en verwijst alleen naar de 
vissers. Het belang van deze doelstelling is dat de beroepsvisserij de vrije doorvaart van goederen naar 
Antwerpen nooit mag hinderen. Het derde hier genoemde punt verwijst naar beide zaken, het gevaar van 
overbevissing en het gevaar voor een beperkte toegankelijkheid van de Scheldehavens. De onderstaande 
analyse betreft vooral de visserij als economische sector. Bespreking van de problematiek rond 
vispopulaties en vistellingen hoort thuis in de secties over het LTV thema "natuurlijkheid". 

9.2 PROCESANALYSE VISSERIJ 

De relatie tussen veranderingen in de morfologie, waterkwaliteit en de ecologie enerzijds, en de gevolgen 
voor de visserij in de Westerschelde anderzijds, kan met op direct wijze worden vastgesteld. De visserij 
dient dus, evenals toensme en recreatie, met het conventionele instrumentarium van de economische en 
bedrijfseconomische sector analyse benaderd te worden door middel van een vraag-aanbod model. Voor 
een uitgebreidere beschrijving van dit model verwijzen we naar de sectie over toerisme en recreatie. 

Over het beheer van visvoorraden is er een uitgebreide theoretische literatuur in de milieu-economie en 
de visserij biologie [Clark, 1990]. Gewoonlijk zoekt men naar een ecologisch en economisch duurzaam 
gebruik van de visvoorraad. Er is in theone een maximale biologische opbrengst ("maximum sustainable 
yield"), en als men die overschrijdt bereikt de vispopulatie een kritische grens waaronder ze zich met 
meer voldoende kan voortplanten. 

Door het "vrije toegang" karakter van de visvoorraad van een bepaalde vissoort op zee, zal zonder 
overheidsingrijpen, of een andere vormen van regulenng, overbevissing optreden door een competitieve 
visserijsector. Omdat bij een vrije toegang van de natuurlijke hulpbron iedere visser bang is benadeeld te 
worden door de visactiviteiten van anderen, zal hij een bovenmatige inspanning leveren. Als resultaat 
hiervan zijn in een competitieve visserijsector de inkomsten uit visserij lager dan in een gereguleerde 
visserij. Een ander ongewenst resultaat is dat in een competitief evenwicht de vangst meestal hoger ligt 
dan de maximaal duurzame opbrengst, waardoor de betreffende vissoort dus op den duur kan uitsterven 
[Clark, 1973][Arnason, 1992]. Een duurzaam visserijbeleid komt dus ten goede van zowel de vissers als 
de vissen, maar is helaas in de meeste Europese wateren nog geen realiteit [EEA, 2004]. 
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De activiteiten van de visserijsector, moeten in het algemeen worden beschouwd als driving forces in het 
DPSIR kader, en hebben als zodanig een effect op het milieu in het Schelde-estuarium. Bepaalde 
resultaten van die acties van de visserijsector zullen echter een directe invloed hebben op het milieu, dus 
die zullen als pressures beschouwd moeten worden. Omgekeerd is de visserij natuurlijk ook afhankelijk 
van de natuurlijke processen. De mate van beïnvloeding tussen de economische activiteit, enerzijds, en 
de natuurlijke processen anderzijds, is voor visserij wat beter te bepalen dan bij toensme en recreatie, 
omdat het om een activiteit gaat die specifieker en beter te definiëren is dan het hele scala van 
activiteiten die onder toensme en recreatie vallen. Toch is de omvang van de negatieve impact op de 
zeebodem van de mechanische kokkelvisserij, bijvoorbeeld, nog een omstreden punt. 

Theoretisch is het wel mogelijk om de economische productiefunctie van de visserij met de biologische 
productiefunctie van de vissen in evenwicht te brengen [Henderson en Tugwell, 1979] Met nauwkeurige 
tellingen en gegevens over de populatiedynamiek kan men de ecologische draagkracht voor een bepaald 
ecosysteem en maximale vangst voor iedere vissoort schatten, maar helaas is dit dus nu met mogelijk 
door gebrek aan gegevens over de biologische productiefuncties van de verschillende vissoorten in de 
Westerschelde. 

Een eenduidig monitoring systeem van visstanden m de Westerschelde, waarmee de verschillende 
meetgegevens ook in bruikbare informatie omgezet kunnen worden, is in oprichting. Evenals in 1998 
geldt nog: "Het RIVO (Rijksinstituut voor Visserijonderzoek) beschikt over ruwe gegevens die door een 
bewerking geschikt gemaakt kunnen worden Uitvoering is echter afhankelijk van financieringsbronnen." 
[SIC, 1998: 65]. Bij de toepassing van de Kaderrichtlijn Water zijn platvissen als referentiesoorten 
opgenomen, dus in de toekomst zullen deze commercieel belangrijke vissoorten op de Westerschelde 
gemomtord worden. Op het ogenblik is echter gebrek aan data is nog een groot probleem voor het 
creëren van bruikbare beleidsindicatoren. 

9.2.1 Beschrijving structuur en omvang van de sector 

Zowel de vissers als de vispopulaties zijn beide mobiel, en trekken zich weinig aan van natuurlijke of door 
de mens bedachte grenzen. Deze factor maakt een goede registratie en controle van gegevens over 
vispopulaties en vangsten moeilijk. 

In de toekomst moet het monitoren van de schelpdier- en visbestanden ertoe leiden dat de vangst op 
geen enkele moment de biologisch maximale opbrengst overschrijdt. De visserij mag met tot een 
blijvende afname van deze visbestanden leiden. Vanuit deze doelstelling trachten verschillende 
Nederlandse en Vlaamse onderzoeksinstituten nu een monitoring systeem op te zetten voor de 
Westerschelde. Dit systeem moet de bestaande momtonngsprogramma's integreren, zoals de 
kokkeltellingen en de "demersal fish survey" (DPS), de metingen van de Universiteit Leuven, de 
vistellingen door RIKZ in het kader van het MOVE (Momtonng Effecten Verruiming Schelde) en MWTL 
(Monitonng van de Waterstaatkundige Toestand des Lands). Deze integratie van de verschillende 
meetresultaten moet voorkomen dat onjuiste informatie wordt verspreid, of dubbeltellingen optreden. 

Om verschillende redenen is het monitoren van visbestanden m de Westerschelde ts geen gemakkelijke 
zaak. Ten eerste, fluctueren visbestanden sterk om redenen die met altijd geheel duidelijk zijn. Ten 
tweede, zijn metingen voor diverse doeleinden met verschillende methoden uitgevoerd en kan de 
bemonstenngsefficientie van de verschillende momtoringmethoden kan nogal uiteenlopen. Hierdoor is 
onderlinge vergelijking van de resultaten met evident. Ten derde, zijn vissen in sommige delen van de 
Westerschelde moeilijk te bemonsteren bijvoorbeeld in ondiep water. 

Wat betreft de activiteiten van de vissers geschiedt de vangstregistratie van de vissenj op de 
Westerschelde op de visafslagen Voor Nederland worden vanaf 1990 worden alle vangsten die op de 
Nederlandse afslagen en alle vangsten die door Nederlandse schepen worden aangeland geregistreerd m 
de VIRIS database van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gezien de 
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mobiliteit van de vissers is het echter quasi onmogelijk te achterhalen waar de aangelande vissen en 
schelpdieren effectief gevangen zijn. 

Het ontwikkelde en operationele elektronische vangstregistratiesysteem (VIRIS) maakt automatische 
kruiscontrole van vangstcijfers met informatie uit andere bronnen mogelijk. Per reis wordt van ieder schip 
de datum van uitvaren en van binnenkomst genoteerd waardoor het aantal zeedagen van die reis bekend 
is. Ook wordt van iedere reis geregistreerd welk vistuig is gebruikt. Van het schip zijn ook kenmerken 
zoals motorvermogen en lengte bekend. Deze gegevens leveren informatie over de visserij-inspanning 
op. 

Per reis wordt door de vissers van iedere soort de totale aanlanding (in kg.) per ICES kwadrant 
geregistreerd. Helaas is de geografische eenheid die gebruikt wordt het International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES) kwadrant te groot, en dus niet relevant voor de Schelde. Er is een ICES 
kwadrant IVc ter hoogte van Nederland van ongeveer 56 x 56 km (0,5 breedtegraad x 1 lengtegraad). Er 
is ook 1 kwadrant IVd wat een deel van de Belgische kust beslaat. Een deel van de zeevissers vist bij tijd 
en wijle ook op de Westerschelde. Deze registratie is dus niet geschikt voor het beoordelen van de 
vangsten op de Westerschelde. 

Sinds 1995, toen een nieuwe versie van VIRIS systeem in gebruik werd genomen, worden ook vangsten 
van buitenlandse schepen geregistreerd die in de Nederlandse afslagen aangeland worden. Ook worden 
vanaf 1995 de vangsten van garnalen geregistreerd in een niet-officiële statistiek. Sinds 2000 echter 
worden vrijwel alle aangevoerde soorten in VIRIS geregistreerd. De registratie is echter niet volledig: 
vangsten van buitenlandse schepen in het Nederlandse kustgebied die niet in Nederland worden 
aangeland, worden niet in Nederland geregistreerd. Ook is er geen informatie beschikbaar van gevangen 
vis die weer overboord terug wordt gegooid {discards) [Buisman et al., 2001]. 

De enige vangstgegevens die te beperken zijn tot de Westerschelde zijn van de vangsten van de 
mechanische kokkelvisserij. Deze kunnen separaat voor de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde 
opgevraagd worden bij de Producentenorganisatie Kokkelvisserij voor de periode 1977-2001, en staan 
tevens vermeld op de website van "het productschap vis" http://www.pvis.nl/ onder "Statistische 
informatie". Het maximale dat in deze periode in de Westerschelde gevist is, is 1,5 miljoen kg vlees (het 
vleespercentage is 15%) in het jaar 1991 [Kamermans et al 2003]. In 2001 is echter slechts 12,5 
duizend ton gevangen, en in 1981-1985 en in 1996 is zelfs er helemaal niet gevist in de Westerschelde. 
De opbrengsten van de kokkelvisserij zijn erg variabel. Hieronder worden de vangstgegevens grafisch 
weergegeven: 
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Gevangen Kokkels op de Westerschelde 
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Figuur 21 : Kokkelvangst op de Westerschelde 

Op de Westerschelde is de visserij qua omvang alsook ook economisch van beperkte betekenis. 
Beroepsmatig wordt paling-, garnalen-, kokkel- en tongvisserij en kokkelvisserij beoefend. Hierover 
bestaan zoals gezegd echter geen aparte vangstgegevens voor de Westerschelde. Deze visserij speelt 
zich hoofdzakelijk af in het westelijke deel van de Westerschelde en in het mondingsgebied. Ook de 
sportvisserij is gezien de intensieve scheepvaart en sterke stromingen vrij beperkt. Langs de Zeeschelde, 
stroomafwaarts van Kallo, bestaat nog een kleinschalige ankerkuilvisserij op sprot. Ook staan overal 
fuiken en wordt er gehengeld rond de sluis van Kallo. We zullen ons hier verder niet met de sportvisserij 
of de ambachtelijke visserij bezig houden, omdat hier de problemen met betrekking tot het verkrijgen 
van betrouwbare gegevens nog sterker spelen door het grote aantal moeilijk in kaart te brengen actoren, 
die onregelmatig visserij beoefenen. 

Ondanks de geringe economische betekenis, is de visserijsector cultuur-historisch wel belangrijk. In de 
Middeleeuwen was de visserij op de Schelde zeer aanzienlijk. Deze visvangst vandaag is een flauwe echo 
van de vroegere riviervisserij waarmee tientallen families aan de kost kwamen. De beroepsvissers 
woonden onder meer in de zone tussen Bath en Fort Filip. In de 14^ eeuw zou de riviervisserij zelfs 
belangrijker zijn geweest dan de kustvisserij, met stevige vissersgemeenschappen te Baasrode, 
Mariekerke en Rupelmonde, een activiteit die vlak voor de eerste wereldoorlog aan zijn einde kwam. 
Vorige eeuw telde de Westerschelde zestien vissersdorpen. 

Ten gevolge van de moeizame scheiding van Nederland en België in 1839 wordt er in de Beneden 
Zeeschelde gevist onder een dubbele regelgeving: 

• De (semi)- recreatieve visserij met een vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid, op 
basis van het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op 
de riviervisserij van 1 juli 1954. 

• De beroepsvisserij met de "Akte van Consent" afgeleverd door de federale overheid, op basis van 
het Reglement van 20 mei 1843 ^betreffende de uitoefening van het regt der visscherij en van 
den vischhandel ter uitvoering van artikel 9 van het tussen Nederiand en België afgesloten 
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traktaat van 19 april 1839 (Het Scheidingstraktaat). Daarin verlenen beide landen elkaar rechten 
om grensoverschrijdend te vissen. 

Hierdoor mogen een aantal vaartuigen zeevis vangen zoals tong, garnaal enz., inclusief een aantal 
quotasoorten. Die vangsten worden aangeland in Nederlandse havens (o.a. Breskens). De lidstaat van 
aanlanding moet de aanlandingen in zijn havens rapporteren naar de Commissie om de quotaopvolging 
mogelijk te maken. 

Het betreft hier een aantal vaartuigen ongeveer 10 a 12 van zogenaamde Scheldevissers die zijn 
ingeschreven in een aantal historische havens van Boekhoute, Rupelmonde, Antwerpen enz. en niet 
beschikken over een visvergunning. Een aantal Nederlandse bedrijven hebben ook hun schepen voor de 
kokkelvisserij hier ingeschreven. Dit betekent in theorie dat zij enkel de riviervisserij mogen bedrijven. Op 
de Zeeschelde mogen zij vissen tot aan de buitengaatse lijn. De buitengaatse lijn is een limiet die door de 
Nederlandse overheid gedefinieerd is en die ongeveer van Breskens naar Vlissingen loopt. 

Het afdwingen van de reglementering op de Zeeschelde binnen de buitengaatse lijn is een Nederlandse 
bevoegdheid aan de Nederlandse kant van de grens, en valt onder de Vlaamse regiementering voor 
riviervisserij aan de Vlaamse kant. Strikt genomen vallen zij niet onder de algemene bepalingen van het 
Gemeenschappelijk visserijbeleid. [MIRA, 2002] Door de boven beschreven juridische situatie wordt de 
mogelijkheid om een effectief visserijbeleid uit te voeren ernstig aangetast. 

Uit informeel overleg met Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 
Nederland is gebleken dat zowel Nederland als Vlaanderen een gemeenschappelijke visserij wetgeving 
wensen. Nederland wil daarbij vooral regels opstellen om de kinderkamerfunctie van de Westerschelde 
veilig stellen. Alhoewel zeevisserij een Vlaamse bevoegdheid worden vergunningen op basis van de Akte 
van Consent nog steeds door een federale overheidsdienst in Brussel (Bestuur Maritieme Zaken en 
Scheepvaart) afgeleverd. 

Het oostelijke deel van de Westerschelde vervult een belangrijke functie als kinderkamer voor jonge 
platvisjes als tong en schol. Volwassen tong gebruikt de monding van de Schelde als paaigebied. De 
Westerschelde is als kinderkamergebied (gedefinieerd als het aantal jonge vissen wat bij DFS wordt 
gevangen) in het algemeen minder rijk dan delen van Waddenzee en dan de kustzone. Vooral voor tong 
maar daarnaast ook voor schol, griet en steenbolk groeien waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de 
jonge vissen op in Westerschelde. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat de Westerscheide belangrijk is 
voor haring en sprot (m.m. J. Graveland). De kinderkamerfunctie staat echter vooral in verband met de 
visserij op de Noordzee, omdat de opgegroeide vis daar immers gevangen wordt. Voor wat betreft de 
visserij voor zover die op de Westerschelde plaatsvindt, is de kinderkamerfunctie minder relevant. 
Volgens schattingen wordt dan ook maar een miniem percentage van de in Nederland aangelande platvis 
op de Westerschelde gevangen. Vanuit het oogpunt van natuurlijkheid, is de kinderkamerfunctie van de 
Westerschelde natuurlijk wel van het hoogste belang. 

9.2.2 Identificatie van sleutelposities 

De kern van de procesanalyse voor visserij, evenals bij toerisme en recreatie, is gebaseerd op een 
economisch model waarin prijs {price) wordt bepaald door de interactie van aanbod {suppl^) en vraag 
{demand). Uit het ontstane marktevenwicht volgt dan het gerealiseerde aanbod, ofwel het resultaat 
{output) van het proces, dat past bij een bepaald prijsniveau. 

De economische productiefunctie wordt uitgedrukt in de visinspanning van de visserij. Deze 
productiefunctie wordt bepaald door scheepskarakteristieken, aantal schepen, vistechniek en tuig, en 
aantal zeedagen. Voor de visserij gebruikt men meestal in plaats van de productiefactor "kapitaal" de 
scheepskarakteristieken, die immers het gevolg zijn van de investeringen in de opbouw van productief 
kapitaal in het verleden. Voor de productiefactor "arbeid" kan voor de visserij-inspanning het aantal 
zeedagen maal het aantal schepen gebruikt worden, of in meer algemene zin de werkgelegenheid. 
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Omdat het aantal arbeidsuren immers gereglementeerd is, vormt het aantal voltijdse banen een goede 
benadenng van de hoeveelheid arbeidsuren. Voor "technologie" kiest men in deze context meestal de 
vistechniek en het tuig. 

Als achterliggende factor hierbij bepaalt het visserijbeleid, in meer of mindere mate, de randvoorwaarden 
waaronder visserij kan plaatsvinden. Het visserijbeleid heeft invloed op al de productiefactoren, door de 
randvoorwaarden te scheppen voor de visserij en door bepaalde technische beperkingen op te leggen. De 
situatie op de arbeidsmarkt is hierbij als achterliggende factor ook belangrijk, want ais de lonen in andere 
sectoren op een veel hoger peil liggen, bijvoorbeeld door een snelle ontwikkeling van toerisme en 
waterrecreatie, dan kunnen de visserij besluiten van activiteit te veranderen. 

De visvoorraad {stocl^ hangt af van biologische factoren, zoals de soortspecifieke reproductiecapaciteit. 
Deze laatste wordt in eerste instantie bepaalt door factoren als het aantal nieuwe vissen die tot het 
visbestand behoren (nataliteit of rekruten) de snelheid van de groei van de vissen, en de mortaliteit 
(natuurlijke sterfte inclusief predatie, en visserijsterfte). De populatiedynamiek samen met de migratie 
bepaald tenslotte de hoeveelheid die op een bepaalde plek worden aangetroffen [Clark, 1990]. De 
visserijsterfte bestaat uit de vangst, het deel van de teruggooi wat sterft, als ook de vissen die met 
gevangen worden maar wel sterven ten gevolge van de visserijactiviteit. 

Uit de ecologische productiefunctie volgt dat de resulterende visvoorraad, en de inspanning vanuit de 
economische productiefunctie de vangst bepalen. Deze factoren verklaren dus voor het grootste deel de 
wisselwerking tussen visvoorraad {stocks) en inspanning {effort). 

Over de belangrijkste variabelen die de vraag en het aanbod van vis bepalen bestaat meestal geen 
overeenstemming onder wetenschappers, maar een aantal vanabelen komen in bijna alle modellen terug. 
Net als bij toerisme en recreatie, hebben aan de aanbod kant investeringen en werkgelegenheid weer 
een belangrijke functie. De rol van investeringen is fundamenteel om de kwantiteit en kwaliteit van het 
productiekapitaal in stand te houden, maar ook om zorg te dragen voor de technologische innovatie. De 
investeringen leiden tot een bepaalde soort en samenstelling van de visserijvloot. 

BIJ de vraag, spelen de preferenties van de consument voor bepaalde visproducten en het beschikbare 
inkomen of budget voor visproducten, en de algemene positionering van de vissector in de markt een 
rol. Uiteindelijk is immers in een kapitalistisch systeem de consument soeverein, hetgeen betekent dat als 
de producten met voldoen aan de wensen en preferenties van de klanten, ze met verkocht zullen worden. 
Omdat een groot deel van de vangst echter geëxporteerd wordt, is een analyse van de vraag kant met zo 
relevant voor het Schelde-estuarium omdat deze zijn oorsprong vindt in het buitenland. 

Op een concreter niveau kan men spreken van gerealiseerde vraag, die makkelijker kan worden 
geobserveerd door middel van een aantal output \nó\caiorer\. De keuze van de output \r\é\ca\.oren wordt 
meestal bepaald door een aantal statistische conventies over hoe gegevens worden gemeten zoals 
bijvoorbeeld aanlandingen om het resultaat van de visserij-inspanmng te meten. De aanlandingen zijn 
wel relevant voor zover ze invloed hebben op het ecologische evenwicht in het Schelde-estuarium. Met 
een aantal andere ondergeschikte factoren, zullen deze aanbod-en-vraag factoren dus de prijs bepalen. 
Transactiekosten spelen hierbij geen grote rol, omdat een vismijn, waar alle vis naartoe moet worden 
gebracht, een van de meest efficiënte manieren is om aanbod en vraag bij elkaar te brengen. 
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Figuur 22: Procesanalyse visserij 

De nadruk in deze procesanalyse ligt dus op het samenspel van vraag- en aanixidfactoren. De interactie 
tussen visinspanning, visvoorraad en aanlandingen geeft vooral de achterliggende processen weer, die 
tot een bepaalde hoeveelheid aanlandingen leiden. 

9.3 TOETSING PROCESANALYSE VISSERIJ 

Het eerste deel van de toetsing heeft plaatsgevonden gedurende een twintigtal interviews met experten 
en ervaringsdeskundigen (zie de bijlage voor de samenvattingen van de interviews). Alle experten 
hebben de relevantie en bruikbaarheid van het vraag-aanbod model, wat ten grondslag ligt aan onze 
procesanalyse voor visserij, bevestigd. Hierbij valt op dat er over de output indicatoren wel enige 
consensus is, maar over de variabelen die de vraag en aanbod bepalen minder. Voor visserij zou men 
idealiter de vangstefficiëntie willen weten, uitgedrukt in catch per unit effort (vangst per 
inspanningseenheid), maar de data zijn op het ogenblik niet beschikbaar om deze accuraat te kunnen 
berekenen. Ook de vangst als percentage van de draagkracht kan niet worden gegeven, omdat kennis 
van de populatieomvang en voldoende inzicht in de populatiedynamiek van de verschillende soorten nog 
ontbreekt. Deze factor kan gebruikt worden om bij een bekende input, de vangsten de schatten. 

Een belangrijk commentaar van Prof. Frank Maes (Universiteit Gent) is geweest, dat gezien de 
beleidsdoelen van de LTV de indicatoren voor economische sectoren, zoals visserij, een 
duurzaamheidsperspectief zouden kunnen weergeven. Het uiteindelijke doel van de LTV is tenslotte tot 
een duurzame en evenwichtige ontwikkeling te komen van het Schelde-estuarium. Er moet hierbij 
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worden opgemerkt dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen een verzameling 
duurzaamheidsindicatoren en een beoordelingskader verbonden aan specifieke beleidsdoelstellingen. 

Toch is de suggestie van Prof. Maes waardevol. Werkgelegenheid in een duurzaamheidsperspectief zou 
dan, bijvoorbeeld, geïnterpreteerd worden als de sociale dimensie van duurzaamheid, de investeringen 
als de economische dimensie, en verschillende o^f/?^f indicatoren als relevant voor de milieudimensie van 
duurzaamheid. Een sterke stijging van de output van een economische sector, zoals bijvoorbeeld de 
kokkelvangst kan dan een indicatie geven over een mogelijk conflict met de draagkracht van het 
natuurlijke milieu. 

Het tweede deel van de toetsing van de procesanalyse is geschied tijdens de eerste 
stuurgroepvergadering op 19 mei 2004. Er is toen een enquête gehouden waarin de deelnemers na de 
presentatie van de bovenstaande procesanalyse zelf de indicatoren mochten aangeven voor het BKSE. Er 
zijn in totaal voor alle vijf de thema's meer dan 100 verschillende indicatoren genoemd, die we echter per 
thema hebben gegroepeerd. Dit resultaat bevestigt het belang van de gevolgde procedure om 
indicatoren te selecteren, op basis van wetenschappelijke criteria die de betrouwbaarheid {credibility^ 
garanderen. De geselecteerde indicatoren moeten dan vervolgens exact worden omschreven in een 
indicatorfiche, omdat er anders verwarring kan ontstaan welke indicator precies bedoeld wordt. 
Vervolgens moeten de geselecteerde indicatoren getoetst worden door middel van raadpleging van 
verschillende experten. Verder hebben we aangegeven voor ieder thema hoeveel keren het is genoemd 
(A), gemiddelde score op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) voor het begrijpen van het proces (P), en 
voor het beoordelen van het behalen van de LTV beleidsdoelen (B). De resultaten zien we grafisch 
weergegeven hieronder: 

Toetsing procesanaK se visserij 

Begrijpen Proces Relevantie Beleid 

01 Visvangst 
(A10;P4, B4,1) 

02 Visstocks 
(A 4; P 3,8; 4.3) 

03 Vissersschepen, 

(̂  
VIUUI 

^6:P3,3. B3,4) 

- ^ 
Visserii 

|LTV beleidsdoelen! 

Figuur 23: Toetsing procesanalyse visserij 

Het nut van deze toetsing door de stuurgroep is geweest dat inderdaad alle drie de hier genoemde 
thema's terugkomen in de uiteindelijke beleidsindicatoren. 

9.4 SELECTIE PROCES-, EN BELEIDSINDICATOREN VISSERU 

De procesindicatoren zijn vooral van belang wanneer op een bepaald moment de beleidsindicatoren geen 
eenduidige indicaties geven. Een aantal van deze procesindicatoren zullen later geselecteerd worden als 
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beleidsindicatoren op basis van de in deel 1 genoemde criteria geloofwaardigheid, continuïteit in de 
metingen en beschikbaarheid van de gegevens, compatibiliteit tussen de metingen, en beleidsrelevantie. 
Een voorstel hiertoe zal in een apart deel van het rapport worden opgenomen. Voor de procesindicatoren 
hebben we behalve de vraag en aanbod ook output indicatoren opgenomen, die te interpreteren zijn als 
de gerealiseerde vraag. 

Procesindicatoren voor het aanboöM^n producten van de visserij zijn dus: 

• Investeringen; 

• Werkgelegenheid; 

• Scheepskarakteristieken. 

Procesindicatoren voor de vraag naar producten van de visserij zijn dus: 

• Besteedbaar inkomen of budget voor visproducten; 

• Preferenties van de consument; 

• Marktpositionering van de vissector. 

Procesindicatoren voor de outputvau visserij zijn dus: 

• Aanlandingen (vangst minus overboord gegooide vis). 

De toegevoegde waarde (TW) van de visserijsector lijkt op het eerste gezicht een economisch relevante 
indicator voor de output Toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde van de productie en het 
intermediair verbruik, en is een belangrijk begrip voor het opmaken van nationale rekeningen. Om 
dezelfde redenen die in het hoofdstuk over toerisme en recreatie zijn uitgelegd, is TW niet geschikt als 
indicator voor visserij. Als indicator valt TW af, ten eerste omdat het niet op betrouwbare wijze per sector 
of per geografisch gebied kan worden berekend. Bestaande informatie over provinciale TW zijn slechts 
schattingen, die gebaseerd zijn op het nationale totaal. Ten tweede, valt TW af als beleidsindicator voor 
het BKSE omdat de berekening uitermate gecompliceerd is, en in België en in Nederland op iets 
verschillende wijze geschiedt. Ten derde is TW als indicator in het BKSE niet geschikt omdat TW niet 
beperkt kan worden tot activiteiten die met de Schelde verband houden, én zeker niet op 
gemeenteschaal weergegeven kan worden. 

Wat betreft de beleidsindicatoren heef het Europese Milieu Agentschap (EEA) de indicatorenset over 
visvangst van allerlei internationale organisaties geanalyseerd (Eurostat, Food and Agriculture 
Organization (FAO), United Nations Environmental Programme (UNEP), UN Commission for Sustainable 
Development (CSD), onder andere.) [EEA, 2004]. De EEA heeft ook de beschikbaarheid van data 
geanalyseerd in de europese landen. De werkgelegenheid in de visserij is over het algemeen relatief 
gemakkelijk beschikbaar. Gegevens over "vangst" of aanlandingen, zijn voor alle soorten visserij dikwijls 
alleen op middellange termijn beschikbaar. Informatie als toegevoegde waarde en of catcfi per unit effort 
zullen pas na de noodzakelijke verbeteringen in de datacollectiesystemen op langere termijn beschikbaar 
komen. 

De gegevens over de visserij in het Schelde-estuarium vormen helaas geen uitzondering op deze 
observaties van de EEA. De beschikbaarheid van betrouwbare data is bijgevolg een groot probleem bij de 
analyse van deze sector. Visserij vindt dikwijls plaats op open zee, waar controle moeilijk is. Bovendien 
zijn de visscholen, evenals de vissers, mobiel en trekken ze zich weinig aan van de grenzen van het 
Schelde-estuarium. Door de eerder geschetste problematiek van het visserijbeleid op de Westerschelde 
zijn de gehanteerde officiële cijfers vaak van twijfelachtige betrouwbaarheid. De selectie van 
beleidsindicatoren zal dus rekening moeten houden dat het nog lange tijd kan duren voordat relevante 
informatie beschikbaar komt. 
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Eerst moet de deelsector binnen de visserij die op de Westerschelde actief is afgebakend worden, omdat 
voor veel vissoorten de Scheldevangst vermengd wordt met de vis uit andere gebieden, en dan op één 
van de vismijnen wordt aangeboden. Alleen de vangstgegevens voor kokkelvissenj blijken zuiver op de 
Westerschelde betrekking te hebben Wat betreft het eerste thema dat door de stuurgroep genoemd is, 
"vangst" of aanlandingen, wordt zijn de aanlandingen van kokkels op de Westerschelde gekozen. 

Wat betreft het tweede thema, de visvoorraad {stocks), zijn de aantallen kokkels, garnalen en 
platvissen gekozen, ook al is die informatie nog met beschikbaar. Het Centrum voor Schelpdier 
Onderzoek in Yerseke heeft bijvoorbeeld tellingen voor garnalen uitgevoerd, maar die zijn nog met 
systematisch geanalyseerd. Dit onderzoekscentrum, heeft met een aantal Vlaamse en Nederlandse 
partnennstellingen voorgesteld om tot een coherent monitoring systeem te komen. 

Omdat door gebrekkige controle en beleidsuitvoeringen betrouwbare vangstgegevens ontbreken, zal de 
monitoring van de populaties van kokkels, garnalen en platvis een indicatie moeten vormen in hoeverre 
de visserijinspanning de kinderkamerfunctie bedreigd. Hoewel gegevens dus nog ontbreken, is deze 
indicator toch opgenomen, gezien het belang van de visvoorraad om de duurzaamheid van de visserij te 
beoordelen. Indirect is er dan een indicatie verkregen over de vangst in de Westerschelde voor 
verschillende soorten platvis en garnalen. Door afwezigheid van adequate vangstgegevens functioneren 
de tellingen dus als een indirecte indicator voor visserijsterfte, en is dit de belangrijkste reden om deze 
indicator op te nemen. 

Voor wat betreft het derde thema wat door de stuurgroep is genoemd, zoals aangegeven in de figuur, de 
visserschepen, zijn hier vooral de investeringen in efficiëntie en capaciteit verhogende technologie 
belangrijk. Het aantal visserschepen in de kokkelvissenj is met zo interessant, want het blijkt in direct 
verband te staan met de werkgelegenheid. 

Hoewel het thema werkgelegenheid met door de stuurgroep genoemd is, werkgelegenheid in de 
kokkelvissenj en in de toekomst in de aquacultuur langs de Westerschelde gekozen als 
beleidsindicator. In principe is dit de ideale indicator, omdat deze activiteit zich beperkt tot de Schelde. 

Indien de kokkelvissenj op de Schelde in de toekomst verboden zal worden, is een potentiële 
interessante vervanging van deze indicator "de werkgelegenheid in de visserij en aquacultuur". Voor 
Nederland zou deze gedestilleerd kunnen worden uit de Economische en Regionale Bedrijfsontwikkeling 
(ERBO) enquête. Voor Vlaanderen, moet de gegevens en informatie voor deze indicator op maat worden 
gemaakt. Op het ogenblik is het echter met mogelijk deze indicator voor alle Schelde-gebonden visserij 
en aquacultuur op een adequate manier in te vullen. 

Hiermee zijn de beleidsindicatoren in visserij dus compatibel met de indicatoren voor de andere 
economische sectoren, namelijk toensme en watersport. Bovendien is de beleidsrelevantie van deze 
indicator altijd erg hoog. In de toekomst is het aanbevelingswaardig ook de werkgelegenheid in de 
aquacultuur langs de Westerschelde op te nemen, maar op het ogenblik is deze activiteit nog met 
gestart. De redenen om een werkgelegenheidsindicator op te nemen staan uitvoerig beschreven in de 
sectie van dit rapport over toerisme en recreatie. 

Wat de vissenj betreft, stellen we dus op grond van deze analyse de volgende indicatoren voor: 
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Beleidsindicatoren \ isserij 

Begrijpen Proces Relevant Beleid 

F1 Werkgelegenheid 
kokkelvisserij 
S. aquacultuuf 

F2 Investeringen 
in schepen kokketvisseri] 

F3 Aantallen kokkels. 
garnalen en pfatvissen 

F4. Aanlandingen kokkels 

Figuur 24: Beleidsindicatoren visserij 

9.5 TOETSING BELEIDSINDICATOREN VISSERIJ 

Het eerste deel van de toetsing van de geselecteerde beleidsindicatoren heeft plaatsgevonden gedurende 
de interviews met de verschillende experten. Voor de invulling van de fiches en de constructie van de 
database van kentallen zijn deze interviews van grote waarde geweest. Het tweede deel van de toetsing 
heeft plaatsgevonden tijdens de e-conference en de tweede stuurgroep vergadering op 21 september 
2004. 

9.6 OVERZICHT BELEIDSINDICATOREN VISSERIJ 

Nummer 
F1 
F2 
F3 
F4 

Omschrijving 
Werkgelegenheid kokkelvisserij 
Investeringen in schepen kokkelvisserij 
Aantallen kokkels, garnalen en platvissen 
Aanlandingen kokkels 

DPSIR 
D 
D 
S 
P 

Wat betreft de beleidsindicatoren valt op dat binnen het DPSIR kader de aantallen kokkels, garnalen en 
platvissen per definitie een state indicator is, en de aanlandingen van kokkels een pressure indicator is, 
omdat het gaat om een directe extractie van een natuurlijke hulpbron. De relevantie voor het thema 
natuurlijkheid van deze twee indicatoren is dan ook groot. 

Procesanalyse en indicatorenselectie 
Visserij 

Visserij 
LTV beleidsdoelen 
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9.7 LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN VISSERIJ 

(bron FAO definities van: http://www.fao.orq/fi/qlossarv/default.asp) 

Populatie {population): totaal aantal individuele dieren van een bepaalde soort. 

Visvoorraad of visbestand {stocl^: het deel van de vispopulatie wat wordt beschouwd vanuit het oogpunt 
van huidige of potentieel gebruik. 

Recruut {recruit): een jonge vis die in de exploiteerbare fase van zijn leven komt. Lid van de jongste 
leeftijdsgroep die tot de exploiteerbare visbestand behoort. 

Vangst {catch): vis in brede zin (incl. schaal- of schelpdieren) uit hun natuurlijke milieu halen, levend of 
dood, en aan boord van een schip brengen. De vangst is inclusief de dieren die door de 
vishandelingen sterven, dus niet slechts die worden aangeland. 

Terugooi {discards): vis die terug in zee wordt gegooid. 

Aanlandingen {landings): gewicht van vis die aan land wordt gebracht, minus wat voor eigen gebruik niet 
gemeld wordt, of wat via een illegaal kanaal wordt gedistribueerd. 

Inspanning {effort): de hoeveelheid tijd dat met een bepaalde vistechniek gevist wordt. Wanneer met 
twee of meer verschillende soorten technieken gevist wordt, moeten ze pas na standarisering 
worden opgeteld. 

Biologisch Maximale Opbrengst (BMO= MBO) {Maximum Sustainable Yield \ASi of carrying capacity: De 
hoogst opbrengst die continu gemiddelde kan worden onttrokken aan een vispopulatie onder 
bestaande milieutoestand, zonder dat het reproductie proces aanmerkelijk wordt beïnvloed. Het 
wordt meestal met behulp van surplus productie modellen bepaald, bijv. het Schaefer model. In 
praktijk is de BMO echter moeilijk vast te stellen. 

Schaefer model. De biomassa van een visbestand 
wordt gegeven door F(t), waarbij t de tijd 
is. De ontwikkeling van een natuurlijke 
populatie kan worden weergegeven door 
onderstaand S-vormige curve. De functie 
F(x) = dx/dt is de groei van de populatie 
die een theoretische maximale biologische 
opbrengst (MBO) geeft. Als H(x,E) de 
vangst is, als functie van de populatie en 
de inspanning, geldt op het MBO 
F(x)=H(x,E). 

Biomassfi \ 

Schaefer model 

Oro^i btomnssa th. rrt 

-^""^ 1 
,/ 

/ 
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Bijlage 1: Faalmechanismen 

OVERLOOP EN GOLFOVERSLAG 

Bij overloop/golfoverslag loopt of slaat water over de dijk als 
gevolg van een hoge waterstand en/of door golven. Falen van de 
waterkering treedt op doordat het waterstelsel achter de kering 
het water niet meer kan afvoeren of als het binnentalud wegslaat 
(erosie binnentalud treedt op). 

Onderscheid wordt gemaakt in overloop en golfoverslag. Van het 
mechanisme overloop is sprake als water de dijk overloopt als 
gevolg van een hoge waterstand. Falen treedt dan op als de 
waterstand hoger wordt dan de kruinhoogte van de dijk. 
Golfoverslag ontstaat door een combinatie van hoge waterstand 
en golfhoogte als gevolg van wind. Het mechanisme golfoverslag 
zal optreden als op een bepaalde plaats de hoeveelheid 
overslaand water, veroorzaakt door golven en/of de waterstand, 
groter is dan wat de kruin en het binnentalud kunnen verdragen. 
Er treedt dan erosie op, waarna een bres kan gaan groeien en 
water de polder kan binnenstromen. Kenmerkend voor de 
belasting door golfoverslag zijn korte hevige pieken. Bij overloop 
is de intensiteit van de belasting lager, echter de duur langer. Mogelijke vervolgmechanismen indien er 
niet direct inundatie optreedt zijn afschuiving en erosie van het dijklichaam. 

De belangrijkste factoren waar het optreden van de faalmechanismen overloop en overslag van hangen 
zijn de waterstand (duur en hoogte), de kruinhoogte en de wind. 

AFSCHUIVING VAN HET TALUD VAN DE DIJK 

Bij afschuiven faalt de dijk doordat de afschuifweerstand van een 
talud kleiner is dan het eigen gewicht van het afschuivende deel. 
Als gevolg van infiltratie van het overstromend water bij een 
combinatie van hoge buitenwaterstand en golfoverslag of bij 
hevige neerslag kunnen hoge waterspanningen in de dijk 
ontstaan. Door de toegenomen waterspanningen zullen de 
schuifspanningen in de ondergrond afnemen en kan het 
evenwicht verloren gaan. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat 

afschuiving optreedt in het binnen- of buitentalud. 

De belangrijkste factoren waar het optreden en de snelheid van 
het falen van afhangt zijn de geometrie, waterspanningen 
(afhankelijk van het waterstandsverloop (hoogte en duur)) en 
ondergrond [Delft Cluster, 2000]. 

Dit verschijnsel kan zowel binnenwaarts (afschuiven/ glijcirkel 
binnentalud) als buitenwaarts (afschuiven/ glijcirkel buitentalud) 
optreden. Afschuiving van het buitentalud kan optreden indien na een hoge waterstand, waardoor de 
waterspanningen hoog zijn, een snelle daling van de buitenwaterstand optreedt. 
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BESCHADIGING BEKLEDING EN EROSIE VAN HET DUKLICHAAM 

De dijk faalt volgens dit mechanisme doordat eerst (1) de 
bekleding wordt beschadigd door golfaanval en grote 
stroomsnelheden en vervolgens (2) de doorsnede van de 
dijkkern door erosie wordt verminderd. Verdere erosie zal 
verlaging van de kruin tot gevolg hebben. Indien de hoogte van 
de kruin verlaagt tot onder de buitenwaterstand is er sprake 
van falen. 

De dijk bezwijkt volgens dit mechanisme als 'de tijd die een 
bepaalde storm nodig heeft om de bekleding te beschadigen en 
de rest van de dijkkern weg te slaan' korter is dan 'de stormduur'. Het al dan niet bezwijken door erosie 
hangt dus af van de stormduur, en van het gehele waterstands- en golfhoogteverloop. 

Golfaanval kan optreden door windgolven. De beschadiging van de bekleding als gevolg van de 
golfaanval is afhankelijk van de soort bekleding (gras, asfalt, steen), de conditie van de bekleding, de 
constructie, de helling en de plaats in de bekleding waar initiële schade optreedt. Daar waar de dijk 
blootstaat aan zware golfaanval door het water, wordt een harde bekleding toegepast. De golfbelasting 
en de stroming (eventueel in combinatie met drijfvuil) zijn de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan 
van een gat in de grasbekleding. De belangrijkste oorzaak van schade aan steenzetting en 
asfaltbekleding is golfbelasting. 

De conditie van de bekleding wordt bepaald door de ondergrond, het beheer en onderhoud en het 
gebruik dat van de bekleding wordt gemaakt. In de praktijk heeft erosie van het buitentalud zich vooral 
voorgedaan op die plaatsen waar de grasmat in slechte conditie was. 

De belangrijkste factoren waar het optreden en de snelheid van het falen van afhangt zijn de stormduur, 
het gehele waterstands- en golfhoogteverloop en de geometrie en materialen (opbouw) van de dijk. 

O P B A R S T E N E N P I P I N G 

Het mechanisme opbarsten en piping bestaat uit twee 
deelmechanismen: opbarsten en piping. Bezwijken treedt alleen 
op als voor beide mechanismen de belasting groter is dan de 
sterkte en de mechanismen gelijktijdig optreden. Door de druk 
van het water zal eerst de afsluitende laag opbarsten. Vervolgens 
kunnen "pijpen" ontstaan waardoor het zand wegspoelt en de 
dijk bezwijkt. Het ontstaan van een zandmeevoerende wel 
(opbarsten) is een signaal dat piping begint op te treden. Wellen 
ontstaan meestal in sloten, op plaatsen van overkluizingen 
(duikers), op plaatsen waar boorgaten voor grondmechanisch 
onderzoek of peilbuizen zijn gemaakt, etc. Een eenmaal ontstane 
wel komt bij een volgend hoogwater vaak weer terug op dezelfde 
plek [TAW, 1995]. 

Piping treedt op door de lange duur van een hoogwatergolf. Er is 
enige tijd nodig om van "wel" tot "pijp" te komen, maar indien 
eenmaal een doorgaande "pijp" is gevormd verloopt verder erosie 
zeer snel [Delft Cluster, 2000]. Het optreden van piping is 
afhankelijk van de factoren stijghoogte in het diepe zand, het 
maaiveldniveau, de dikte van afdekkende "slappe" lagen, de dikte 
van het daaronder gelegen zandpakket, de aanwezigheid van 

erosie buitentalud 

opbarsten en piping 

Zandmeevoerende wel 
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tussenzandlaagjes en de breedte van het dijklichaam. Het materiaal van de kern en de bekleding zijn 
voor het optreden van piping niet van belang. 

DUINAFSLAG 

Duinafslag is een gebeurtenis die geleidelijk aan 
leidt tot bezwijken als gevolg van erosie onder 
invloed van stroming, golfslag en wind of van 
menselijk handelen. Hierbij speelt de dikte 
(hoogte en breedte) van de duinen een 
belangrijke rol, evenals de hoogte van het 
strand. Een kritiek segment in het dijkringgebied 
bepaald hier de mate van voorspelbaarheid en de snelheid van het verloop van het proces. Bezwijken kan 
alleen bij dreiging vanuit zee en bij aanlandige wind optreden. 

FALEN KUNSTWERKEN 

Een kunstwerk kan op verschillende manieren falen. Als gevolg van verschillende belastingcombinaties 
van waterstanden en golven kunnen de golven over het kunstwerk heen slaan. Als het achterliggende 
waterstelsel te weinig bergend vermogen heeft faalt het kunstwerk. Daarnaast kan als gevolg van de 
belasting door hoogwater en golven de fundering van het kunstwerk bezwijken en/of het kunstwerk 
opdrijven. 

Een ander mogelijk faalmechanisme is piping. Onder of langs het kunstwerk kan een grondwaterstroming 
ontstaan die tot kwel kan leiden. Bij toenemende kwel kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan 
waardoor ontwrichting van het kunstwerk kan optreden. Bij een dreigende overstroming zal de 
waterstand achter het kunstwerk hoog zijn waardoor het bergend volume achter de waterkering klein is. 

Het kunstwerk kan ook falen als gevolg van het mechanisme 'niet sluiten kunstwerken'. Bij dit 
mechanisme faalt de waterkering als zowel de beweegbare kering niet gesloten is en de ingestroomde 
hoeveelheid water groter is dan het bergend volume van het openwater achter het kunstwerk. Het niet 
op tijd sluiten van de kering kan optreden als gevolg van menselijk, technisch falen of door tijdgebrek. 

duinafslag 

onderwater- of vooroever| sUand ^ duingebied 
primaire waterkering 

üchterland 
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Bijlage 2: Maatregelen om de schade te verkleinen 

De economische schade wordt onder andere bepaald door het grondgebruik (woningen, landbouw, 
natuur, bedrijven en infrastructuur). Het grondgebruik kan worden beïnvloed door planologische 
maatregelen, bouwkundige voorzorgsmaatregelen en gedragspreventie [ICBR, 2000]. 

BOUWKUNDIGE VOORZORGSMAATREGELEN 

IMet behulp van bouwkundige voorzorgsmaatregelen kan de schade worden verminderd door: 

• bij bestaande gebouwen af te zien van een schadegevoelige bestemming van vertrekken onder 
het overstromingspeil; 

• bij nieuwbouw bij de geplande bestemming van het gebouw ten volle rekening wordt gehouden 
met het overstromingsgevaar (zoals afzien van de bouw van kelders, hoofdschakelaars boven het 
overstromingspeil); 

• bij de inrichting zoveel mogelijk waterbestendige materialen te gebruiken; 

• volledige afdichting van gebouwen, dit voorkomt dat water gebouwen kan binnendringen; 

• afschermingsmaatregelen, waardoor het water van het gebouw wordt weggehouden, het geen 
van invloed kan zijn op de uitgestrektheid en intensiteit van de overstroming. Voor nieuwbouw 
kan ophoging worden toegepast. Daarnaast zijn permanente of mobiele keringen mogelijk; 

• veilige opslag van olie en milieuverontreinigende stoffen, dit reduceert de omvang van de schade 
en voorkomt ook milieuschade. 

PLANOLOGISCHE MAATREGELEN 

Onder planologische maatregelen verstaan we inrichtingsmaatregelen (bijvoorbeeld compartimentering), 
aanpassen bestemmingsplannen (inclusief onteigening) en aanpassen van bouw en 
bestemmingsvoorschriften. Op deze manier zijn de te realiseren gebouwen of voorzieningen aan het 
bestaande gevaar aangepast. Deze maatregelen hebben invloed op het toekomstig landgebruik. Door 
deze maatregelen zal de toename van de schade minder toenemen. Tevens zullen inrichtingsmaatregelen 
als compartimentering een positieve invloed hebben op het aantal slachtoffers, doordat er meer 
beschikbare tijd is om te evacueren en eventueel meer uitvalswegen zijn omdat de extra waterkeringen 
ook als vluchtwegen gebruikt kunnen worden. 

GEDRAGSPREVENTIE 

Maatregelen in het kader van gedragspreventie zullen zowel een bijdrage leveren aan vermindering van 
het aantal slachtoffers als gevolg van een snelle en aan het beperken van de monetaire schade. Onder 
gedragspreventie vallen maatregelen als [ICBR, 2000]: 

• Voorlichting en voorbereiding. Doel hiervan is dat mensen zich bewust worden van het 
overstromingsgevaar en weten welke maatregelen ze zelf kunnen nemen. In Nederland wordt 
gewerkt aan voorlichting door de overheid f Nederland leeft met water") en bijvoorbeeld de 
risicokaart (Gemeenten). 

• Waarschuwing. Door tijdige waarschuwingen kunnen tijdig noodmaatregelen (versterken van 
locale zwakke plekken in de waterkering, evacueren van de bevolking, ontruimen van de 
inboedel) worden getroffen. 

• Noodmaatregelen in woongebieden en industrie. Onder noodmaatregelen worden voorzieningen 
begrepen die de omvang van de schade kort voor, tijdens en na de gebeurtenis verminderen, 
bijvoorbeeld het uitruimen van roerende zaken. 
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Bijlage 3: Overzicht beleidsdoelstellingen natuurlijkheid volgens 
LTV 

Aspect/ deelaspect Nr. Beleidsdoelstelling 
Ecosysteemdoelstelling 1: Ruimte voor natuurlijke dynamische hydro-dynamische, 
chemische en biologische processen 
Hydro-dynamische processen 
Morfologische dynamiek 
Natuurlijl<e schorvorming 
Meergeulenstelse! 

Zoetwatertoevoer (getij) 

Ruimte voor het systeem 

Chemische processen 
Doorzicht 

Waterl<waliteit (bepaald door 
zuurstof, nutriënten, organische 
stof) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

Potentie voor slik en schorvorming 
Behoud van meerqeulensysteem 
Potentie voor vorming meerqeulensysteem 
Sediment export uit systeem wordt beperkt (mega) 
In stand blijven van eb- en vloedscharen (macro) 
Behoud dynamiek kortsluitgeulen (meso) 
Behoud plaatqeuluitwisseling (meso) 
Voldoende zoetwater toevoeren naar estuarium voor in 
stand houding unieke ecotopen en zoet-zoutovergang. 
Behoud meanderend karakter (oevers) 
Ruimte laten voor opbouw en afbraak waardoor de kansen 
voor uitbreiding van het areaal getijdengebied maximaal 
kunnen benut worden. 

Maatregelen ter verbetering slibtoevoer naar schelde-
estuarium 
Maatregelen ter verbetering waterkwaliteit naar schelde-
estuarium (voldoende kwaliteit) 

2. Behoud of versterking van het estuariene ecosyteem met alle typische habitats en 
levensgemeenschappen langs de zoet-zout gradiënt 
Patronen/arealen 
Estuarien ecosysteem met alle 
typische habitatten langs de 
volledige zoet-zout gradiënten 
behouden of versterken 

Soorten/biodiversiteit 
Estuarien ecosysteem met alle 
typische en levensgemeenschappen 
langs de volledige zoet-
zoutgradiënten behouden of 
versterken 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Behoud of versterking bestaande natuurlijke gebieden 
Extra ruimte brakwaterecotopen door creëren ruimte voor 
de rivier 
Verbindingen tussen estuarium en aangrenzende natuurlijke 
systemen zijn in voldoende mate aanwezig. 
Geen versnippering van het mondingsgebied door nieuwe 
gebruiksfuncties 
Bescherming natuurwaarden en dynamiek Vlakte van de 
Raan 
Streven naar zoveel mogelijk natuurlijke oevers. 

Behoud van estuarien ecosysteem met alle typische en 
levensgemeenschappen langs de volledige zoet-
zoutgradiënten 
Opheffen fysieke en milieutechnische belemmeringen voor 
terugkeer van trekvissen 
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Bijlage 4: Overzicht indicatoren volgens de LTV doelstellingen 
Indicator 
Bodem: structuur, sediment 
Gemiddelde plaathoogte per 
deelgebied (west, midden, oost) 
Grootschalige erosie/sedimentatie 
Kwalitatief morfodynamiek 
Lokale erosie/sedimentatie 
Oever erosie 
Waterdiepte vaargeul 
Criteria KRW 
Dieptevariatie (ruimtelijk, 
temporeel) 
Areaal ondiep en luw gebied 
Stortcapaciteit < degeneratie 
capaciteit 

Snelheid opstuwing water in 
estuarium 
Erosie vooroevers en 
schorgebieden 
Sediment export 

Stromingspatroon zoet-zout 
Getij-amplitude 
Debietwaarden neerslagwater 
waarbij zoetwaterplankton 
weggespoeld wordt 
Estuarium getal 
Fluctuatie saliniteit gedurende 
laar 
Fluctuatie saliniteit gedurende 
tiiperiode 
Gemiddelde verblijfijd water 
(menging) 
Geti] (As)symmetne 
Getijslag (dagcyclus) 
Grootte getijdenenergie 
gerelateerd aan doorstroomprofiei 
Huidzweren op bot als maat voor 
fysiologische effecten saliniteit 
Lengte zoet-zout gradient 
(min/max) saliniteit 
Looptijd van een getijgolf 
(gegeven formule) 
Resonatie-effect (getij) 

Steilheid gradient saliniteit 
Gemiddelde verblijftijd van water 
in estuarium 
Zonering saliniteit 
Ratio hoeveelheid aangevoerd 
zoet water tov hoeveelheid zout 
water die per getj heen en weer 
gaat 

LTV 

1,13 
1,3 

2 
3 

3,4 

5 

5 

6 
6,9 
9 

9 
9 

9 

9 

9 
9 
9 

9 

9 

9 

9 

9 
9 

9 
9,15 

Norm/referentie 

huidig niveau 1998? 

= 

<10% (van ergens 
anders) resp. 5%(specie 
uit parallelle geul) in 
nevengeul storten 

0 

<50m3/sec (gedeeltelijk 
weg): < 200mVsec 
(volledig weg) 

? 

Eenheid 

m 

% verandering m^ 
kwalitatief 
% verandering m^ 
% verandering m^ 
m 

m/s 

? 

m3 

m 

% 
% verandering 

% verandering 

uur 

curve 
m 

% 

m 

ratio respons ampl/ 
forcing ampl 
promille/m 

m^/klasse 
eenheidsloos 

Bron 
(1)8 
2 

(De 
( l ) f 
(De 
(De 
uit 2 
(Db 
(l)a 

4 
5 

4 

uit 2 

3, 
( l )b+ 
3 
(l)d,e 
5 

(De 
( l)e 

( l )e 

( l)e 

(De 
(De 
5 

( l )e 

(l)a,d 
re 
5 

( l )e 

(De 
5 

(De 
(l)b? 
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Indicator 
Aantal meanders 
Areaal getijdengebied (vnl. 
laagdynamische schorren en 
pnge schorren) 
Troebelheid oostelijk deel 
Bivalven-crustaceeen/ wormen 
ratio 
Criteria vanuit KRW (tabel B3) 
Emissie van N en P van 
speerpuntbedrijven langs de 
Westerschelde 
Extinctie lichtklimaat als maat 
voor zwevend stof 
Industriële emissies metalen van 
speerpuntbedrijven aan de 
Westerschelde 
Jaargemiddelde % 
zuurstofgehalte 
Kans op zuurstofloosheid 

Kans op zuurstofloosheid 
Kokkels 
N/P ratio (anorganinsche 
nutriënten) 
Primaire productie (maat 
lichtklimaat (zwevende stoQ) 
Primaire productie (maat 
nutriënten) 
Purperslak (indicator organotin 
verbindingen) 
Rioolzuivering 
Siliciumlimitatie (Dissolved silicium 
Dsi) 
TBI gehalten 
Verandenng N-input 
(anorganische nutriënten) 
Verandenng P-input 
(anorganische nutriënten) 
Zelfreinigend vermogen 
Zuurstof: aeratie gekoppeld aan 
areaal getijdengebied of GOG 
(formule) 
Zuurstofloosheid 
Zwemwaterkwaliteit bepaald 
adhv: zuurtegraad, doorzicht, 
thermotolerante bacteriën en 
bacteriën van de coii-groep die 
vnl voorkomen in ongezuiverd 
rioolwater 
Aantal estuariene ecotopen 
Aantal succesvol tov To (succes 
kinderkamer) 
Aanvoer vislarven, passief 
transport (kinderkamer) 
Areaal Atlantische schorren 

LTV 
10 
11 

12 
13 

13 
13 

13 

13 

13 

13 

13 
13 
13 

13 

13 

13 

13 
13 

13 
13 

13 

13 
13 

13 
13 

14 
14 

14 

14 

Norm/referentie 
= 
? 

-

? 

reductie LT: P (75%), N 
(70%) tov 1985 

reductie LT: anorg (50-
90%), org (90%) tov 
1985 
5 mg/l 

-

levensvatbare populatie 

>0,15 mg/l 
(mondingszone) 
0,001ug/l 

-

-
kwaliteitsdoelstelling 
zwemwater 

Eenheid 
aantal 
Ha 

Secchi diepte 
% 

Mol/dag? 

% verandering 

Mol/dag? 

Mg/I 

Keer/ n jaar of 
mol/mVdag'? 
mpl/m2/dag 
Aantal/m2 
-

gC/m2/dag 

gC/mVdag 

Aantal 

uq/l 
mol/dag 

mol/dag 

Mol/mVdaq? 

Dagen * km 

aantal 
n 

n/jaar/soort 

ha 

Bron 
3 
3, 
( l )b ' 

(l)a 
(l)c 

(l)c 
2 

(l)e 

2 

2 

(l)d 

(De 
(Dc+ 
(De 

(De 

(De 

(Da, 
uit 2 

5 

uit 2 
(De 

(De 

(l)c 
5 

(l)c+ 
uit 2 

(l)f 
(De 

(De 

(Db+, 
(De 
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Indicator 
Areaal bij eb droogvallende silk
en zandplaten 
Areaal brakwaterkokkelbanken 
Areaal brakwaterkokkelbanken in 
het hoge intergetijdengebied 
Areaal brakwaterkokkelbanken in 
het lage intergetijdenqebied 
Areaal diepe zoute en brakke 
getijdewateren met een 
zandbedding 
Areaal dijklichaam 
Areaal éénjarige pioniervegetaties 
van slik- en zandgebieden met 
zeekraal Salicor-nia en andere 
zoutminnnende soorten 
Areaal estuaria 

Areaal grazige gorzen 
Areaal interqeti]dengebied 
Areaal jong schor 
Areaal kokkel- mosselbanken 
Areaal kwelders 
Areaal laaggelegen gebied 
Areaal matig diep water 
Areaal ondiep water 

Areaal ondiepe platen 
(geschiktheid kinderkamer) 
Areaal ondiepe zeegrasvelden 
Areaal ondiepe zeegrasvelden in 
het hoge intergeti]dengebied 
Areaal ondiepe zeegrasvelden in 
het lage intergetiidengebied 
Areaal ondiepe zoete geti]wateren 
Areaal overstromingsgrasland 
Areaal overstroomde zandbanken 
Areaal permanent met water van 
geringe diepte overstroomde 
zandbanken 
Areaal platen 

Areaal ruige gorzen 
Areaal schorren 

Areaal schorren met 
slijkgrasvegetaties (Spartinion 
maritimae 
Areaal slikken 

Areaal zeegrasvelden 
Areaal zeer diepe zoute en brakke 
geijdewateren met een 
slibbedding 
Areaal zeer diepe zoute en brakke 
geijdewateren met een 

LTV 
14 

14 
14 

14 

14 

14 
14 

14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 

14 
14 

14 

14 
14 
14 
14 

14 

14 
14 

14 

14 

14 
14 

14 

Norm/referentie 

-

^ 

= 

= 

= 

Eenheid 
ha 

ha 
ha 

ha 

ha 

ha 
ha 

ha 

ha 
ha 
Ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Ha 

ha 

ha 
ha 

ha 

ha 
ha 
ha 
ha 

Ha 

ha 
Ha 

ha 

Ha 

ha 
ha 

ha 

Bron 
(l)b+, 
(De 
(De 
(De 

(De 

(De 

(l)e 
(Db+, 
1(e) 

(Db+, 
(l)e 
(De 
(Df 
(l)b+ 
(De 
(De 
(l)e 
(De 
(Da, 
b+,(D 
e 
(De 

(De 
(De 

(De 

(De 
(De 
(De 
(Db+, 
(De 

(Da, 
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(De 
(Da, 
b+ 
(Db+, 
(De 

(Da, 
b-t-
(De 
(De 

(l)e 
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Indicator 
zand bedding 
Areaal zilte ecotopen 
Areaal zoete ecotopen 
Areaal, hoogteligging 
droogvallende wadplaten 
Areaal, hoogteligging ondiepe 
sublitorale platen 
Arealen geul (beneden NAP -5m), 
ondiep water (NAP -2 tot -5 m) 
en intergetijdengebied (boven -2 
m), waaronder slikken, platen en 
schorren 
Beschikbaarheid voedsel 
(geschiktheid kinderkamer) 
Plaatgrootte en -vorm 
Plaatprofiel 
Ratio bot/schol/larven (trigger 
kinderkamer) 
Salmiteit (trigger kinderkamer) 
Verandering geuldoorsnede 
Verdeling ontwikkelingsstadia van 
de populatie larven die aankomt 
(timing kinderkamer) 
Fint HRL 
Rivierprik HRL 
Zeehond HRL 
Zeeprik HRL 

% blauwalgen voor diversiteit 
standing stock (pimaire productie) 
10 soorten steltlopers VRL 

3 soorten sterns VRL 

Aantal 2-kleppigen (nonnet]e, 
strandgaper) 
Aantal estuariene vegetatietypen 
Aantal soorten (diversiteit) 
Aantal soorten nieuwe en 
ongewenste soorten 
Aantal vissen 
Aantal vogels 
Aantal zoogdieren 
Areaal estuariene macrofauna 
Areaal hogere planten 
Benthos gekoppeld aan gewenste 
leefomstandigheden 
(laagdynamisch, ondiep) 
Benthos gekoppeld aan 
stoomsnelheid 
Bergeend VRL 

Biomassa standing stock (primaire 
productie) 
Diversiteit macrobenthos 

Diversiteit tweekleppigen 0-

LTV 

14 
14 
14 

14 

14 

14 

14 
14 
14 

14 
14 
14 

20 
20 
20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

Norm/referentie 

-
-

1 

1 

aantal overlevingskans 

1 

Eenheid 

ha 
ha 
ha, m boven GLW 

ha, m boven GLW 

Km 2 

Ig/m2 

M-1 
? 

-

promille 
m2 

% 

Aantal 
Aantal 
Aantal 
Aantal 
% 

Aantal 

Aantal 

aantal 

aantal 
aantal 
aantal 

aantal 
aantal 
aantal 
kwalitatief 
ha 

Aantal 

kg/m 2 

? 

•? 

Bron 

(Df 
(Df 
(De 

(De 

2 

(De 

(l)b+ 
(l)b+ 
(De 

(De 
(De 
(De 
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(l)b+ 
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Indicator 
Westerschelde 
Ecotoop bivalven 
Ecotoop qeleedpotigen 
Ecotoop holtedieren 
Ecotoop slakken 
Ecotoop stekelhuidigen 
Ecotoop wormen 
Fytoplankton (zoete deel) 
organische koolstof/ zwevende 
stof (POC/SPM) 
Fytoplankton afhankelijk van 
iichtlimitatie: ratio 
mengdiepte/zichtdiepte (Zm/Zf) 
Fytoplankton KRW 
Grauwe Gans VRL 
Kans op drijflaag blauwwieren 
(pirmaire productie) 
Kreeft, Noordzeekrab W-
Westerschelde 
Macro-algen KRW 
Primaire productie (maat 
voedselweb) 
Soortensamenstelling zooplankton 
Soortensamenstelling, toxine 
productie, primaire productie 
dnftlaag algen 
Spreiding zoete, zoute en brakke 
vegetatietypen 
Transport standing stock (primaire 
productie) 
Vissen 
Visstand 
Vogels (internationale betekenis, 
VRL) 
Wilde Peterselie HRL 

Zaadplanten 
Zooplankton en 
voedselbeschikbaarheid: 
verhouding fytoplankton / 
zwevend sediment-detritus 
# getelde zeehonden per 
waarneming paar) 
Aantal trekvissoorten die bepaald 
punt passeren 
Beschrijving hindernissen trekweg 
per VIS (migratiemogelijkheden 
vissen) 
Steilheid chemische gradient 
(migratiemogelijkheden vissen) 
Steilheid saliniteitsgradient 
(migratiemogelijkheden vissen) 
Steilheid thermogradient 
(migratiemogelijkheden vissen) 
Uitspoelen vis 
(migratiemogelijkheden vissen) 

LTV 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 

20,15 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Norm/referentie 

<0,5 (tss Dendermonde 
en Gent) 

<5,5 (Zeeschelde); <5 
(Westerschelde) 

1 

>0,03 

levensvatbare populatie 
(minstens 250 ind.) 
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Eenheid 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

AantaP 
Aantal 
% 

Aantal 

AantaP 
gC/m2/dag 

% per soort 
% per soort, 
kg/ha/jaar, 
gC/m^/jaar 
km 

kg/dag 

AantaP 
kwalitatief 
kwalitatief 

Aantal 

AantaP 

aantal 

aantal 

beschrijving 

mol/m 

promille/m 

o/m 

kg/jaar 

Bron 

(l)e 
(De 
(l)e 
(l)e 
(l)e 
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5 
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Indicator 
# trekvissen (elft, fint, houting, 
rivierprik, etc) 
Stroomsnelheden 
(migratiemoqelijkheden vissen) 
% bodemmonsters binnen de 
kwaliteitsklasse (0-1 in 4° Nota 
waterhuishouding) in havens en 
estuanum (jaarlijks) 
Kans op zuurstofloosheid 
(bodemproces) 
PCB gehalten in mosselen (locatie 
Hoedekenskerke) 

Sedimentsamenstelling 
(slibqehalte) 
Zuiverend vermogen 
(bodem proces) 

LTV 
21,13 

21,14 

Bodem
kwaliteit 

Bodem
kwaliteit 
Bodem
kwaliteit 

Bodem
kwaliteit 
Bodem
kwaliteit 

Norm/referentie 

natuurlijk niveau 

LT: met 90% tov 1985? 

-

Eenheid 
Aantal 

m/s 

% 

mol/m2/dag 

som PCB's 28, 52, 
101, 118, 138, 153 en 
180 
% 

mol/mVdag 

Bron 
2 

( l )e 

2 

( l )e 

2 

( l )b+ 

(l)e 

(1) Graveland, J., Dauwe, B & Komman, B. (2002) Waardenng voor de W/esterschelde. Rapport RIKZ/2002 053 
Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg, 92 p 

a. tabel 6.1: beoordelingscriteria rechtstreeks afgeleid uit beleidskaders 
b tabel 7.1. voorstel voor een set beleidsrelevante beoordelingscnteria voor de toestand van de 
Westerschelde: verschillende aspecten binnen natuur (b+: info m Zeekennis) 

c tabel 7.2. voorstel voor een set beleidsrelevante beoordelingscritena voor de toestand van de 
Westerschelde: chemische processen/structuur voedselweb (c+- info in Zeekennis) 

d tabel 5 1. Beoordelingskader toegepast in de m.e.r beheer Hanngvlietsluizen 

e. tabel B4 Oorspronkelijk beoordelingskader voor de spuisluizen in de Afsluitdijk 

f. tabel 5.2 Vereenvoudigd beoordelingskader spuibeheer Afsluitdijk 

(2) Van Berchum, A M, Phernambucq, A.J.W, Schouwenaar, A & Wattel, G. (1999). Beleidsmonitonng 
Westerschelde- Evaluatie Beleidsplan Westerschelde 1998 90 p. 

Uit (2). Zelf afgeleide indicatoren uit de doelstellingen van het Beleidsplan Westerschelde (2) 

(3) Zanting, H A. & ten Thij, F. (2001). Lange Termijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL). In opdracht van de Technische Schelde Commissie, op last van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat (Nederland) en de Minister van Openbare Werken (Vlaanderen), 50 p. 

(4) afgeleid uit eigen procesanalyseschema ecosysteem Schelde estuarium 

(5) Van den bergh, S. Van Damme, J Graveland, D.J. de Jong, I. Baten & P Meire. (2003) Studierapport 
natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde estuarium. 
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Bijlage 5: Verslag wetenschappelijke toetsing Prof. Dr. P. Meire 
(Universiteit Antwerpen) 

Functie: Hoofd van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, Departement Biologie, Universiteit 
Antwerpen. 

Algemene opmerkingen 

Algemeen moet duidelijk gesteld worden dat het ecosyteem de Schelde een zeer dynamisch en complex 
systeem is dat niet zomaar door enkele indicatoren kan beschreven worden. Er kan een poging gedaan 
worden om enkele indicatoren naar voor te schuiven (eventueel op verschillende niveaus), maar we 
moeten goed in het achterhoofd houden dat een té sterke vereenvoudiging tot verkeerde conclusies kan 
leiden. Daarom wordt gepleit voor een 5-tal indicatoren voor natuurlijkheid. Met deze opmerking in het 
achterhoofd moeten ook de procesanalyses benaderd worden: ze geven een overzicht van de 
belangrijkste processen binnen een systeem, maar het blijven vereenvoudigingen. In nature is alles veel 
complexer. 

Door de dynamiek van het systeem moet gezocht worden naar dynamische indicatoren in plaats van 
statische indicatoren. Daarom wordt er ook gepleit om het systeem te bekijken vanuit zijn functionaliteit 
(b.v. Filterefficiëntie) - nauw verwant met "Goods & Services" concept- in plaats van zijn statisch karakter 
(b.v. Hectare areaal) bij het zoeken naar indicatoren. 

Algemeen wordt door P. Meire ook opgemerkt dat er momenteel niets mis is met de Zeeschelde. 
Integendeel op veel vlakken is er een verbetering merkbaar. Eerder zijn er problemen in de 
Oosterschelde (halvering aantal steltlopers, toename Japanse Oester). 

Hvdro-dvnamische processen 

Opmerkingen: 

• De Zeeschelde is geen meanderende rivier, ze kent hoogstens een aantal bochten. P. Meire gaat 
dus ook niet akkoord met de LTV doelstelling "Behoud meanderend karakter". 

• In LTV is er sprake van een stabiele zoet-zout gradiënt. P. Meire vindt dit tegenstrijdig met het 
dynamische karakter van het systeem en benadrukt dat enkel het behoud van de volledige zoet-
zout gradiënt van monding tot Gent van belang is. 

• In het kader van "Veiligheid" kan de getij amplitude een belangrijke indicator zijn, daar een 
verlaagde laagwaterstand tot onder de effectieve kaaimuren voor erosie kan zorgen, wat kan 
leiden tot onderspoeling van de kaaien en uiteindelijk tot instorten van de kaaien. 

• Uit S-Mer komt naar voor dat de verdieping "geen" effecten veroorzaakt, waardoor het belang 
van het thema natuurlijkheid binnen het (Nederlandse) beleid blijkt te dalen. 

Procesindicator 1: Meergeulensysteem 

• P. Meire is van oordeel dat het behoud van het meergeulensysteem van essentieel belang is voor 
het Schelde-estuarium. Hij benadrukt opnieuw dat dit op een dynamische manier moet 
geïnterpreteerd worden: geulen en platen kunnen zich in de loop der tijd verleggen (dynamiek), 
maar het resultaat moet een meergeulig karakter hebben. 

Procesindicator 2: Getij asymmetrie 

• P. Meire stelt ook de getij asymmetrie voor als belangrijke procesindicator aangezien deze het 
netto import/export sedimenttransport hoofdzakelijk bepaald in het Schelde-estuarium. 
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• BIJ een asymmetrisch getij zal de getijkromme een asymmetrische vorm hebben, (eb deel en 
vloed deel hebben een verschillende vorm). Bij de Schelde zal bijvoorbeeld het volume water dat 
bij vloed binnenstroomt veel sneller binnenkomen, dan dat het (zelfde volume water) nodig heeft 
om bij eb naar zee te stromen. Door die lagere stroomsnelheid krijg je bij de eb een bezinken 
van het sediment en een "vol pompen" van het systeem. Dit heeft zijn impact op de 
toegankelijkheid, maar ook op het meergeulensysteem. 

• Deze asymmetrie wordt bepaald door veel aspecten waaronder de verhouding diepte versus 
ondiepte, meergeulensysteem, . 

Procesindicator 3: Turbiditeit 

• Deze indicator vertoont een sterke link met de chemische processen. 

• Turbiditeit is het grootst in de overgang van zout naar zoet en is het resultaat van: 

- Sedimentatie 

- Flocculate van de organische belasting 

Chemische processen 

Procesindicator 1: Primaire productie (PP) 

• PP wordt beïnvloedt door turbiditeit (eventueel gemeten als extinctie-coefficient van licht) 

• PP vertoont een link naar fytoplankton: P.Meire verwijst naar indicatoren opgesteld voor VMM in 
kader van KRW. Uitgangspunt: geweigerd om naar soorten te kijken want te complex, maar 
gezocht naar eenvoudige indicatoren bv Chlorofyl 

Procesindicator 2: Chlorofyl a 

• Goede indicator omdat het een maat is voor fytoplankton, en op die manier ook het resultaat is 
van extinctie licht of turbiditeit (sedimentatie, flocculate) 

Procesindicator 3: Zuurstof 

• Deze indicator is van groot belang voor hogere trofische niveaus. 

• Meten: 

- BOD, COD (reeds met meer gedaan): levert geen specifieke gegevens op en is duur. 

- O2 ruimtelijk én temporeel (winter hoog, zomer laag) meten 

• Op tweede niveau ook van belang wat onderliggende verklaringen zijn voor eventuele stijging of 
daling (hiërarchische structuur): 

Microbiele afbraak 

- Algenbloei 

- Eutrofienng door toenemende input nutriënten in Schelde: overdag zuurstof hoog, 's nachts 
zuurstof laag? (eutrofiëring kan gemeten worden door chlorofyl) 

Morfologie 

Alles IS gencht op een evenwichtsgedachte, MAAR de Schelde is geen systeem in evenwicht. Het Schelde-
estuarium IS een dynamisch systeem met sterke antropogene invloed, dus vaste arealen als indicator zijn 
met haalbaar. Dit leidt ook tot de vraag wat verstaan moet worden onder natuurlijke dynamiek (dus 
zonder antropogene invloed) 

Voorbeeld van dynamiek: Land van Saeftinge: zeer recent gebied (nog maar 100 jaar oud), vroeger één 
en al slik; nu zeer divers (oa. Door introductie Engels Slijkgras, sedimentatie, schorontwikkeling, etc) en 
zeer rijk aan soorten. 
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Een statische indicator zoals ha areaal is dus minder geschikt 

Er moet dus getracht worden die dynamiek weer te geven: 

• Balans gedachte: goed mogelijk dat op bepaalde plaats omzetting plaatsvindt van laag naar 
hoogdynamische gebieden terwijl op andere van hoog naar laag. 

• Snelheid van omzetting van laag naar hoogdynamische gebieden moet bijvoorbeeld < zijn dan X 
ha per jaar 

MAAR zeer moeilijk om deze dynamiek in indicatoren om te zetten. Daarom geopteerd om morfologie te 
koppelen aan functionaliteit van het systeem en wij zouden dit doen door de functie als voedselgebied, 
rustgebied voor hogere trofische niveaus) 

Ook IS er geen goed inzicht in de relaties tussen areaal veranderingen en veranderingen in de 
biodiversiteit (want ook belang van externe factoren (wat gebeurt er op ander plaatsen, wat is de invloed 
van milieukwaliteit - ecotoxicologie') 

Het concept van hiërarchie indicatoren wordt ook naar voor geschoven (verschillende niveaus van detail 
vereist verschillende indicatoren) 

Voedselweb 

Naast fytoplankton (reeds aangehaald bij de chemische processen), spelen ook de hogere trofische 
niveaus een rol. 

P. Meire: bekijk het vanuit voedingstypes (koppeling hogere met lagere trofische niveaus): 

• Benthivoren: steltlopers (slikken, platen), eendachtigen (sublittoraal) 

• Herbivoren: grauwe ganzen, smienten 

• Piscivoren 

Vogels lenen hier zich misschien beter toe dan vissen omdat ze beter gekend zijn. 

Op zich doet de soort er met toe, tenzij je ook andere links wil leggen binnen het systeem. Bijvoorbeeld 
Grauwe ganzen eten knolletjes van zeebies waardoor een verjonging (?) van het schor gebeurt. 

P. Meire: KRW beschrijft ook benthosindicatoren (checken). 
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Bijlage 6: Verslag wetenschappelijke toetsing Prof. Dr. P.M.J. 
Herman (NIOO-CEME) 

Functie: Hoofd van Departement Ruimtelijke Ecologie binnen het Nederlands Instituut voor Ecologische 
Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME), Yerseke. 

Algemeen 

Peter Herman pleit er zeer sterk voor om het aantal permanente meetstations in de Westerschelde (WS) 
en Zeeschelde (ZS) te vermeerderen. Deze zouden moeten toelaten een aantal chemische en fysische 
parameters op constante basis te meten. Ze zouden ook als open platforms moeten gezien worden, waar 
onderzoekers en wetenschappers ook experimenteel kunnen te werk gaan. 

Een tweede punt die Peter Herman aanhaalt, is het opstellen van een goede database en website die 
uitgebouwd wordt naar het grote publiek. Hier zouden bepaalde processen visueel voorgesteld kunnen 
worden. Bijvoorbeeld verandering O2 over de jaren, verandenng schor/slik areaal, de koppeling met 
vogels, enz. Zij zouden kunnen helpen bij het aanleveren van data en bij het voorstellen naar wat visueel 
kan voorgesteld worden. De definitieve uitwerking ligt met binnen hun takenpakket. 

Hvdro-dvnamische processen 

Meeraeulensvsteem: 

• Morfologisch onderzoek door ProSes (WL: Waterbouwkundig Laboratorium) 

Mogelijke indicatoren worden hierbinnen uitgewerkt: bv. Kantelindex 

- Contact: Claire Jeuken, Alkion 

Getij-assymetrie: 

• Vloed-dommantie: sterke instroom bij vloed, traag bij eb waardoor we opvullen krijgen van 
systeem 

• Eb-dominantie: snelheid hoogst bij eb waardoor sediment uit systeem verdwijnt, WS wordt 
schoongespoeld 

• Recent: evolutie naar eb-dominantie met ook een evolutie naar een 1-geulsysteem 

• MAAR redelijk complex systeem: ook natuurlijke variatie oiv 18.6 jange cyclus in getij (soms 
moeilijk om antropogene en natuurlijke vanatie te onderscheiden) 

Chemische svsteem 

Zuurstofhuishoudina : 

• 2 belangrijke processen: nitnficatie (in O2 rijke omstandigheden) en denitnficatie (in O2 arme 
omstandigheden); 

• verbeterde zuurstofkwaliteit bevoordeelt nitnficatie: nu komt praktisch alles binnen als nitraat ipv 
ammonium (vroeger) (van bijnvieren): verschuiving zuurstoffront stroomopwaarts (naar Gent 
toe) 

• mogelijke indicator: O2 front dat verschuift 

- Vroeger '80-90: 8-10 promille O2 op zeer kleine ruimte in vergelijking tot andere estuana 

- Ratio benthische/ pelagische secundaire productie zou P. Herman willen uitzoeken 
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• Zuurstof enkel van belang als indicator in de Zeeschelde, MAAR ook in toekomst denken en reeds 
andere producten meten zoals ammonium want die kunnen in de toekomst voor het begrijpen 
van veranderingen van belang zijn (én er is geen weg terug) 

• Veel minder afhankelijk van het getij (meer voorspelbaar) dan turbiditeit; wel seizoenale 
fluctuaties, maar bjina geen circadiane 

• Plot zuurstof tov saliniteit: salmiteit bepaald ook oplosbaarheid van O2 

Turbiditeit: 

• Sturende parameter: afhankelijk van locatie waar precies gemeten wordt, van moment in getij, 
weer, golven of een combinatie ervan 

• Nu veel scatter in data (geen duidelijke data): Daarom nood om om de 10 minuten te meten; 3 a 
4 permanente meetstations nodig op WS en ZS, anders heel moeilijk meetbaar 

• Vertoont een seizoenale cyclus 

• Microfytoplankton legt veel sediment vast op bodem in de zomer, dat in de winter in suspensie is 
(verhoogde turbiditeit) 

• In combinatie met andere meten: O2, NO3,, Chlorofyl a, Saliniteit 

• Aangezien pas na 5 jaar resultaat, is de power voor het beleid praktisch nul (tegenwoordig) 

Rivierafvoer: 

• Wordt ondergewaardeerd in het schema 

• Natte jaren worden weerspiegeld m N, P, Si verhoudingen: 

- Veel regen: Si hoog (lineair met hemelwater)(afkomstig van rivieren), P verdund (van 
puntbronnen), N (met lineair met hemelwater) (1/2 actuele inpuf?) 

Rivierafvoer moet dus gecorrigeerd worden: EIbe-studie (GRIMVALL) geeft correctiefactoren 
voor de rivierafvoer (statistisch model) 

Deze correctie is van belang omdat het de "power" naar beleid toe verhoogt 

- Indien men hemelwater volledig zal afscheiden, dan zullen er op bepaalde momenten grote 
inputs zijn in de Schelde, nog snellere afvoer (ipv langzaam insijpelen in grond) 

Saiiniteitsschommelingen: 

• Van groot belang voor stroomopwaarts beleid 

• Saliniteitsmetingen rond Doel zou beeld kunnen geven van buffercapaciteit die Vlaanderen 
probeert te voorzien 

• Geeft beeld van verder binnendringen getij 

• Reeds bestaande meetstations voor saliniteit en getij: geen groot aantal, maar wel makkelijk en 
goed extrapoleerbaar 

• Gemakkelijk te meten én goedkoop (dus opname als indicator) 

• Medebepalend voor biomassa: vb. Macrobenthos in Oostelijke Westerschelde laag door 
overspoeling met zoet water 

Morfologie 

Morfodynamiek: 

• Krijgt voornamelijk vorm in de winter: weinig organismen die structuur vastleggen 

• Nog onduidelijk hoe zand en slib zich mengen in de bodem- soms zie je scherpe en soms 
geleidelijke overgangen tussen zand- en slibgebieden. 
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• Morfologie stuurt voornamelijk vanuit hydrodynamica en bepaalt biologie (slechts kleine 
terugkoppeling): in morfologische parameters is wel een deel van biologische parameters 
verwerkt. 

Schor: 

• Sterke invloed op morfologie: 

- erosie en depositie processen verschillen zeer sterk op onbegroeide of begroeide (schor) 
delen 

- stroomsnelheden en golven worden zeer efficiënt gedempt door schor: 2 m schorvegetatie 
dempt 50% van golfamplitude (wel afhankelijk van hoeveelheid water die zich boven schor 
bevindt). 

Peter Herman is voorstander om de habitatten te evalueren aan de hand van hun eindgebruikers (de 
populaties die er leven) (intern overleg 15/05/04). 

P. Herman blijft ondanks de link tussen vogels en areaal, ervoor pleiten om ook het areaal te meten door 
bijvoorbeeld goed geplande Remote Sensing bij eb (vergadering 25/05/04). 

Voedselweb 

Microfytobenthos (MFB): 

Een belangrijke schakel in het voedselweb van het Schelde-estuarium wordt gevormd door het 
microfytobenthos. Deze schakel ontbreekt in het huidige schema en moet zeker aangevuld worden. 

• MFB verantwoordelijk voor 20 % van de primaire productie (PP) in de Westerschelde (WS) 

• Macrobenthos voedt op fytoplankton en microfytobenthos, en niet zo zeer op detritus. Dit 
patroon wordt ook pelagiaal teruggevonden: copepoden eten voornamelijk fytoplankton en bijna 
geen detritus. 

Microfyotplankton (MFP) afhankelijk van het systeem: 

• Hoog dynamische systemen: weinig MFP (zandig, door structuur, maar er groeit niets) 

• Laag dynamische systemen: veel MFP (slib,...) 

• Slibbige zandplaten herbergen rijkste macrofauna 

• Invloed op turbiditeit 

• Artikel P. Herman microfytoplankton en Shear Stress 

Detritus: 

• Voornamelijk allochtoon: komt van rivierafvoer 

• De rol van detritus voor voedselweb is uiterst beperkt (ivm microfytobenthos). 

• Nauwelijks van belang als voedsel voor copepoden en macrobenthos. 

• Enkel een dikke pijl voorzien naar de bacteriën toe (microbiële loop) (nauwelijks van belang voor 
fytoplankton en niet van belang voor macrobenthos). 

• MAAR detritus wel van belang voor systeem op zich: detritus afkomstig van land beïnvloedt 
zuurstofhuishouding: 

- 2 belangrijke processen: nitrificatie (in O2 rijke omstandigheden) en denitrificatie (in O2 arme 
omstandigheden); 

- verbeterde zuurstofkwaliteit bevoordeeld nitrificatie: nu komt praktisch alles binnen als 
nitraat ipv ammonium (vroeger) (van bijrivieren): verschuiving zuurstoffront stroomopwaarts 
(naar Gent toe) 
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• bij zuiveren van water zijrivieren: eerst C-bron (detritus) eruit, in tweede instantie de nutriënten 
(N, P): 

- bij extreem zuiveren van detritus: veel N, P waardoor een hoge PP plaatsvindt in de 
zijrivieren: deze organismen sterven af wanneer ze Schelde bereiken (zoet-zout overgang, 
O2, ) waardoor je nog steeds hoge concentraties hebt aan detritus (C-bron) in Schelde maar 
dus wel van allochtone oorsprong 

Vogels per voedingstvpe: 

Onderscheid maken tussen herbivorie en benthivone. 

Aantal vogels op de platen is indicatief voor 

• oppervlakte platen (met lineaire relatie) 

• voedsel (met lineaire relatie): benthische leven dat sterk verbeterd is de laatste jaren (decaden): 
bijvoorbeeld link macrobenthos (kokkels, mossels) en scholekster, 

• erosie van platen door baggerwerken 

• veranderingen m kwaliteit systeem: door stijging O2 concentratie boven een bepaalde kntische 
waarde, veel Tubificidae in Zeeschelde, deze zijn voedsel voor wintertaling en krakeenden 

MAAR wel complex: 

• extra aandacht hebben voor veranderingen die veroorzaakt worden buiten het systeem bv: 

- aanleg sterngebied Zeebrugge 

- strenge winters 

- gedrag vogelsoort' vb. Scholekster is redelijk honkvast, eenmaal hij zich door een strenge 
winter moet verplaatsen naar een ander gebied en ziet dat het daar voedselrijk is, dan 
bestaat mogelijkheid dat hij met terug keert (dus verdwijnen van scholekster die mets te 
maken heeft met kwaliteit Schelde estuarium) 

• op grotere tijdsspanne zien: jaar tot jaar variatie mogelijk 

• Nood aan standaardiseren op internationale tendens om invloeden van buiten de Schelde uit te 
sluiten. 

Earlv warning 

Volgens P. Herman is de mogelijkheid om het beoordelingskader als early waming system te gebruiken 
afhankelijk van het proces dat je bekijkt: 

• Waterkwaliteit: tijdstip van enkele maanden, afhankelijk van residentietijd 

• Biologie: fytoplankton (dagen), zooplankton (weken), macrobenthos (moeilijker, veel variatie), 
vogels (5 a 10 jaar) 

• Arealen: zeer traag proces (decaden), MAAR begroeiing op bepaalde plaats (meetbaar aan 
chlorofyl a) kan wijzen op verandenng en dus gebruikt worden als early warning. Voor indicator 
eerder de arealen op zich. 

• Morfologie: verdieping/ storten (1 jaar) 

Early warning misschien uit hydrodynamiek te halen MITS correctie voor weersomstandigheden. 
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Bijlage 7: Verslag publieke participatie met stuurgroep 

ENQUÊTE 

Tijdens een publieke participatieronde (19 mei 2004) werd aan de hand van een enquête onder de leden 
van de stuurgroep (10) gepolst naar hun visie over belangrijke procesindicatoren voor het Schelde-
estuanum. 

Voor het thema natuurlijkheid werden in totaal 30 verschillende indicatoren genoemd rekening houdend 
met de verschillende bewoordingen. Deze indicatoren werden per subthema geclusterd. 

Tabel 23: Overzicht van alle opgegeven indicatoren voor het thema Natuurlijkheid 

Morfologische dynamiek 
Westerschelde 

Waterkwaliteit 

Biodiversiteit 

Morfologische dynamiek 
Meerqeulenstelsel Westerschelde 
Schorren oppervlakte 
Platen oppervlakte 
Meerqeulenstelsel Westerschelde 
Doorsnede nevengeulen/hoofdgeul 
Kubieke meters onderhoudsbaqqerwerk 
Dynamisch systeem meerqeulen 
Percentage water door de hoofdgeul 
Voldoen aan Kaderrichtliinwater 
Waterkwaliteit 
Aantal chemische stoffen die normen overschniden 
Zout 
Zuurstof 
Aantal doortrekkende vis 
Voldoen aan Voqelnchtlijn 
De biodiversiteit in het water 
De biodiversiteit op de oever 
Aantallen van relevante fauna en flora bv van de wintertelling 
Zeezoogdieren populatie 
Vangstopbrengsten visvangst 
Aantal zeehonden 
Aantal soorten Voqelnchtliin 
Aantal soorten Habitatrichtlijn 
Aantal vogels/zeezoogdieren/vissen 
Ha habitat per doeltype 
Leefruimte plant en dier 
Percentage dieren welke zich kan voortplanten 
Aantal zeehonden 
Vogelsoorten uit vogelnchtlijn 

Naast het benoemen van een aantal belangrijke indicatoren per (sub) werd de Stuurgroep ook gevraagd 
deze indicatoren te scoren op een schaal van 1 tot 5 naargelang het belang van de indicator voor het 
functioneren van het ecologische of economische systeem (geschiktheid als procesindicator) en voor het 
beleid (geschiktheid als beleidsindicator). Sommige subthema's kunnen bijvoorbeeld heel belangrijk zijn 
voor het begrijpen van het eco-systeem of het economische systeem, maar minder goede 
beleidsindicatoren opleveren. 
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Tabel 24: Overzicht van het aantal en gemiddelde scores van de indicatoren per subthema 
voor het thema Natuurlijkheid 

Subthema Natuurlijkheid 

Morfologische dynamiek Westerschelde 

Waterkwaliteit 

Biodiversiteit 

Belang voor 
het begrijpen 
van het 
proces 

4.7 

4.8 

4.6 

Relevantie 
voor het 
beleid 

4.3 

5.0 

4.8 

Aantal 

9 

5 

16 

Uit Tabel 23 en Tabel 24 blijkt duidelijk dat de 3 grote pijlers binnen het thema Natuurlijkheid het behoud 
van de morfologische dynamiek en meer specifiek het meergeulensysteem (fysisch proces), het 
verbeteren van de waterkwaliteit (chemisch proces) en het in stand houden van de typische 
levensgemeenschappen van het Schelde-estuanum (biodiversiteit) zijn. Alle dne de subthema's worden 
hoog m geschat zowel als proces- als beleidsindicator. 

CONCLUSIES 

Volgens de stuurgroepleden moeten de procesindicatoren voor Natuurlijkheid voornamelijk geselecteerd 
worden op het niveau van het eindproduct namelijk soorten (hoog in voedselketen) en arealen (habitat). 
De hydro-dynamische en chemische processen moeten samengebundeld worden tot 1 a 2 indicatoren, 
waarbij voornamelijk het meergeulensysteem en de waterkwaliteit aandacht moet krijgen. 

De indicatoren moeten éénduidig en gemakkelijk te monitoren zijn. Daarenboven is de vertaalbaarheid 
naar het grote publiek van belang. 

Tijdens de selectie van de procesindicatoren moet voornamelijk gezocht worden naar indicatoren die een 
link vormen met andere processen. De selectie van de procesindicatoren moet zoveel mogelijk 
geharmoniseerd worden met andere bestaande of in ontwikkeling zijnde richtlijnen. Hierbij wordt vooral 
gedacht aan de Kadernchtlijn Water (KRW) en de Vogel-en habitatnchtlijn (VHR). Aangezien de KRW zelf 
indicatoren naar voor schuift voor het beoordelen van de waterkwaliteit, is het van praktisch belang dat -
indien mogelijk en relevant- deze indicatoren geselecteerd worden voor het beoordelingskader Schelde-
estuanum. 
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Bijlage 8: Beoordelingskader ten behoeve van de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) 

ALGEMEEN 

De KRW (2000) beoogt onder meer de bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen en 
duurzaam gebruik van water. Het doel is om voor alle wateren een 'goede toestand' te bereiken tegen 
2015. De KRW onderscheidt 4 categorieën natuurlijke wateren: meren, rivieren, overgangs-en 
kustwateren. Daarnaast is nog een categorie sterk veranderende wateren (waterlichamen waarvoor de 
goede toestand niet realiseerbaar is als gevolg van hydromorfologische ingrepen) en een categorie 
kunstmatige wateren (waterlichamen die ontstaan zijn door menselijk toedoen, waar eerst geen water 
was). Het Schelde-estuarium valt onder de categorie overgangswateren. 

De goede toestand is onderverdeeld in een goede chemische en een goede ecologische toestand. Deze 
laatste is verder onderverdeeld in een goede biologische toestand en eisen ten opzichte van fysisch-
chemische parameters en hydromorfologie. Voorlopig zijn in Nederland slechts enkel de referentieconditie 
en maatlatten voor de biologische toestand beschreven én dit slechts voor bepaalde types waterlichamen 
waaronder het type 02 (estuarium met matig getijverschil) dat van toepassing is voor het Schelde-
estuarium. In België is men nog steeds bezig met het opstellen van een beoordelingssysteem voor de 
Zeeschelde. 

Belangrijke kenmerken van beoordelingssystemen zijn o.a. (Ysebaert et al., 2003): 

• Reageert voorspelbaar op veranderingen (bijvoorbeeld toenemende mate van stress) 

• Is gevoelig en reageert binnen een bepaalde tijdsperiode en geografische schaal op 
veranderingen; 

• Is specifiek of reageert onderscheidend op de potentiële verstoringfactoren; 

• Toepasbaar en reproduceerbaar op een volledige ecoregio; 

• Verstaanbaar en interpreteerbaar voor niet-specialisten. 

Beoordelingssystemen moeten veranderingen meten ten opzichte van referentie condities. Voor de KRW 
geldt als referentie een min of meer onverstoorde staat die per watertype gedefinieerd moet worden en 
wat overeenkomt met een "zeer goede ecologische toestand" (ZGET) (van der Molen et al., 2003). 

Het doel van de ecologische beoordeling is "het beoordelen van de effecten van menselijke activiteiten op 
ecologische kenmerken op de verschillende geïntegreerde schalen in ruimte en tijd en het evalueren van 
de resulterende beoordeling in beheersmaatregelen'. Het primaire einddoel van de KRW is het bereiken 
van de Goede Ecologische Toestand (GET) voor de natuurlijke wateren tegen 2015 (van der Molen et al., 
2003; Ysebaert et al., 2003). De woordelijke omschrijving van GET luidt: de waarden van de biologische 
kwaliteitseiementen vertonen een geringe mate van verstoring ten gevolge van menselijke activiteiten, 
maar wijken slechts licht af van wat normaal is voor de referentietoestand namelijk ZGET (van der Molen, 
2003). 

De ecologische toestand dient voor natuurlijke watersystemen in 5 klassen te worden ingedeeld die de 
mate van afwijking tot de referentie weergeven (Ysebaert et al., 2003): 

• Zeer goed (ZGET): geen of zeer geringe afwijking; 

• Goed (GET): geringe afwijking; 

• Matig: matige afwijking; 

• Ontoereikend: sterke afwijking; 

• Slecht: zeer sterke afwijking. 
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Uiteindelijk moet een eindscore opgesteld worden tussen O en 1, dit is de Ecologische Kwaliteits-Ratio 
(EKR) (Ecological Quality Ratio, (EQR)) die de verhouding aangeeft van de actuele toestand tot de 
referentieomstandigheden (van der Molen et al., 2003; Ysebaert et al., 2003). 

BEOORDELINGSSYSTEEM K R W VOOR WESTERSCHELDE 

Het Schelde-estuarium, gelegen op het Be-NL grondgebied tussen Gent en Vlissingen, wordt binnen de 
Kaderrichtlijn water beschreven als het muli-tidale overgangswatertype 03. Zoals reeds vermeld is voor 
het Schelde-estuarium voorlopig enkel een beoordelingssysteem uitgewerkt voor het Nederlandse deel de 
Westerschelde, dat getypeerd wordt als een estuarium met een matig getijverschil (overgangswater type 
02). 

De KRW vraagt om een beoordeling van de waterkwaliteit op het niveau van de kwaliteitselementen. In 
Tabel 25 worden de kwaliteitselementen die relevant zijn voor de categorieën overgangs- en kustwateren 
weergegeven. De hydromorfologische - en algemene hydro-dynamische-chemische kwaltieitselementen 
zijn "nevengeschikt" en dienen afgeleid te worden van de goede biologische toestand (van der Molen, 
2003). Het biologische kwaliteitselement is zowel gebaseerd op soortensamenstelling als abundantie van 
verschillende organismen. 

Tabel 25: Biologische, algemene fysisch-chemische en hydrologische kwaltiteitselementen 
voor de typen in de categorieën overgangs- en kustwateren (van der Molen, 2003) 

Biologiscti 

Samenstelling en abundantie 
fytoplankton 

Samenstelling en abundantie van 
macrofyten en fytobenthos 

Samenstelling en abundantie van 
macrofauna 

Samenstelling en abundantie van 
VIS (met voor kustwateren) 

Algemeen fysisch-chemisch 

Doorzicht 

Thermische omstandigheden 

Zuurstofhuishouding 

Zoutgehalte 

Nutriënten 

Hydromofologisch 

Getijden regime 

Morfologie 

Voor de verschillende biologische kwaliteitselementen is telkens een indicator gekozen waarvan de 
referentiewaarden die overeenstemmen met een "Zeer goede ecologische toestand" zijn bepaald. 
Vervolgens werden de afwijkingen ten opzichte van de referentie berekend per indicator. De indicatoren 
zijn verwerkt in deelmaatlatten. Deelmaatlatten zijn geaggregeerd tot een maatlat die één score 
genereert per type water en per kwaliteitselement. Bijvoorbeeld de maatlat voor het kwaliteitselement 
fytoplankton is het resultaat van de twee deelmaatlatten chlorofyl-a (biomassa) en Phaeocystis 
(samenstelling). Dit is het niveau waarop geldt "one out all out', wat betekent dat als één van deze 
maatlatten aangeeft dat de goede toestand met is bereikt, het waterlichaam daarmee met aan de 
doelstellingen voldoet (van der Molen, 2003). 

In Tabel 26 wordt een overzicht gegeven van de verschillende maatlatten van de biologische 
kwaliteitselementen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het rapport "Referenties en 
maatlatten voor overgangs-en kustwateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water" (van der Molen et 
al., 2003) en de bijhorende achtergronddocumenten (Jager et al., 2003; Knoben et al., 2004; van den 
Berg et al., 2004 (a,b)). 
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Tabel 26: Overzicht maatlatten en deelmaatlatten van de biologische kwaliteitselementen 
(van der Molen et al., 2003) 

Maatlat Deelmaatlat/ 
Indicator 

ZGET GET Matig Ontoereikend Slecht 

Fytoplankton 

Soortensamenstelling 

Biomassa 

Phaeocystis (106 
cel/l) 

Chlorofyl-a (|jg/l) 

< 1 

< 9 

>5 en 
<10 

>9 en 
<13,5 

>10 en 
<30 

>13,5 
en <27 

>30 en <60 

>27 en <54 

>60 

>54 

Macrofyten en fytobenthos 

Soortensamenstelling 

Biomassa 

Kwelder-areaal (ha) 

Kwelder-kwaliteit 
(minpunten) 

Zeegras-areaal (ha) 

Zeegras-kwaliteit: 

Kein zeegras (% 
bedekking) 

Groot zeegras (% 
bedekking) 

Wierophoping (% 
areaal) 

> 
15.000 

0 

p.m. 

>60o f 

>30 

< 1% 

> 
10.000 

1-2 

> 4 0 o f 

>20 

>1 en < 
2% 

3-4 

>30o f 

> 10 

>2 en 
< 3 % 

5 

>20o f 

> 10 

>3 en <4% 

6-7 

> 20 en 

> 10 

>4% 

Macrofauna <̂ >''̂ ^ 

Soortensamenstelling 

Soortensamenstelling 

Biomassa 

Biomassa 

Soorten gebonden 
aan ecotopen onder 
druk (Aan of 
afwezigheid) 

'Gewone soorten': 
Presentie in stalen 
(Mm. - Max.) (2), 
dichtheid (n/m^), 
biomassa (g/m^) 

Areaal 'Grote 
schelpdieren' (ha) 

Vis 

Soortensamenstelling 

Biomassa 

Diadrome soorten 
(aantal) 

Estuarien residente 
soorten (aantal) 

Kinderkamersoorten 
(aantal) 

Soorten 
seizoensgasten 
(aantal) 

Spienng (dichtheid) 

9-10 

12-13 

9-10 

5 

? 

7-8 

9-11 

7-8 

4 

5-6 

5-8 

5-6 

2-3 

3-4 

3-4 

3-4 

1 

<3 

<3 

<3 

<1 
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Maatlat Deelmaatlat/ 
Indicator 

Puitaal (dichtheid) 

Marien juvenielen 
(dichtheid) 

Huidzweren bot (%) 

ZGET 

-> 

? 

0 

GET 

0-2 

Matig 

2-5 

Ontoereiltend 

5-20 

Sleclit 

>20 

Eindscore per meetlat >0,8 <0,8 en 
>0,6 

< 0,6 
en >0,4 

<0,4 en >0,2 <0,2 

(1) De uitgebreide lijst van de kwantitatieve referentiewaarden van de indicatoren voor macrofauna zijn te vinden m 
Bijlage 2. 

(2) Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het rapport 'Achtergronddocument referenties en 
maatlatten Macrofauna ' (Knoben et al., 2004). 
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Bijlage 9: Referentiewaarden indicatoren macrofauna voor de 
Westerschelde 

(van der Molen et al., 2003) 

Soort 

Alderia modesta 

Alkmaria romijni 

Assiminea qrayana 

Boccardia redeki 

Cyathura carinata 

Hydrobia ventrosa 

Idotea chelipes 

Limapontia depressa 

Manayunkia aestuanna 

Myosotella myosotis 

Arenicola manna 

Bathyporeia pilosa 

Corophium arenarium 

Corophium volutator 

Eteone lonqa 

Eurydice pulchra 

Haustorius arenarius 

Heteromastus filiformis 

Hydrobia uivae 

Macoma balthica 

Nepthys cirrosa 

Nepthys homberqii 

Nereis diversicolor 

Nereis succinea 

Oliqochaeta 

Pyqospio eleqans 

Scoloplos armiqer 

Scrobicularia plana 

Spio martinensis 

Tharyx marioni 

Scolelepis squamata 

Spiophanes bombyx 

Streblospio shrubsolii 

Cerastoderma edule 

Mytilus edulis 

Mya arenaria 

Ecotoop' soorten 

Aanweziq 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

'qewone'soorten 

Mm. 

12 

22 

31 

10 

0 

6 

4 

0.5 

34 

150 

5 

4 

38 

9 

18 

57 

11 

9 

7 

18 

2 

1 

0 

Max. 

31 

29 

37 

42 

14 

11 

10 

4 

50 

600 

17 

21 

50 

22 

35 

74 

19 

26 

17 

33 

5 

7 

7 

Eenheid 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

q/m2 

% 

n/m2 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

'Grote schelpdieren' 

Mm. 

1250 

200 

Max. 

3750 

Nvt 

Eenheid 

Ha 

Ha 

Adulte populatie aanweziq 
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Bijlage 10: Interviews experts toerisme & recreatie, en visserij 

Interviews Experten Vlaanderen (chronologisch) 
Naam Afdeling Institutie Datum 
Prof Frank Maas 
Prof Dr Myriam Jansen Verbeke 
Vincent Nijs 
Geert Devos 

Jundische Faculteit 
Instituut voor Sociale en Economisch 
Medewerker 
Adjunct van de directeur, Afd Beleid 
Havens, Waterwegen en Zeewezen 

Universiteit Gent 
1 Universiteit Leuven 
Toensme in Vlaanderen 
Ministene van de Vlaamse 
Gemeenschap 

27/mei/04 
17/jun/04 
02/jun/04 
25/nov/04 

Interviews Experts Nederland (chronologisch) 
Naam 
Drs Cor Helmendach 
Hans Geesbergen 
Drs Josien Steenbergen 
Dr Tammo Bult 
Jaap Holstein 
Prof Dr Ir Huub Savenije 
Prof Ir Eelco van Beek 
Drs Susan Graas 
Drs Marco Schouten 
Drs Alessandra Rosato 
Drs Enk Mosselman 
Ben de Winder 
Enk de Koning 
Mr Paul Post 
Dirk Lagendijk 
Tecia Westerhuis 
Hans Kamp 
Prof Drs Ir Han Vnjiing 
Drs Piet de Ridder 
Drs Frans Otto 
Dr Bert van Eek 

Afdeling 
Afdeling Economie 
Directeur 
Onderzoeker 
Onderzoeker 
Directeur 
Hoogleraar 
Hoogleraar 
Onderzoeker 
Onderzoeker 
Onderzoeker 
Onderzoeker 
Medewerker 
Medewerker toensme 
Jundisch Medewerker 
Medewerker 
Medewerker beleid 
Sluiswachter 
Hoogleraar 
Medewerker 
Mederwerker Economie 
Lid Stuurgroep 

Institutie 
Kamer van Koophandel Middelburg 
ZEVIBEL 
RIVO 
RIVO 
Productschap Kokelvissenj 
UNESCO-IHE 
WL Delft Hydraulics 
UNESCO-IHE 
UNESCO-IHE 
WL Delft Hydraulics 
WL Delft Hydraulics 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland 
Provincie Zeeland 
ProSes 
Provincie Zeeland 
Provincie Zeeland 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland 
TU Delft 
A W Rotterdam 
RIKZ Den Haag 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland 

Datum 
27/jun/04 
27/JUI/04 
27/JUI/04 
27/JUI/04 
06/JUI/04 
08/JUI/04 
08/JUI/04 
08/JUI/04 
08/JUI/04 
08/JUI/04 
08/JUI/04 
15/JUI/04 
15/JUI/04 
16/JUI/04 
16/JUI/04 
16/JUI/04 
16/JUI/04 
30/JUI/04 

28/okt/04 
28/okt/04 
28/okt/04 

Algemene doelen interviews: 

1. toetsen van de procesanalyse. 

2. toetsen van de selectie van een mogelijke selectie van beleidsindicatoren. 

3. onafhankelijke academische opinie verkrijgen over de opdracht van ECOLAS in het algemeen, 
en de resultaten tot zover van de indicatoren voor toerisme en visserij in het bijzonder. 

4. inzage krijgen in de stand van academische kennis over de relatie Schelde morfologie -
ecologie - economie. 

5. inzicht krijgen in de beschikbaarheid en structuur van statistische gegevens, en kennismaken 
met de bronnen experts. 

6. kennismaken met experten en ervaringsdeskundigen voor latere raadpleging. 

Interviews experten Vlaanderen (in chronologische volgorde) 

Prof. Frank Maes (FM) Juridische Faculteit van de Universiteit Gent 

Doel interview: 

Terugkoppeling te verkrijgen met betrekking tot de structuur en de elementen van de procesanalyse 
en de keuze van de indicatoren. 
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Algemene opmerkingen: 

Het probleem wordt voorgelegd welke hoofdindicatoren FM zou kiezen voor besluitvorming in 
het kader van de doelen van de LTV. FM stelt voor om voor ieder thema één indicator te nemen die 
meer naar het economische (E), één die meer naar het sociale (S) en één die meer naar het milieu 
verwijst (D). Het duurzaamheidsperspectief is zo ingeburgerd dat dit de indicatoren onmiddellijk 
aantrekkelijk maakt voor besluitvormers. Bovendien wordt het probleem van weging, wat bijna 
onoplosbaar is bij het creëren van een dergelijke index op die manier redelijk handelbaar. 

Thema Visserij: 

Een afweging tussen de aanwezigheid van visserboten en de kans op aanvaringen met de 
beroepsvaart zal moeten plaatsvinden. 

(E) Visvangst, inclusief de vangst van de zogenaamde recreatie visserij. De aanlandingen op de 
vismijn vormen een goede bron van informatie want in België is een veilplicht. 

(S) Werkgelegenheid in de visserij. Dit hoeft niet meer dan enkele tientallen te bedragen maar is toch 
op lokale schaal belangrijk en ook politiek heel gevoelig door de aantrekkelijkheid voor de media voor 
het thema "het verdwijnen van de visserij" op de Westerschelde. 

(M) Wijze van vissen is erg belangrijk voor de milieuschade. Hoe er wordt omgegaan met de bijvangst 
is ook belangrijk. Er is een document van de Vlaamse overheid op het Web met de lijst van 
vergunninghouders (http://www.vici.fqov.be/nl/index-nl.htm) en ook maandelijkse prijsnoteringen van 
de vissoorten http://www2.vlaanderen.be/ned/5ites/landbouw/visserii/markt/index.html 

Vanuit juridisch/politicologisch perspectief is er een doctoraatsthese van Hank Prins, die verheldering 
kan bieden op het punt van de instituties en hun belangen betrokken bij de visserij. 

Thema Toerisme en Recreatie 

Zie de MAREDASM studies voor definities van toeristen, recreanten, permanente toeristen etc. 
Een groot deel van de jachteigenaars vaart (bijna) nooit, dus het jacht kan worden opgevat als een 
tweede huis. Het effect op toerisme van een investering in natuurbescherming kan een belangrijke 
reden zijn voor het doen van investeringen. 

(E) Gegevens over bestedingen door toeristen worden bijgehouden. 

(S) Geen suggestie. Misschien werkgelegenheid in de horeca. 

(M) Aantal bezoekers aan natuurgebieden is ook vrij gemakkelijk na te gaan. 

Prof. Dr. Mvriam Jansen Verbeke. Instituut voor Sociale en Economische Geografie. Universiteit 
Leuven 

Specifieke doelen inten/ievtr. 

Lacunes in data over overnachtingen en bestedingen in Vlaanderen. ' 
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De data over overnachtingen worden gerapporteerd aan het NIS maar campings, particuliere 
gastenverblijven, en vakantiehuisjes rapporteren vaak met. In Leuven probeert men deze gegevens 
aan te vullen. 

Vincent Nns. Toerisme in Vlaanderen 

Toezending publicaties statistieken en commentaar op de procesanalyse 

Geert de Vos. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afd. Beleid. Havens. Waterwegen en 
Zeewezen 

Lezen van de procesanalyse toerisme en recreatie en ontvangen van commentaar. 

Interviews experts Nederland (in clironologisclie volgorde) 

Drs. Cor Helmendach: Kamer van Koophandel. Middelburg. 

Resultaten: 

• Indicator over investeringen door toeristische bedrijven (die langer dan 1 jaar 
bestaan) en bestedingen van toeristen kunnen jaarlijks uit de ERBO enquête 
worden gehaald. 

• Regionale data moeten uit regionale bronnen komen, anders zijn ze niet 
betrouwbaar. 

• Het gebruikte vraag aanbod model voor toerisme en de procesindicatoren zijn 
bruikbaar. 

Er zijn een zes tal bronnen van data over recreatie en toerisme: 

1. Van het CBS: CVO (Continu vakantieonderzoek), alleen Nederlanders, terwijl voor Zeeland 
juist Duitse toeristen. Toch komen ze uit op rond 17M toeristen voor 2003. Verkrijgbaar bij 
Bureau Toerisme Zeeland (BTZ). 

2. Van het CBS: SLA (Statistiek Logies Accommodatie), bij BTZ, alleen de grote bedrijven, 
missen de kleine, particuliere huisjesverhuurders, die een aanzienlijk aandeel vormen. 
Geaggregeerd, komen uit op maar ongeveer lOM overnachtingen voor 2003, want ze tellen 
alleen toerisme dat via reisbureau's is geboekt, geen campings, etc. 

3. TB Registratie toensten belasting op gemeente niveau. Caveats: sommige gemeenten grenzen 
aan zowel Ooster- als Westerschelde. Niet alle gemeenten heffen evengoed toeristen 
belasting over zijn even bedreven in het innen. Het totaal komt op ongeveer 13M 
overnachtingen voor 2003. 

4. CBS. Voor bestedingen zijn jaarrekeningen voor kleine BVs verschaffen met echt nuttige 
bedrijfseconomische gegevens. Vissers en landbouwers staan vaak met ingeschreven (tenzij 
het BV's zijn) en depositeren met hun jaarrekeningen. 
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5. Provincie Zeeland tellingen uit de lucht, doen ze eens in de 4 jaar. Ze tellen zeehonden, 
toeristen, vaartuigen etc. 

Lijst van jachthavens met geschatte indicatie van aantal ligplaatsen: Terneuzen (200) Walsoord, 
Walsaarden, Paal (50), Vlissingen (250), enkele tientallen in Ellewouts, Hoedekenskert, Sas van Gent, 
Breskens. Gepland is verder een jachthaven bij Perkpolder (350). 

Het sterke punt van de KvK Middelburg is het Economisch Regionaal Bedrijfsonderzoek ERBO. Er 
is minder dan 20% non-response. Als enige enquête in Nederland wordt in het ERBO een schatting 
gevraagd van de totale omzet voortkomend uit het toerisme. 

• Een aantal jaren geleden heeft het prestigieuze onderzoeksbureau NEI (nu ECORYS) ERBO 
gegevens gebruikt voor Zeeland, maar verkeerd geïnterpreteerd. Waarschijnlijk had men 
onvoldoende kennis van de lokale situatie. Dit onderzoek kreeg dus uiteindelijk onvoldoende 
acceptatie en draagvlak. Op regionale schaal moet men dus regionale data gebruiken en 
aanvullen met lokale kennis. 

• Variabiliteit in de data is altijd lastig mee om te gaan, vooral als men " early warning" 
indicatoren zoekt. Het verschil goed of slechte zomer maakt bijv. voor Heineken zo'n 20% 
verschil in omzet. 2003 was goede zomer en slechte conjunctuur, dus alle sectoren behalve 
toerisme deden het slecht. 

• LISA B.V. verkoopt gedetailleerde werkgelegenheidsdata via ETIN in Tilburg. 

• Onderzoeksbureaus hebben ook de gewoonte om elkaar na te praten en soms economisch 
totaal irrelevante thema's naar voren te schuiven, zoals bijv. toerisme op de boerderij. 

• Voor gedetailleerde gegevens over jachthavens, kan met de gegevens van de provincie 
Zeeland gebruiken (directie RMW, Erik de Koning), maar men zou moeten gaan bellen om te 
actualiseren. 

• Natuurtoerisme gebonden aan de Westerschelde is praktisch afwezig. Er worden excursies 
georganiseerd naar het land van Saeftinghe met een quotum van 15.000 per jaar, wat heel 
laag is. Er is nog wat op Braakmanbos en 't Zwin. 

• De KvK kan data leveren voor een indicatieve prijs tussen 1.000 en 2.000 euro. Ze geven 
geen rauwe data meer, vanwege slechte ervaringen in het verleden. 

Mr. Hans Geesberqen: ZEVIBEL. Yerseke 

Resultaten: 

• De kokkelvisserij is de enige vorm van visserij direct verbonden aan de 
Westersclielde waarvoor ook apart vangstgegevens worden bijgehouden. Verder is 
er ook garnalenvisserij. 

• Over indicatoren: de trade-off tussen veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid 
moeten worden aangegeven. 

• De vertegenwoordiger van de kokkelvissers. Jaap Holstein, kan niet aanwezig zijn 
en zal telefonische geïnterviewd worden. 

Zevibel is een federatie van 

• mossel vissers (Waddenzee) 

• Zeeuwse kotters en euro kotters (12 mile zone) met als havens Vlissingen en Breskens 
(Noordzee) 

• Palingen (Grevelingen en Oosterschelde) 

195 



ECOLAS 
03/07709/dl - Beoordelingskader Schelde-estuarium 

Bijlagen 

• Kreeft (Noordzee) 

en tot slot, als enige van belang voor de Westerschelde: 

• kokkels (W Schelde) (Jaap Holstein, kon helaas met komen, zal telefonisch interview doen) 

Door de recente politieke beslissingen zal mosselzaad uit de Waddenzee over 15 jaar met meer 
mogen worden gewonnen. De mosselvissers krijgen dus de kans om via alternatieve en innovatieve 
methoden mosselzaad te winnen. Daarnaast zal men mosselzaad ook op de traditionele manier van de 
bodem blijven winnen. De Oosterschelde heeft met zozeer te weinig dynamiek, als wel dat door de 
compartimenteringsdammen de Oosterschelde met voldoende zoet voedselnjk water toegevoerd 
krijgt, waar mosselzaad slechts sporadisch voorkomt. Voor de oesterputten, waarin de oesters 
gespoeld worden, gebruikt men nu Oosterscheldewater uit een pijpleiding, wat wordt afgevoerd in zee 
door de getij bewegingen. 

Kokkel IS meer een conservenproduct dan een versproduct zoals mosselen en oesters De kwaliteit 
van die van de Westerschelde is geschikt voor verwerkingsindustrie, met als versproduct. In die 
industrie is 5% van het volume misschien kokkels, maar er wordt veel waarde toegevoegd. 

De officiële lijst van vissers met een Belgische visvergunning voor de Schelde is interessante. Het 
dorpje Boekhoute is allang geen haven meer. Bovendien zijn Karel Verschraegen en Frans de Rooy 
Nederlanders met een Belgische B.V.B.A. 

Het economische belang van de Westerschelde visserij is dus relatief klem, maar de indirecte 
werkgelegenheid kan wel beïnvloed worden, zelfs als marginaal vormen van visserij uitvallen. Van de 
visserij hangen af de verwerkingsindustries, maar ook de werven, elektrische en elektronische 
apparatuur, netenmakers, etc. 

De visserijsector is tegen verdieping, omdat de kraamkamerfunctie waarschijnlijk wordt aangetast. In 
welke mate is echter met bekend. De visstand loopt terug ten gevolge van verdieping. Bovendien kan 
de grens tussen zout en zoet water verschuiven, die nu bij Hansweerd ligt. 

De sector was tegen de milieu beweging in de Waddenzee, maar in de Westerschelde wordt een 
gelegenheidscoalitie gevormd. Toch is de visserij wel tegen de grote omvang van de Habitat en 
Vogelrichtlijn gebieden. 

Over de LTV zegt HG, men kan geen 3 heren dienen, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Er 
zal gekozen moeten worden en de indicatoren set zal dat mogelijk moeten maken. 

Dr. Tammo Bult & Justine Steenbergen. Netherlands Institute for Fisheries Research 

Resultaten: 

• Indicatoren: over stocks en catch is weinig bekend, behalve kokkels. 
• Het gehalte PCB's en zware metalen in paling wordt door de keuringsdienst van 

waren gemeten en geeft een indicatie van vervuiling. 

• Voor mosselen worden e-coli gemeten. 
• Josine Steenbergen is een onderzoeksprojectvoorstel aan het schrijven om tot een 

monitoring network te komen. Het BKSE project zou hierbij aankunnen sluiten. 

• Een jaarlijkse "quick scan" (stoplicht methode) van nederlands-vlaamse experts 
zou als "early waming" systeem kunnen functioneren. 
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Het RIZO heeft veel data verzameld, maar desondanks is er hoegenaamd niets bekend over stocks in 
de Westerschelde. 

• Er zijn 14 jaar data over Schelpdieren verzameld (kokkels en mossels). Van kokkels zijn ook 
vangstgegevens. 

• Er zijn meer dan 30 jaar data over garnalen verzameld, maar die zijn nog nooit geanalyseerd. 

• Het bedrijf "Laser" van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) verleent recreatievisserij 
vergunningen. 

• Variabiliteit van de data is erg groot, dus men moet heel lang meten om conclusies te kunnen 
trekken. 

• Risk management perspectief, fout type I (men ziet een verstoring maar hij is er niet) wordt 
vermeden, maar en I I (er is wel iets maar men ziet het niet) krijgt te weinig aandacht. 

• De PCB gehaltes in paling worden voor de voedselveiligheid steeds gemeten. Voor mosselen 
ook de e-col i. 

• Heftige verdieping betekent ook meer onderhoud, continue verstoring. Er is niet te zeggen of 
een snelle of langzame verdieping ernstiger zal zijn. 

• De vraag is: Waar verwacht je de effecten, en hoe groot zullen ze zijn? Op basis daarvan een 
monster punten bepaling. 

• Op het ogenblik is men samen met de U Gent geld aan het vragen voor een gezamenlijk 
monitoring programma. Het BKSE kan hiervan gebruik maken en aansluiten. Bert van Eek zit 
ook in die commissie. 

• Justine: thema's visserij natuur(natuur) toerisme zijn verbonden dus er zijn indicatoren die 
iets zeggen over verschillende thema's tegelijk. 

• Tammo: Morfologie en kokkels geven ook een indicatie voor thema's natuur als ook visserij. 
Bij gebrek aan vangst en stock gegevens, is dit misschien een oplossing. 

• Misschien quick scan ( Stoplicht methode) methode stijl UNILEVER met gelijk aantal Vlaamse 
en Nederlandse specialisten gebruikt worden om een aanduiding te vinden voor processen, bij 
wijze van Early Warning systeem. 

Jaap Holstein. kokkelvissers 

Vraag 1: Waar worden de kokkels gevist? 

Waddenzee, ook in Ooster- en Westerschelde. De potentie van de Westerschelde zit in het kokkelzaad 
uit de voordelta overzetten naar de Oosterschelde. Nu mag dat niet. Wel wordt het zaad gevangen in 
de voordelta overgezet naar het Oosten van de Westerschelde. 

Vraag 2: Wat gebeurt er met werkgelegenheid? 

Er is een vergunningen systeem voor de Westerschelde. Nu zijn er 11 schepen, maar die worden niet 
allemaal gebruikt. 

Voor heel Nederland is de directe werkgelegenheid in de visserij en de verwerking ongeveer 200. Er 
staan 3 fabrieken in Yerseke, 1 in Hoogerheide, 1 in Harlingen. De bedrijven in Yerseke krijgen de 
problemen met het onderbreken van de aanvoer vanuit de Waddenzee, omdat de ander fabrieken al 
draaien op import, o.a. uit Denemarken. 

Vraag 3: Wat gebeurt er met het areaal ten gevolge van de verdieping? 
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BIJ de eerste verdieping na 2000 ging de kwaliteit enorm achteruit. Er was teveel dwarsstroming op de 
schorren. Men is een proces begonnen tegen Rijkswaterstaat, maar de bewijslast ligt bij de 
kokkelvissers, terwijl de gegevens bij de Overheid zijn. 

Vraag 4: Wat zijn de vangst hoeveelheden'^ 

(zie grafiek in rapport). 

Vraag 5: Zijn er gegevens over het aantal visdagen ? 

Die zijn moeilijk te reconstrueren. Zeker is dat de vloot niet op volle capaciteit draait. 

Vraag 6: Zijn er gegevens over prijzen^ 

Ook deze zijn moeilijk te reconstrueren. 

Prof. Dr. ir. Huub Saveniie. TU Delft 

Resultaten: 

• Op de hoogte gebracht van het onderzoek van ECOLAS en toekomstige 
samenwerking zeker gesteld. 

• Door weinig beschikbare tijd, doorverwezen naar Dr. Suzan. Graas. 

Vragen 

Vraag 1: Welke referenties of met wie te praten over indicatoren systemen voor geïntegreerd water 
t>asin management^ 

Met Susan Graas, recentelijk artikel gepubliceerd op basis van 3 afstudeer onderzoeken vanuit 
hydrologisch perspectief. 

Prof, ir. Eelco van Beek. WL Delft Hydraulics 

Resultaten: 

• De integratie van hydrologie en ecologie is de groep van Mindert de Vries 
(afwezig) en Alessandra Rosato (zie verslag hieronder, beiden WL Delft). 

• De integratie van ecologisch en economisch perspectief op het Instituut voor 
Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. 

• De kwestie van de tijdelijke en ruimtelijke schaal blijft belangrijk: welke Schelde 
wordt bedoeld? 

Vragen 

Vraag 1: Wie zijn de Schelde experts^ 

Vanuit Belgisch perspectief, hydrologisch instituut in Borgerhout. In Nederland, verwijzingen naar 
proefschriften van Carolin Lorenz (indicatoren geïntegreerd beheer zoetwater nvieren), Sander V. 
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Meyerink (instituties Schelde), Jacko van Alst (instituties Schelde). Het net opgestarte Integrated 
Project Floodsideza\ de zoet water kant van de estuarium dynamiek belichten. 

Susan Graas en Marco Schouten. UNESCO-IHE. Delft 

Resultaten: 

• Simpele modellen van getijbewegingen in de Schelde geven weinig informatie over 
morfologie of ecologie. 

• Er moeten al indicatoren bestaan, in andere commissies of fora. 

Vragen 

Vraag 1: Wat is het verband tussen hydrologie, morfologie en ecologie in de Westerschelde? 

Er is theoretisch een duidelijk verband, maar het is gecompliceerd. 

Vraag 2: Wat zijn de geschilde indicatoren bij de L TV? 

Daar moeten al verschillende voorstellen voor zijn. 

Vraag 3: Wat is het belang van het artikel? 

Susan heeft onderzoek gedaan naar het evenwicht tussen getij-stromen en weerstand aan de andere 
kant. Verder is er een evenwicht tussen afvoer van de Schelde en getijde bewegingen, (zie artikel 
"The influence of river discharge on tidal damping in alluvial estuaries", Journal of Hydrology 294 
(2004) 213-228. Ze heeft stroomsnelheden gemeten in de hele bovenschelde van Antwerpen tot aan 
Melle. Er zijn vrij eenvoudige lineaire modellen te maken, die de invloed van de stroomsnelheden van 
het getij verklaren. Er is een evenwicht tussen trechtervormigheid, en diepte aan de andere kant. 
Verder is er een evenwicht tussen afvoer van de Schelde en getijde beweging. 

Alessandra Rosato en Erik Mosselman. WL Delft Hvdraulics 

Resultaten: 

• Lang-termijn verassingen na (sterke) verdieping van Westerschelde zijn niet uit te 
sluiten. De Oosterschelde, bijvoorbeeld, is inderdaad in verandering naar een 
"zwembad": vermindering schorren, sedimentatie in de geulen, erosie intergetijde 
gebieden. 

• Zonder de baggerspeciestortingen in de Westerschelde, wijzen de modellen uit dat 
alleen als beta (de ratio van breedte hoofdgeul en diepte) verandert vanaf een 
getal in de orde van 250-500 (Westerschelde) tot een getal in de orde van 40-130 
(Zee Schelde) er grote lange-termijn morfologische veranderingen zullen 
optreden: de verandering van een meergeulensysteem tot een één-geul systeem. 
Echter de sterke verdieping van een enkele geul zou ook hydrodynamisch 
consequenties kunnen hebben die de morfologie beïnvloeden (b.v. een geul draagt 
meer water, een andere minder en aanslibt, etc). 

Vragen 

Vraag 1: Is er iets duidelijks te zeggen over de relatie tussen morfologie en ecologie? 
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• De Schelde kent maar een paar sectoren, die een meergeulen stelsel vertonen. 
Stroomopwaarts ontstaan meer schorren. Stroom afwaarts ontstaan eilanden, die verdwijnen 
maar dan ook weer ontstaan (lokale morfologische oscillatie die duurt 10-20 jaar). Het model 
laat zien wat de invloed van verdieping is op het hele systeem: begint lokaal (tijdschaal 10-20 
jaar) en later tast aan het hele systeem (tijdsschaal 100 en meerjaar). 

• Ingenieurs, hydrologen, biologen, economen spreken met dezelfde taal. Dynamisch betekent 
iets anders voor al deze specialismen. 

• Een belangrijk onderdeel van deze problematiek is het probleem van de temporele en 
geografische schaal waarin de effecten optreden. 

Ben De Winder. Rnkswaterstaat Directie Zeeland. Middelburg 

Specifieke doelen interview: 

• inzage krijgen in studie Bos en Witteveen over indicatoren systeem Rijn 

• opbouwen vertrouwensrelatie met deskundige individuen binnen Rijkswaterstaat 

Resultaten: 

• Vanuit perspectief van de uitvoering, inzicht over welke aspecten spelen bij de 
relatie tussen verdieping en ecologie. 

• De resultaten van de MOVE studies laten zien dat de verdieping niet zulke 
negatieve effecten heeft op het milieu. 

• Het zou goed zijn indicatoren over eco-toerisme op te nemen. 

Vraag 1: Hoe ziet u de relatie tussen morfologie-ecologie-ecoomie m.b.tde L T\P 

Er IS grote onzekerheid over de relatie morfologie-ecologie. De opdracht voor ECOLAS is een 
grote uitdaging. 

Vraag 2: Hoe ziet u de ontwikkelingen m.b.t. het toerisme en de indicatoren gekozen door ECOLAS'' 

WIJ houden ons nauwelijks bezig met toerisme. Het Duitse toensme is erg belangrijk voor 
Zeeland, maar de beweegredenen zijn hele anderen. Duitsers komen om te "kuren", dus het weer is 
minder belangrijk. Een aantal jaar geleden is er een MARIN onderzoek geweest naar ongelukken op 
de Westerschelde. Het bleek dat bij de 200 ongelukken uit de statistieken er maar in 3 gevallen 
sprake was van ongelukken waar meer dan 1 partij betrokken was. Slecht bij één van deze drie was 
beroepsvaart betrokken. 

Wat betreft de watersport speelt de lokale politiek natuurlijk een rol. Nu Hulst toestemming 
heeft gekregen zullen de andere gemeente ook willen. 

Wat betreft veiligheid, bestaat er een angst dat bij een samenloop van omstandigheden zoals de 
storm in 1953 door het Deltaplan nu de druk op Vlaamse kust aanzienlijk groter zal zijn, en dat de 
kust verdediging daar dus zal falen. 

Vraag 3. Hoe ziet u de ontwikkelingen m.b.t. de visserij en de indicatoren gekozen door ECOLAS'^ 

Ook de visserij is met de competentie van rijkswaterstaat. Een beleidsoptie is het uitkopen van 
de vissenj net als in de Elbe gedaan is. Men kan indirect sturen op arealen. De huidige bagger en 
stortingspraktijk komt neer op het rondpompen van zand, maar er is geen alternatief om het 
kustfundament met in gevaar te brengen. 
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De kwaliteit van het ecosysteem speelt bij de visserij een rol. De economische betekenis van de 
visserij is gering voor zeeland. In de jaren 70 was de waterkwaliteit een belangrijke controlerende 
variabele, daarna waarschijnlijk de morfologie, en nu misschien weer waterkwaliteit. Het verbindende 
mechanisme is de energiebudgetten van de levende organismen die worden beïnvloed door de 
hoeveelheid zonlicht die doordringt. 

De verdieping heeft effecten op de visserij, en wordt in het Monitoring van de Effecten van de 
Verruiming Westerschelde (MOVE) programma gemonitord. Het traject is dat in 2004 de 
ontwikkelingsschetsen (OS) verder worden uitgewerkt. In 2005 starten dan verschillende MER's voor 
verdieping en natuurlijkheid in Nederland en Vlaanderen. Voor Veiligheid alleen in Vlaanderen. In 
2007 gaat dan "de spade in de grond" en wordt met de uitvoering begonnen. In de MER's worden 
compensatiemaatregelen t.b.v. natuur afgesproken. Verder is er een idee om Zeeland "trekker" te 
maken van het hele compensatieprogramma op nationaal niveau, maar daartegen bestaat nogal wat 
verzet uit de provincie, omdat dit een grote verandering inhoudt van alle bestemmingsplannen. De 
PvdA gedeputeerd Thuis Kramer, speelt in dit proces een rol. 

Vraag 4: Wat is er bekend over de relatie tussen verdieping en ecologie, hoe moeten we dat 
interpreteren, en hoe behandeld de politiek het thema? 

Het MOVE programma zit inmiddels in de zevende ronde en zal in 2006 aflopen. Bij het RIKZ 
kan men Herman Wilmer benaderen die een schelde expert heeft, en waarschijnlijk ook de studie over 
de indicatoren van de Rijn heeft. Wat de snelheid van de verdieping nog kan remmen zijn 1- de 
zorgen om het kustfundament, 2- de Kader Richtlijn Water (KRW), 3- de Habitat en Vogel Richt Lijnen 
(H-VRL) 

Erik De Koning. Provincie Zeeland. Middelburo 

Specifieke doelen interview. 

• Inzicht krijgen in welke data over toerisme (overnachtingen, sluispassage's etc.) worden 
verzameld, en welke data beschikbaar zijn. 

Resultaten: 

• De data over capaciteit van kampeerterreinen, vakantiewoningen, ligplaatsen en 
andere accommodatie typen worden bij de Gemeentes ingewonnen, maar alleen 
voor intern gebruik. 

Vraag 1: Welke data over toerisme heeft de provincie? 

De data over capaciteit van kampeerterreinen, vakantiewoningen, ligplaatsen en andere 
accommodatie typen worden verzameld, maar niet over het gebruik. Deze zijn wellicht in te winnen 
via de Gemeentes voor de toerisme belasting. Deze data hebben wel enige variabiliteit, wanneer er 
bijv. een grote camping bijkomt. Deze data worden vervolgens geaggregeerd per eiland, dus een 
onderscheidt tussen Oosterschelde en Westerschelde kan dus niet gemaakt worden, behalve voor 
ligplaatsen. 

Vraag 2: Wat is uw opvatting over onze selectie van indicatoren van toerisme en recreatie? 

M.b.t. de werkgelegenheid is er een groot verschil per accommodatiesoort in toegevoegde 
waarde per werknemer, of per toerist. De ERBO enquête kan hiervoor gebruik worden. Het 
percentage van de omzet direct en indirect van het toerisme is geen goede indicator, want de grens 
ligt niet zo duidelijk. De investeringen voor het toerisme wordt wel gebruikt voor rekenmodellen. Het 
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aantal overnachtingen is ook met zo hard vast te stellen Het CBS gebruikt voor overnachtingen 
schattingen gebaseerd op steekproeven. Het gebruik van tweede huisjes is helemaal moeilijk mee te 
nemen 

Wat betreft de watersport, zijn er ook ligplaatsen in loodsen op de wal en trailerhellingen, 
naast de vaste ligplaatsen en de bezoekerligplaatsen. Het CBS gebruikt voor de bezettingsgraad van 
jachthavens schattingen gebaseerd op steekproeven. De bezoekers aan natuurparken is via de 
website van Zeeuws Landschap beter te onderzoeken. 

Mr. Paul Post. ProSes. Beroen OP Zoom 

Specifieke doelen interview. 

• Inzicht krijgen in de stand van zaken m.b.t. LTV 

• Commentaar krijgen op de indicatoren selectie van ECOLAS. 

• Mogelijk afstemmen beoordelingskader LTV op afstemmingskader in de ontwikkelmgsschets 

Resultaten: 

• Bij visserij, aquacultuur belangrijk 

• Bij T&R, toevoegen landgebruik. 

• ECOLAS toerisme wordt uitgenodigd voor een "brain storming session" over de 
potenties van toerisme aan de Westerschelde op 30 september, gecoördineerd 
door Margot Tempelman. 

Introductie 

Mr. Post taken op ProSes behelzen een veelheid aan bestuurlijk en juridische zaken, waaronder er 
zorg voor dragen dat de plannen kunnen leiden tot rechtsgeldige besluiten. Verder is hij 
verantwoordelijk voor het natuurontwikkelingsplan en de niet-prioritaire thema's recreatie en visserij. 
Op LNV IS hij jarenlang verantwoordelijke geweest voor groene ruimte, de sportvisserij (en de relatie 
met de beroepsvisserij), recreatie en toerisme. 

AS stelt zich voor, en geeft zijn visie weer op de sterke en zwakke punten van de LTV en de 
daarbijbehorende indicatoren set. 

Vraag 1: Wat is uw visie over tiet L TV proces, en de daarbij horende onderhandelingen binnen 
Nederland, en tussen Vlaanderen en Nederland^ 

Hierdoor geprikkeld geeft Mr. Post een zeer volledig en helder beeld van de actuele situate. 
De Ontwikkelmgsschets (OS) zal per 15 september in een participatie proces van 4 weken gaan, en 
dan ook in definitieve versie beschikbaar zijn op de website van Proses. Zowel op gemeente, 
provinciaal als nationaal niveau leeft de LTV met echt. Het huidige kabinet en politiek Den Haag is met 
erg geneigd tot integraal denken, zoals ook blijkt uit het feit dat het dossier in de Tweede Kamer 
gewoon "verdieping Westerschelde" heeft. Het kabinet geeft signalen in de trant van, nu zijn het 
andere öjden er moet gewoon verdiept worden, we hebben nu andere problemen. Dit is een hele 
minimalistische benadering. Sommigen in Vlaanderen hebben de LTV alöjd als de Nederlandse 
condities voor een verdieping gezien, maar dit lijkt dus nu weg te vallen. Eigenlijk zijn nu alleen de 
natuurorganisaties die de LTV steunen. In Nederland en Vlaanderen werken die nauw samen. Voor 
Nederland liggen de hoofdlijnen vast in de ecologische hoofdstructuur. Het nsico is nu dat deze 
krachten zich ontwikkelen tot een hindermacht, wat jaren vertraging op zal leveren. 
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Sommigen zeggen dat de hele LTV een exercitie is van Nederland om de verdieping te 
traineren. Gezien het feit dat de OS in 2 jaar klaar moet zijn en ProSes eind 2004 zijn deuren al sluit is 
dit niet vol te houden. Dit is afgesproken in het Memorandum van Vlissingen. Deze OS moet de 
leemtes in de LTV opvullen en op belangrijke punten aanvullen. De OS moet ook concreet, uitvoerbaar 
en goed onderbouwd worden. Hiertoe dienen een aantal studies, de strategische milieu effecten 
rapportage (SMER), de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) de Habitat toets en al 
onderdeel daarvan het natuurontwikkelingsplan, en tot slot het afwegingskader. Eigenlijk een "mission 
impossible". 

Wat betreft de MKBA, geleid door Vito in VL en het Centraal Plan Bureau in Nederland, blijken 
de natuurwaarden niet exact toe te rekenen te zijn aan bepaalde groepen. Het is veranderd in een 
kosten-effectiviteitsanalyse. 

Wat betreft toegankelijkheid, lijkt het Monitoring Verruimining Westerschelde (MOVE) 
programma te concluderen dat de consequenties van de tweede verdieping meevallen. De eind 
rapportage is echter pas in 2006. Verder lijkt het erop dat dat voorhavens (Vlissingen en Zeebrugge) 
niet een deel van de rol van Antwerpen zullen kunnen vervangen. Wat betreft de gevolgen van de 
zwevende stof, moet worden opgemerkt dat de natuurlijk aanvoer van slib vele malen groten is dan 
die van het baggerprogramma, wat nu ook al 24 uur per dag doorgaat. De SMER studies pleiten voor 
een nieuwe stoort wijze, als mitigeringsmaatregel, waardoor er weinig effecten zijn voor de 
morfologie. De MKBA heeft geconcludeerd dat er zeer hoge baten zijn voor Antwerpen van een 
verdieping. De vraag is nu hoe ene deel van deze baten ook Zeeland ten goede kunnen komen. 

Met betrekking tot veiligheid en vrijwaring van overstromingen speelt dit vooral voor 
Vlaanderen een rol. Het Overschelde project lijkt hierbij uitgesloten. Verder is het "ruimte voor rivier 
project" vooral voor Vlaanderen goed voor de veiligheid. 

Het thema natuurlijkheid was in de LTV niet zo gefocused, als de voorafgaande 2 thema's, en 
bestond enkel uit een prachtig streefbeeld. Door de studies van het RIKZ, het Instituut voor 
Natuurbehoud in Brussel en de Universiteit van Antwerpen (P. Meyre) is dit inmiddels omgezet in een 
serie maatregelen, die neerkomen op het ongedaan maken van de begrenzingen van de rivier. Oude 
kreken moeten worden hersteld en er moet ruimte komen voor estuariene natuur door middel van 
ontpoldering. Het probleem hierbij is dat er bijna geen draagvlak is voor dergelijke maatregelen in 
Zeeland. Verder geeft de natuur zelf veel verassingen en zijn sommige belangengroepen geneigd de 
zaken erg te overdrijven. Zo zouden, volgens de vissers, de aalscholvers in de Grevelingen alle paling 
opeten, maar daarvoor waren niet voldoende aalscholvers aanwezig. 

Door de multi-functionaliteit van de natuur, probeert men het te verkopen. Het draagvlak voor 
nieuwe natuur kan lopen via 

1- Stimuleren van de aquacultuur van een veelheid aan dieren en planten. Hiervoor 
bestaat in Zeeland veel interesse. 

2- Vergroten van het aandeel natuur-gebaseerd toerisme, recreatie en watersport. 

3- Verhogen van de kwaliteit van de woon en leefomgeving. 

De OS dient voldoende flexibel te zijn voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen. 

De Provinciale Staten (PS) hebben indertijd de LTV onderschreven. Nu is er echter een nieuwe 
samenstelling van de PS. Verder is er ook een motie die zegt dat voor het einde van het MOVE 
programma geen verdieping mag plaatsvinden. 
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Vraag 2- Wat is uw opvatting over onze selectie van indicatoren van toerisme en recreatie^ 

Voor toerisme is met aan alle randvoorwaarden voldaan Heel belangrijk is de slechte 
bereikbaarheid per auto. Rijkswaterstaat ziet het als met prioritair omdat het vooral om weekend 
verkeer gaat, de provincie geeft de verantwoordelijkheid aan het rijk, en Den Haag is onder invloed 
van andere lobbies, bijvoorbeeld de noordelijke provincies. De vraag is nu dus of er nieuwe 
mogelijkheden zijn voor toerisme, recreatie en watersport aan de Westerschelde. 

Voor toerisme geeft het CBS een indicator over landgebruik die interessant is. De indicator 
van investeringen is zeer veelzeggend. In studies van het Nationaal Tourism Research is dit ook 
onderzocht na, bijv. de afsluiting van het Grevelingenmeer. Het aantal blauwe vlaggen is geen goede 
indicator en hangt af van de inspanningen van lokale autoriteiten en de bekendheid met het 
programma, die tot voor kort genng was. Het aantal sportvisvergunmngen zegt weinig, omdat voor de 
hele Noorzee, inclusief de Westerschelde geen sportvisakte's vereist worden. 

Wat betreft de visserij. Zijn de vangstgegevens van huidige visserij zijn onbetrouwbaar. Het is 
aan te raden het toevoegen van een indicator over aquacultuur toe te voegen, omdat dit een hoog 
potentieel vertegenwoordigt. De huidige acquacultuur betreft vooral aas voor sportvissers (zagers en 
zeepieren) Mogelijkheden bestaan voor hangculturen van mosselen en kokkels, kreeft, maar ook 
wieren 

Dirk Laaendnk & Tecia Westerhuis. Provincie Zeeland. Middelburg 

Verwezen door. web pagina 

Soort expert. DL beleidsambtenaar water en natuur binnensdijk. TW beleidsambtenaar. 

Specifieke doelen interview: 

• Inzicht krijgen in de samenhang tussen de verschillende strategische visies. 

Resultaterr. 

• Inzicht verkregen over de afstemming tussen LTV en de visies van andere 
overheden en instituties in Nederland 

Vraag 1: Wat is de samenhang tussen Strategische Visie Zeeland (SVZ), Integrale Visie Deltawateren 
(WD) en Integraal Omgevingsbeleid (lOB) aan de ene kant, en de Lange Termijn Visie (LTV)'' 

De doelen zijn soortgelijk, maar de actoren verschillen. De SVZ zijn publieke en private 
actoren uit de provincie, in een breed participatief proces, incl. Rijkswaterstaat. De IVD participeren 
ook Zuid Holland en Noord-Brabant, Ministene Landbouw Natuur Visserij, Gemeenten, 
Waterschappen, etc. Als gevolg hiervan zal binnenkort de Delta Raad worden ontstaan Eén van de 
doelen is het "herstel van de estuariene dynamiek" Dit orgaan zal het aanspreekpunt en lobby orgaan 
zijn voor de belangen van de Delta. De lOB is een integratie binnen de provincie van het streekplan, 
de waterhuishoudingsplan, en het milieubeleidsplan. Verder is er ook een Provinciaal Sociaal 
Economisch Beleidsplan (PSEBP). Bij de LTV zijn de Vlaamse autonteiten betrokken Met betrekking 
tot de verdieping, hebben de Provinciale Staten in 1999 een motie die zegt dat verdieping alleen kan 
plaatsvinden als de resultaten van de eerste verdieping bekend zijn. Dit zal dus pas bij het finale 
rapport van MOVE plaatsvinden in 2006. 

Vraag 2. Hoe komt het dat de doelstellingen soms op gespannen voet met elkaar staan, bijv. SVZ 
spreekt van sterke toename toerisme en belang van een gezonde visserij bedrijfstak, terwijl L TV van 
beperkte toename toerisme en langzaam verdwijnen visserij'^ 
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De LTV praat alleen over de Westerschelde, de andere plannen ook de andere wateren die 
belangrijker zijn voor de watersport en de visserij. 

Erik Keken. Bureau Toerisme Zeeland, Middelburo 

Specifieke doelen interview: 

• inzage krijgen data toerisme (overnachtingen, sluispassage's etc.) 

Resu/tateir 

• Is niet betrokken geweest bij LTV 

Vraag 1: Welke data gebruikt u voor de analyse van de toeristische sector? 

Diana Korteweg maakt de analyse van Trends in Toerisme Zeeland, 2003. 

J.P. (Hans?l Kamp. Sluizen Vlissinoen. Provincie Zeeland 

Specifieke doelen interview. 

• Inzicht krijgen in de wijze van registreren van de sluispassages 

Resultaten: 

• Er bestaan gegevens voor sluisdoorgangen voor pieziervaart bij Hansweert en 
Vilssingen volgens een nationaal classificatiesysteem voor het soort vaartuig. 

• De oorsprong en bestemming van deze scheepvaartbewegingen worden niet in 
detail geregistreerd. 

Vragen. 

Hoe werkt de registratie van het verkeer door de sluizen bij Vilssingen? 

De provincie beheert de sluizen bij Vilssingen en Veere als ook de bruggen van het kanaal 
door Walcheren. Rijkswaterstaat doet het voor het kanaal bij Hansweerd op kanaal door Zuid-
Beveland, maar men gebruikt hetzelfde landelijke systeem. Dit is een taakverdeling zoals die ook 
bestaat voor nationale en provinciale wegen. 

Voor de pieziervaart gebruikt men de codes 80-89. Voor de kleine pieziervaart onderscheidt 
men motorboot, zeiljacht, speedboot, vissportboot en roeiboot/kano. De grote pieziervaart betreft 
grote visserboten en schepen die door bedrijven worden geëxploiteerd. ledere dag wordt er een 
rapport gemaakt hoeveel schepen de ene (noordelijke) of de andere (zuidelijke) richting op gaan. Dat 
wordt doorgegeven aan de provincie, die het weer doorgeeft aan het CBS. 

Wordt de pieziervaart separaat geregistreerd en welke kenmerken neemt men mee? 

Verder tekent men op onder welke vlag het schip vaart. Schepen die in Nederland liggen, 
hebben echter niet altijd een Nederlandse vlag. Vooral Duitse schippers voeren altijd een Duitse vlag. 
Er is ook een aanzienlijk percentage huurboten. Met een videocamera registreert men ook het aantal 
schepen bij telpunt, een brug, in Middelburg, maar daar geeft men verder niet de nationaliteit aan. 

Wat voor soort verkeer treft men aan? 

Bij mooi weer is het vaak rustig, want dan blijft men lekker in of vlakbij de jachthaven. Als het 
niet zulk mooi weer is, is er veel lokaal verkeer wat van het Veerse meer naar Middelburg vaart om 
boodschappen te doen. Er is ook veel verkeer uit het Veerse meer naar zee dat naar het zuiden vaart 
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aan het begin van de vakantie, en dan terug aan het einde van de vakantie. Vaak doet men dan de 
Vlaamse havens aan, om vervolgens naar Engeland te varen. 

Prof. Drs. Ir. Han Vrnling. TU Delft 

Specifieke doelen interview: 

• Haalbaarheid van geïntegreerd waterbeheer voor de Westerschelde. 

• Meer kennis krijgen over de integratie van verschillende thema's met veiligheidsaspect. 

• Inzicht krijgen in de veranderende visies m.b.t. overstromingsrisico's op de Westerschelde in 
historisch perspectief. 

Resultaten: 

• Alleen een gezamenlijke Schelde autoriteit zou de besluitvorming in het licht van 
veranderende opvattingen over veiligheid tot een conclusie kunnen brengen. 

Is er een verandering in opvattingen over veiligheid^ Wat vindt u van de visie van "leven met water", 
zoals voorgesteld door bijv. Prof. Tom Smits^ 

De traditionele vorm van afdammen met uitwaterinssluizen blijft geldig. Het is met waar dat 
dit met meer kan. Eerst werd de Zuiderzee afgesloten, daarna de zeearmen bij Amsterdam en 
Rotterdam en Zeeland. Nu zou de Westerschelde aan de beurt zijn om de veiligheid van Antwerpen, 
Zeeland en Zeeuws Vlaanderen te garanderen, maar ook om de scheepvaart te bevorderen. 

BIJ de Maas zijn de nsico's van overstroming gradueel, omdat het omliggende land langzaam 
omhoog loopt. Bij de Rijn en Westerschelde is er een discontinuïteit, omdat het omringende land lager 
ligt. Het maakt ook met veel uit of het water 1 m. of 2 m. boven het veiligheidsniveau staat, want de 
polder ligt toch altijd lager. 

De doelstellingen veranderen. In de tijd van Napoleon kon men eindelijk een veiligheids- en 
scheepvaart- beheer beginnen over de oude gewestelijke politieke grenzen. In die tijd is alle 
begroeiing gekapt en zijn de nvieren van hun vlechtende structuur met eilanden en nevengeulen 
verandert in de huidige meanderende vorm. In die moerassen waren herten, met lagere hoefdruk 
meer geschikt dan reeen. 

In de IQ''̂  en 20^^ eeuw kwamen de ontwikkelingsdoelstellingen voorop: 1- veiligheid, 2- zoet 
water voor irngatie, 3- grond voor de landbouw. De landbouwdoelstellingen zijn nu weggevallen. De 
veiligheidsdoelstellingen blijven echter onveranderd, want de effecten blijven moeilijk verzekerbaar. 

Een GOG of potpolder is geen ideale oplossing want dit heeft geen effect in het kustgebied, maar wel 
meer landinwaarts. 

Hoe moet men de schade van overstromingen beoordelen'^ 

De productie stop leidt tot hoge schade. De standaard schade module van HKV neemt alleen 
direct schade mee. 

Wat zijn de oorzaken van overstroming^ 

Astronomisch ti j, golfopslag aan de kustgebieden, zoals bij de ramp in 1953. De hogere rivier 
variabiliteit door bestrating speelt meer in het binnenland. Er zijn studie van het RIZA die naar de 
jaarlijkse maxima kijken. Verder is er een grafiekje met verticaal de standaard deviatie o en 
horizontaal op logantmische schaal het overstromingsnsico. Bij sommige nvieren loopt die lijn stjIer 
dan bij anderen. 
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Wat ziet u voor oplossingen voorde veiligheid in de Westerschelde'^ 

De politieke structuur moet passen bij de omvang van de werken. Deze boodschap geven we 
aan Bangladesh mee, maar geldt ook voor de Westerschelde. Er zou een doorlaatbare dam moeten 
komen. De Belgen zouden dan bijv. 1/3 daaraan mee kunnen betalen. 

Historische gezien verplaatsen havens zich naar zee. Voor Antwerpen zal dit ook gebeuren. 
Voor Rotterdam is de enorme subsidie voor de Maasvlakte de reden geweest, want op zich was er 
genoeg ruimt. Omdat de grond bijna gratis was, was de vraag hoog. Deze kosten draagt de 
gemeenschap, terwijl de kosten voor langere turn-around tijden worden gedragen door de reders. 

Wat betreft de Oosterschelde is er een grote ironie. De afdamming van Sloe (14/6/1871) waardoor 
Zuid Beveland met Zeeland werd verbonden voor de aanleg van de spoorlijn, is er de oorzaak van dat 
de Oosterschelde geen estuarium meer is. Het ging hier toen om een stuk van 365 m. wijd en 10 m. 
diep. Later (22/11/1931) bij de Afsluitdijk bij Middelgrond ging het om 1560 m. wijd en 13 m. diep 
water. [Ringers, 1955: 63, 10] 

Jaap Holstein. Producenten organisatie kokkelvissem 

Specifieke doelen interview. 

• inzage krijgen werkgelegenheid en investeringen kokkelvisserij. 

• Inzage krijgen in vangstgegevens 

Resultaten: 

• Alle gegevens telefonisch doorgegeven. 

Piet de Ridder. AW f Adviesdienst Verkeer en Vervoer. RWS). Rotterdam 

Specifieke doelen interview. 

• Inzicht krijgen in het beleid recreatieve toervaart van Rijkswaterstaat m.b.t. Westerschelde. 

• Overzicht krijgen studies over toerisme en waterrecreatie in Nederland en in het bijzonder 
Zeeland. 

• Overzicht krijgen van beschikbare databestanden over gerelateerde onderwerpen. 

Resultaten: 

• Het vraag-aanbod model voor indicatoren is adequaat voor de procesanalyse van toensme en 
recreatie in het BKSE. 

• De indicator sluisdoorgangen is de beste die er is, maar, 

- in de pleziervaart codes 80 zit een fout waardoor bijv. chartervaart soms onder plezier- en 
soms onder beroepsvaart valt. Gezien de kleine aantallen is dit met echt relevant voor 
Zeeland 

Routes zijn met te traceren met deze indicator. 

• Voor kentallen binnenvaart, heeft AW website informatie, en verder bij collega Jolko Brolsma. 

Piet de Ridder werkt al meer dan 20 jaar als beleidsambtenaar rond thema's van recreatievaart, en 
heeft als zodanig aan verschillende studies meegedaan en aan de ontwikkeling van de "Beleidsvisie 
recreatie toervaart Nederland" [BRTN, 2000]. AW functioneert binnen Rijkswaterstaat als een 
kenniscentrum en een soort ingenieursbureau. Net als andere instituten als RIZA, RIKZ, de 
bouwdienst en weg en waterbouw. 
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Op al deze ministeries is recreatievaart echter geen pnoritair thema en zijn de afdelingen 
klem. Dit is een voorbeeld van "oud denken", watersport is van een marginale activiteit tot een grote 
activiteit gegroeid die veel verkeer op de Nederlandse binnenwateren veroorzaakt. 

Als beleidsgebied valt recreatievaart onder: 

7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS Rijkswaterstaat, gedecentraliseerd in uitvoering in 
8 regionale directies. 

8. LNV Landbouw Natuur en Voedselveiligheid. 

9. VROM Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

10. EZ Economische Zaken. 

BIJ RWS Rijkswaterstaat wordt er traditioneel prioriteit gegeven aan de beroepsvaart. Dit is met 
terecht: op sommige kruisingen is het recreatieve verkeer veel belangrijker dan het beroepsverkeer. 

LNV gaat volgend jaar een census organiseren naar ligplaatsen en aantallen pleziervaartuigen. 
Als orde van grootte gaat het om een vloot van circa 200.000 vaartuigen met een groei van 1% per 
jaar. Er is een netwerk van ongeveer 4.500 km. 

Er wordt samengewerkt met provincies en gemeenten, de 4 betrokken ministeries, het 
watersportverbond (HISWA plus de clubs). De knelpunten zijn: 

11. Veiligheid. 

12. Bedieningen sluizen en bruggen. 

13. Fysiek (diepte en hoogte) met betrekking tot het bevaarbaar houden van netwerk. 

14. Ligplaatsen, vooral van bezoekers. 

Uniformiteit in registratie van gegevens, maar helaas geven de bestaande gegevens geen inzicht 
over daadwerkelijke routes, en bijgevolg is het ook met te voorspellen op welke secties van het net 
het druk zal worden. 

Frans Otto & Bert van der Eek. RIKZ Den Haag 

Specifieke doelen interview. 

• Vastleggen inhoud kentallen database. 

• Verkennen van informatie voor kentallen in bestaande publicaties. 

• BIJ voorkeer door EUROSTAT geharmoniseerde gegevens gebruiken. 

Resultaten: 

• Voor ieder van de 4 themas (geografie, bestuur, bevolking en werkgelegenheid, 
economische situatie) zullen 2-3 "creatieve" kentallen worden voorgesteld op 
basis van de overeengekomen brongegevens in het bestek. 

• Er zal een duidelijke handleiding voor onderhoud van de brongegevens komen, een 
training voor 2 stafleden van AWZ en RWS. Mogelijke kandidaten zijn: Barbara van 
Horende (RWS Middelburg), Liliane Withagen AWZ Antwerpen 

Met Frans Otto uitvoenge de achtergronden van de waterrecreatie studie besproken 
"Recreatievaart 9 jaar later" en eerdere studies. Frans pleit voor het gebruik van toegevoegde waarde 
omdat het economische de meest significante indicator is en dubbeltellingen vermijdt Helaas komt 
deze indicator met voort uit de ERBO enquête, maar wordt voor de nationale rekeningen afdeling van 
het CBS met enige jaren vertraging gemaakt. Bovendien is het terugbrengen naar de relevante 
ruimtelijke schaal lastig en een studie op zich. 
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• BvE: De kentallen database moet ook op zichzelf kunnen staan om inzicht te geven in 
ontwikkelingen in het Schelde estuarium. Hij moet met een redelijke inspanning autonoom 
jaar na jaar bij zijn te houden door een paar mensen. "Benchmarken" met andere gemeenten 
of gebieden moet ook mogelijk zijn. 
Niet alleen de brongegevens moeten worden gepresenteerd, ook wordt een creatieve en goed 
onderbouwd voorstel verwacht. Hiertoe wordt een voorbeeld bekeken van 
"geschiktheidsindicatoren'Van Alterra. Ook het voorbeeld van het gebruik door PROSES van 
de woningprijzen is interessant. Het "grasduinen" door bestaande publicaties kan hierbij werk 
besparen. Voorwaarde is wel dat ze met enige regelmaat worden gepubliceerd, bijvoorbeeld 
eens in de 4 jaar. 

• AS: Eenvoudige kentallen kunnen door optellen en delen van brongegevens worden 
verkregen. Samengestelde en complexere kentallen stuiten vaak op het probleem dat de 
gegevens niet beschikbaar zijn. Als de beschikbaarheid voor één van beide landen een 
probleem is, maar het kental toch essentieel voor de achtergrond van LTV moet worden 
aangeduid welke brongetallen ontbreken. 

• BvE: TSC zal over een aantal jaren een informatie-behoefte studie doen. De kentallen 
database is dan een mooie eerste aanzet. 

• AS: Het aantal kentallen kan oneindig groot zijn. Een selectie van 1 of 2 per thema zal worden 
gepresenteerd. 

• BvE & FO: Bij voorkeur door EUROSTAT geharmoniseerde gegevens gebruiken. De gegevens 
zijn ook bij CBS beschikmaar. 

• AS: Helaas zijn EUROSTAT gegevens soms meer dan 4 jaar oud, voordat ze worden 
gepubliceerd. Aangezien het hier niet om complexe of moeilijke te begrijpen gegevens gaat, 
kan men in de meeste gevallen de harmonisatie zelf doen. 

• BvE: Als er bestaande rapportages moeten worden gedaan bijv. voor KRW is het 
aanbevelenswaardig de gegevens daarin vervat te gebruiken. 

• AS: Akkoord, dit zal worden onderzocht. 

• BvE: Mogelijke kandidaten voor de training zijn: 

- Barbara Vanhooreweder AWZ Antwerpen 

- Lilian Withagen RIKZ. 
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