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O p  het kruispunt van de Schelde en de N oordzee, op de grens van België en N ederland, ligt 
een uniek zeegebied: de 'V lakte van de Raan'. Ais een ond iepe, w igvorm ige zandbank strekt d it 
gebied zich uit over een be langrijk  deel van de Scheldem onding tussen Zeebrugge en 
W alcheren.

De 'V lakte van de Raan' heeft fascinerende natuur- en historische w aarden, en vervult een niet 
onbe langrijke  vis-, paa i- en kraam kam erfunctie. Tevens bevindt het zich op  een crucia le  plek 
ten aanzien van de ve iligheid  en toeganke lijkhe id  van het Schelde-estuarium  en vereist het 
vanuit deze e igenheid een geïntegreerde, grensoverschrijdende beleidsm atige aanpak. 
Vanwege zijn natuurw aarden zijn delen van de 'V lakte van de Raan' aan beide zijden van de 
grens bovendien voorgesteld o f aangem eld ais beschermde zone in opvo lg ing  van Europese 
regelgeving.

Ter ondersteuning van d it beleid is een d iepgravende wetenschappelijke onderbouw ing 
essentieel. O m d a t nogal wat inform atie  niet pub liek toeganke lijk  b lijk t te zijn, beslisten het 
Vlaams Instituut voor de Zee en de Projectdirectie vo o r de uitvoering van de 
Ontw ikkelingsschets 2 0 1 0  Schelde-estuarium  (ProSes2010) aan d it gebied een 
wetenschappelijke studiedag te w ijten. Vandaag (13 oktober 2 006 ) zal zoveel m ogelijk  
in form atie  over het gebied van onder het stof worden gehaa ld , rond them a's zo ruim ais 
hydrografie , geom orfo log ie , eco log ie , h istoriek en a rcheo log ie .
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