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A NEW SCHELDT INITIATIVE : A FLEMISH BRANCH OF THE SCHELDT 
INFORMATIONCENTER - EEN NIEUW SCHELDE-INITIATIEF: EEN VLAAMSE 
AFDELING VAN HET SCHELDE INFORMATIECENTRUM

Beyst Bregje

Schelde In form atieC entrum  V laanderen
V ism ijn , Pakhuizen 4 5 -5 2 , B -8400  O ostende, Belgium
E-m ail: bregje.beyst@ vliz.be

The Scheldt Inform ationC enter acts as an in form ation platform  fo r the estuary o f the 
river Scheldt. This center is active in The Netherlands and recently also in Flanders. Its 
area o f interest concerns the tide-related part o f the river Scheldt, i.e. from G hent (B) to 
the mouth in Vlissingen (NL).

The main task o f the Scheldt Inform ationC enter is putting inform ation about the estuary 
area at the disposal o f everybody interested in the subject. Additionally, the institute acts 
as a contact point. The Scheldt Inform ationC enter contributes also in popularising less 
accessible reports and publications and has therefore an interface function between the 
public authorities, the scientific com m unity and the public at large. C oordinating 
Scheldt-related projects is another task o f the institute. In all activities, the different 
functions o f the estuary, safety, policy and managem ent are central issues.

By inform ing everybody about the river Scheldt, the institute hopes to enlarge the 
involvement and public awareness o f this estuary, a river so im portant fo r Sealand (NL) 
as well as Flanders (B).

Het Schelde InformatieCentrum is een V laam s-Nederlandse organisatie die fungeert ais 
een in form atieplatform  voor het Schelde-estuarium. Het centrum inform eert en 
docum enteert over het getijgebonden deel van de Schelderivier, dit is het deel tussen 
G ent (B) en de m onding in Vlissingen (NL).

Het hoofddoel van het Schelde Inform atieCentrum  is het versterken van de kennis over 
en het inzicht in het Schelde-estuarium (en de functie ervan voor mens en natuur). Het 
centrum stelt h iervoor inform atie ter beschikking voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het onderwerp, zowel particu lier ais professioneel, en profileert zich zodoende ais een 
aanspreekpunt voor alles wat betrekking heeft op het Schelde-estuarium. D oor m oeilijk 
toegankelijke rapporten en publicaties te 'verta len ', kan het Schelde InformatieCentrum 
de tussenstap zijn bij com m unicatie van de overheid en wetenschappelijke instellingen 
naar het 'g ro te  publiek '. Daarnaast coördineert het centrum een aantal projecten zoals 
een educatieve website met lespakket voor scholen, een informatieve website voor 
Scheldegidsen en de Scheldekrant en geeft het de Schelde N ieuwsbrief uit. In de 
inform atievoorziening en in de projecten staan de verschillende functies (natuur, 
econom ie, recreatie en cultuur), de veiligheid en het beleid en beheer van de Schelde 
centraal.

O o k  het versterken van de b inding van de bevolking met het estuarium is een 
belangrijke doelstelling van het Schelde Inform atieCentrum . D oor een grotere 
betrokkenheid te bevorderen, hopen we bij te dragen tot een duurzame ontw ikkeling 
van het Schelde-estuarium.
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Sinds januari 2 00 3  is het Schelde Inform atieCentrum  uitgebreid met een Vlaams 
aanspreekpunt (info@ scheldenet.be). M eer inform atie is te vinden op 
www.scheldenet.be.
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