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Woord vooraf project manager Scaldit, de heer Van Sevencoten

Wat is het belang van het project voor de oeverstaten van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict?

Het Scaldit-project zal de reeds bestaande sam enwerking tussen de oeverstaten van de Schelde versterken op het gebied 

van integraal waterbeheer. H ierdoor zal de basis worden gelegd voor het opmaken van een gezam enlijk in ternationaal 

stroomgebiedsbeheersplan,één van de belangrijkste u itgangspunten van de Kaderrichtlijn Water.

Hoe ziet u ais projectmanager het beheer van een project met een dergelijke ruime geografische spreiding, en culturele, administratieve en 

politieke diversiteit?

Het m anagem ent van een dergelijk transnationaal project is uiteraard geen eenvoudige opgave. Het bestaan van een door alle partners aan

vaarde overlegstructuur, zoals de Internationale Scheldecommissie, is hierbij een grote hulp. Ais projectm anager ben ik ervan overtu igd dat de 

bestaande diversite it het nastreven van de gemeenschappelijke doelste llingen niet in de weg zal staan, maar eerder een verrijk ing zal zijn.

Wat is het belang van de Europese financiering van dit project?

Bij de eerste verkennende gesprekken tussen de partners werd het vrij snel du ide lijk  dat een dergelijk project slechts kans op slagen had m its 

er bijkom ende financië le steun werd gezocht. Zonder Interreg-financiering zou d it project n iet m ogelijk zijn geweest.

Interview met voorzitter 
Internationale Scheldecommissie, 
mevrouw Delelis

Was de ISC van de meteen gewonnen voor het project?

De ISC heeft in het bijzonder to t  taak om elke vorm  van grensover

schrijdende sam enwerking m et betrekking to t  w ater in het d istrict 

van de Schelde aan te  moedigen. Zo steunt zij verschillende onder

zoeksprogramma's m et betrekking to t  het estuarium , sedimenten, 

... en ondersteunt zij ook regelm atig evenementen. De Commissie 

was dus meteen geïnteresseerd in het project Scaldit ais hu lpm id

del voor sam enwerking. Omdat het project rechtstreeks een deel 

van de opdrachten van de ISC im plem enteert, was het wel nodig 

om het project en zijn doelste llingen aan te  passen om het te  ver

ankeren in de Commissie. Bovendien diende het werk in de schoot 

van de Commissie gereorganiseerd te  worden om beter te beant

woorden aan de vereisten van Interreg en tege lijke rtijd  ook het Ver

drag van Gent te  respecteren.

Wat is de rol van de ISC in het Scaldit-project?

De ISC, die sinds 1995 de grensoverschrijdende sam enwerking met 

betrekking to t  de Schelde organiseert, heeft een w erkstructuur op 

poten gezet. Deze s tructuur om vat een netwerk van experts die 

gewoon zijn om samen te  werken en omvat ook het noodzakelijke 

w e tte lijke  kader. Door Scaldit op te  nemen, biedt de ISC een garan

tie  voor de correcte im p lem enta tie  van het project door alle Partijen 

volgens de gekende procedure en d it m et instem m ing van allen.

Wat verwacht u van het project ais Voorzitter van de ISC?

Ik heb drie grote verwachtingen:

• respecteren van de kalender van de Kaderrichtlijn Water, dé prio

r ite it van de ISC

• de rol van de ISC ais coördinator en bewaker van de samenhang 

versterken

• een voorbeeld worden, zelfs trendsetter inzake grensoverschrij

dend waterbeleid in Europa.

Scaldit geeft ons de m iddelen en ik ben er zeker van dat we samen 

deze am bitieuze doelste llingen zullen bereiken.

Interview met programme manager 
INTERREG NIB North West Europe, 
de heer Doucet

Interreg III B krijgt jaarlijks tientallen projectvoorstellen binnen. 

Waarom werd Scaldit geselecteerd voorfinanciering?

Eerst en vooral bean tw oordde het Scaldit-voorstel aan alle ‘e lig i

b ility  c rite ria ’. Het pro ject scoorde vooral heel hoog op de vo lgen

de beoordelingspunten:

• tra n sn a tio n a lite it: aangezien de Schelde een transna tionaa l 

stroom gebied is, kan alleen een transna tiona le  sam enw erking 

tussen de bevoegde a u to rite ite n  to t  een ju is te  im p lem e n ta tie  

van de K aderrichtlijn  W ater leiden.

• ru im te lijke  ordening: de toepassing van de principes van de geïn

tegreerde stroom gebiedsbeheersbenadering op transnationaal 

niveau werd ais vernieuwend beschouwd. Bovendien was er een 

sterke link tussen ru im te lijke  ordening en waterbeheer.

• European Territoria l Developm ent: Scaldit draagt in hoge m ate 

bij to t  de im p lem e n ta tie  van de Europese m ilieuw e tgev ing , 

aangezien de resu lta ten ervan de basis zullen vorm en voor een 

in te rna tionaa l s troom gebiedsbeheersplan dat noodzakelijk is 

voor de im p lem e n ta tie  van de K aderrichtlijn  Water.

Hoe belangrijk is het waterbeheer voor de regio Noord-West- 

Europa?

Eén van de p rio rite ite n  van het Noord-W est-Europa program m a 

is vo lled ig  gew ijd  aan w atervoorraden en waterbeheer. Deze 

tw ee  elem enten zijn van im m ens belang voor de duurzaam heid 

van de NWE regio. Er w o rd t steun verleend aan transna tiona le  

inspanningen om het w a te r beter te  m on ito ren  en het w a te rbe 

heer in de NWE re g ió te  verbeteren.

In welke mate kan Scaldit hiertoe bijdragen?

Het S cald it-p ro ject beoogt een v lo tte  im p le m e n ta tie  van de 

K aderrich tlijn  W ater in het Scheldestroom gebied. Het levert 

aldus een aanzien lijke b ijdrage to t  zow el de them a tische  p rio ri

te it  ais to t  de a lgem ene doe ls te llingen  van het NWE program  

ma.
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De Kaderrichtlijn Water 

een garantie voor voldoende en schoon water in Europa

In de Europese Unie 

neem t de vraag naarvo l- 

doende hoeveelheden 

w a te r van goede kw a li

te it  a lsm aa rto e .O m  de w atervoorraden en de kw a

lite it  van de stroom gebieden ve ilig  te  stellen heeft 

het Europees Parlement en de Raad op 23 oktober 

2000  de rich tlijn  2000 /60 /E C  goedgekeurd. Deze 

r ich tlijn , de Europese Kaderrich tlijn  W ater 

genoem d, voorz ie t een kader voor Europese actie 

op het vlak van waterbeheer. De bedoeling is om 

tegen eind 2015 in alle Europese w ate ren een goede 

opperv laktew ate r- en g rondw atertoestand  te 

bereiken.

Om van een goede opperv laktew ate rtoestand  te  kunnen spreken, 

dienen zowel de ecologische ais de chemische toestand van het 

w a te r goed te  zijn . De ecologische toestand w o rd t gem eten aan de 

hand van een g roo t aantal elem enten, zoals het visbestand, het 

aantal ongewerve lden (of m acro-invertebraten) en de w a te rflo ra . 

Daarnaast spelen ook de riv ierkenm erken (hydrom orfo log ie ) en 

fysisch-chem ische elem enten een gro te  rol bij het bepalen van de 

ecologische toestand. De chemische toestand is a fhanke lijk  van 

het al dan n ie t voorkom en van bepaalde verontre in igende sto ffen.

Een goede g rondw atertoestand  vere ist een goede kw antita tieve  

en chemische toestand. Een m ee tne t waarm ee de g ro nd w a te r

standen w orden opgevolgd, geeft de in fo rm a tie  voor de kw a n tita 

tieve toestand. Net zoals voor het opperv laktew ate r is de chem i

sche toestand a fhanke lijk  van het al dan n ie t voorkom en van 

bepaalde verontre in igende sto ffen.

»

Een goede toestand van het w a te r m oet er voor zorgen dat het 

watersysteem  verschillende func ties  kan vervu llen: ecologisch, 

economisch (drinkw a te rproductie , bescherm ing van het v isbe

stand, m et inbegrip  van evenw ichtige  v ispopula ties in kustw a te 

ren) en sociaal (waterrecreatie).

Om voor een in te rna tionaa l s troom geb iedsd istric t to t  een goede 

grond- en opperv laktew atertoestand te  komen, dienen de bevoeg

de overheden een aantal stappen te  ondernem en. Eerst en vooral 

m oet deze goede toestand worden vastgesteld voor zowel g rond

w a te r ais oppervlaktew ater. Dat gebeurt door het onderzoeken van 

een reeks relevante kw a lite itse lem enten . D it betekent dat naast de 

hu id ige w a te rk w a lite it (voor verschillende biologische, hydrom or- 

fo logische en fysisch-chem ische parameters) ook de referentie toe- 

stand w o rd t vastgesteld. Experts dienen bestaande drukken en 

hun im pact op het aquatisch ecosysteem in kaart te  brengen. Ver

der worden ook de kosten voor w a te rd iensten opge lijs t.

De K aderrichtlijn  W ater ve rtrek t van u it een stroom - 

gebiedsbenadering. Er w o rd t gestreefd naar een 

gezam enlijke visie op de w ijze waarop het w a te r in 

het stroom gebied m oet w orden beheerd. Om d it te  

realiseren is een goede sam enw erk ing tussen de 

lidsta ten van de grensoverschrijdende s troom ge

bieden vereist.

Het Scheldestroomgebiedsdistrict ais 
Europese proeftuin

Aangezien de K aderrichtlijn  W ater een kc? derrie h t- 

lijn  is, m oeten nog een g root aantal bepalingen 

ervan w orden geconcretiseerd. De Europese Com 

missie (D irectoraat-Ceneraal M ilieu ), de lidsta ten 

van de Europese Unie, N oorwegen en de Kandidaat-



Interreg NIB Noord-West-Europa

De verschillende oeverstaten van het Schelde- 

stroom gebiedsdistrict hebben daarop voorgesteld 

een piloo tpro ject op te  starten. Door het in te rna tio 

naal karakter, het beperkt aantal oeverstaten en de 

re la tie f beperkte omvang is het Scheldestroomge- 

biedsdistrict u ite rst geschikt om de haalbaarheid van de richtsnoe

ren u it te  testen. Daarnaast betekent het ook een hele klus: de po li

tieke en adm in istra tieve culturen van de oeverstaten lopen immers 

sterk u it elkaar en kennen verschillende niveaus (centraal, regionaal, 

provinciaal, lokaal). Daarenboven bestaan er in het hele gebied ta i 

van verschillende m on ito ring - en evaluatiesystemen om de water- 

toestand vast te  stellen. Het Scaldit-project is zo een interessante 

tes t voor de andere grensoverschrijdende stroomgebieden.

De Europese Commissie zag het be lang van het pro ject in. Dankzij 

de steun van het Interreg III B Noord-W est-Europaprogram m a kon 

op 1 ja nu a ri 2003 het Scald it-pro ject van s ta rt gaan.

O m dat Scaldit het enige p iloo tp ro jec t is dat een vo lled ig  in te rna 

tionaa l s troom geb iedsd is tric t behelst, zal d it pro ject een aanzien

lijke bijdrage leveren to t  de Gem eenschappelijke Im p le m en ta tie 

strateg ie in de Europese Unie en de Kandidaat-Lidstaten.

Lidstaten zijn daarom  overeengekom en om een 

Gem eenschappelijke Im p lem en ta ties tra teg ie  

(Common Im p lem en ta tion  S trategy -  CIS) u it te 

werken. In deze stra teg ie  lig t de nadruk op het 

gem eenschappelijk begrip van technische en 

w etenschappelijke im p lica ties  van de Kaderrichtlijn  

W ater. Ondertussen zijn op Europees niveau een 

aantal in fo rm e le  richtsnoeren voor de u itvoering  

van de rich tlijn  opgesteld. Deze richtsnoeren zijn 

bestem d voor experts die rechtstreeks o f on rech t

streeks zijn betrokken bij de im p lem e n ta tie  van de 

K aderrichtlijn  W ater. M aar alvorens deze rich tsnoe

ren in p rak tijk  toe  te  passen, besloten de Europese 

Commissie en de lids ta ten aan de hand van p ilo o t

pro jecten in een 15-tal stroom gebieden na te  gaan 

in hoeverre ze bru ikbaar en toepasbaar zijn.

Het program m a Noord-W est-Europa m aakt deel u it van het Europese 

sam enw erk ingsprogram m a Interreg III B. De doe ls te lling  van Interreg 

III B is de transna tiona le  sam enw erk ing  tussen nationale, geweste lijke 

en plaatse lijke overheden te  bevorderen om gro te groepen van Europe

se reg io ’s ru im te lijk  sterker te  in tegreren, om to t  een duurzam e, har

monische en evenw ichtige on tw ikke lin g  in de Gemeenschap en een 

grotere te rr ito r ia le  sam enhang m et Kandidaat-Lidstaten en andere 

buurlanden te  komen.

Het Noord-W est-Europaprogram m a w il, via een vern ieuw ende en 

geïntegreerde aanpak van transna tiona le  sam enw erk ing m et be trek

king to t  landgebonden kwesties, bijdragen to t  een duurzam e o n tw ik 

keling van het Europese grondgebied en de NWE regio in het bijzonder. 

Voor m eer in fo rm a tie : h ttp : //w w w .n w e u ro p e .o rg
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Wat is Scaldit?

Scaldit is sam engesteld u it Scaldis - het Latijnse w oord voor Schel

de - en Integrated Testing o f geïntegreerd testen. Het pro ject loopt 

van 1 ja nu a ri 2003 to t  31 decem ber 2005.

M e t d it pro ject w ille n  de partners de basis leggen voor de o n tw ik 

ke ling van een in tegraal w a te rbeheer in het Scheldestroomge- 

b iedsd istric t. Ze onderzoeken de haalbaarheid van de richtsnoeren 

die de Europese Unie in het kader van de Gem eenschappelijke 

Im p lem en ta ties tra teg ie  te r beschikking ste lt. De meeste acties 

z ijn van be langvoor de im p lem e n ta tie  van de K aderrichtlijn  W ater 

in het gehele stroom geb iedsd is tric t. De opgedane ervaringen zu l

len nadien alle in te rna tiona le  stroom geb iedsd is tric ten  in de Euro

pese Unie en de Kandidaat-Lidstaten ten  goede komen.

Het actieprogram m a van het Scald it-p ro ject is 

opgebouw d rond v i j f  th e m a ’s:

1. Karakterisering van het stroom geb iedsdis

tr ic t,

2. D a ta-en in form atiebeheer,

3. W aterbeheer en ru im te lijke  p lanning,

4. Com m unicatie  en publieke partic ipa tie ,

5. Op w eg naar het in te rna tiona le  stroom ge- 

biedsbeheersplan.

Elk van deze th e m a ’s w o rd t verder in deze b ro

chure toege lich t. We lichten hier al een t ip  van 

de slu ier op.

Een diepgaande analyse

Het project vertrekt vanuit de karakterisering 

van het stroom gebiedsdistrict. Daarvoor staan 

drie soorten analyses op het programma:

• een analyse van de kenm erken van het s troom geb iedsd istric t;

• een analyse van de druk en de im pact van m enselijke a c tiv ite i

ten  op de toestand van het grond- en opperv laktew ater;

• een economische analyse van het w a te rgebru ik .

Rekening houdend m et de deadlines vooropgeste ld in de Kader

rich tlijn  W ater w orden de volgende onderw erpen behandeld: 

grondw ater, zoet oppervlaktew ater, kust- en overgangswater, refe- 

ren tieom stand igheden, sterk veranderde w a te rlicham en, econo

mie, de druk en de im pact op waterecosystem en, m o n ito rin g  en de
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o n tw ikke lin g  van een gezam enlijk  beheerd p la tfo rm  om kaa rtm a

te riaa l aan te  maken.

De gem eenschappelijk on tw ikke lde  karakterisering zal ook w o r

den geb ru ik t om scenario’s te  on tw ikke len . Aan de hand daarvan 

kunnen experts de kans beoordelen dat opperv laktew aterlicha - 

men b innen het s troom geb iedsd is tric t in 2015 al dan n ie t zullen 

voldoen aan de m ilieu kw a lite itd oe ls te lling en .

Ruimte voor water

Daarnaast besteed t he t p ro jec t aandach t aan R uim te voo r Water. 

Het S che ldes troom geb iedsd is tric t is in be lang rijke  m ate  ve rs te 

d e lijk t en ge ïndus tria lisee rd . De im p a c t van m ense lijke  a c tiv ite i

te n  gaa t ve rder dan enkel v e rv u ilin g  do or em issies, loz ingen  en 

ca la m ite ite n . Ze kunnen eveneens a a n le id in g  geven to t  een aan

z ien lijke  ru im te lijk e  d ru k  op he t s tro o m g e b ie d sd is tr ic t. Zo kan 

he t gebeuren d a t b ij aanhoudende regen bepaalde w a te rlo pen  

n ie t over vo ldoende cap ac ite it beschikken om  he t o v e rto llig  

w a te r a f te  voeren. D it le id t t o t  een verhoogd ris ico op ove rs tro 

m ingen . Om d it  te  ve rm ijd e n  of, ind ien  d it  n ie t m o g e lijk  b lijk t, de 

schade te  beperken, is he t aangew ezen he t w a te r -  w a a r m oge

li jk  - de v r ije  ru im te  te  geven. De ru im te lijk e  p lanners van de v e r

sch illende p ro je c tp a rtne rs  zu llen , in sam e nw erk in g  m e t de 

w a te rbeheerders , h ie rvoo r een op loss ing  tra ch te n  u it  te  w erken .

Water: ieders goed, ieders zaak

Com m unicatie  en publieke pa rtic ipa tie  is de v ierde gro te p ijle rvan  

het pro ject. De partners v inden het be langrijk  dat van bij de aan

vang alle betrokken partijen , overheden, be langengroepen en 

gebruikers de kans krijgen om ac tie f mee te  werken aan de u itvoe

ring  van het pro ject. Correcte en e ffic iën te  in fo rm atieverspre id ing  

via n ieuwsbrieven en w ebsite  vorm en hiervan de basis.



De Scaldit-partners

W ater is een duurzaam  goed da t w e re ld w ijd  m et de g rootste  zorg 

m oeten w orden om ringd . M ilieup rob lem en  stoppen n ie t aan 

landsgrenzen: een in tense grensoverschrijdende sam enw erk ing is 

een noodzaak. De K aderrichtlijn  W ater, die sinds 22 decem ber 2000  

van kracht is, s tim u le e rt dan ook een grensoverschrijdende aanpak 

van het waterbeheer.

Scaldit is een typevoorbeeld van zo’n grensoverschrijdende sam en

w erk ing . In d it transna tionaa l pro ject slaan zes partners u it v i j f  

reg io ’s van drie landen de handen in elkaar om  oplossingen u it te  

werken voor de Schelde. De drie betrokken landen zijn n ie t aan hun 

proefstuk toe  w a t be tre ft transna tiona le  sam enw erk ing  binnen 

het stroom gebied van de Schelde. Zij maken deel u it van de In te r

nationa le  Scheldecommissie (ISC) die tussen 1998 en 2002 een 

Scheldeactieprogram m a heeft uitgevoerd.

Overzicht van de partners

Vlaamse M ilieum aatschapp ij (VMM )

A lfons Van de M aelestraat 96 

B-9320 Erem bodegem 

België

V ertegenw oord iger van het V laam s Gewest

Contactpersoon: Véronique Van Den Langenbergh 

Telefoon: +32-53-72-66-75 

Fax: +32-53-72-66-30 

E-mail: v.vandenlangenbergh@ vm m .be

De Vlaamse M ilieum aatschapp ij is één van de 

Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek 

en m etingen he t leefm ilieube le id  b ijs tu u rt en voor

bereidt. Z ij rapportee rt over de k w a lite it van he t 

lee fm ilieu in he t algemeen en luch t en w ate r in he t 

bijzonder. De VMM beheert de k w a lite it van he t 

oppervlaktewater. Op die m an ier s taa t z ij ten dien

ste van de overheid en de bevolking.

GE1
In s titu t Bruxellois de Gestion de l ’Environnement -

Brussels In s tituu t voor M ilieubeheer (IBGE-BIM)

G ulled e lle ioo

B-1200 Brussel

België

Vertegenw oord igervan het Brussels Hoofdstede

lijk  Gewes

mW
D irection Générale des Ressources Naturelles e t de 

l ’E nvironnem ent (DGRNE)

15 Avenue Prince de Liège 

B-5100 N am ur (Jambes)

België

V ertegenw oord ige rvan  het W aals Gewest

C ontactpersoon: B runo de Kerckhove 

Telefoon: +32-81-33-51-15 

Fax: +32-81-33-65-10

E-mail: b.dekerckhove@ m rw.wallonie.be

La Direction générale des Ressources naturelles et de 

l ’Environnement is bevoegd voor de volgende 

beleidsaspecten voor he t Waals Gewest: natuurbe

houd, m ilieu (meer bepaald afval), he t beheer van de 

ondergrond, bodembescherming, de exp lo itatie van 

natuurlijke  rijkdommen, nam elijk  w ate r en bossen.

Le Préfet Coordonnateur du Bassin A rto is Picardie 

La D irection Régionale de l ’E nvironnem ent Nord- 

Pas de Calais

107 Boulevard de la Liberté 

59 041 Lille Cedex 

Frankrijk

V ertegenw oord ige rvan  Frankrijk

■NfWii-aUWrWrIHïWtffVi«

M in is te rie  van Verkeer en W aterstaat, DG W ater 

Postbus 20901 

NL-2500 EX Den Haag 

Nederland

V ertegenw oord ige rvan  Nederland

C ontactpe rsoon:M arijke  Dirkson

Telefoon: +31-70-351-86-43

Fax: +31-70-351-90-78

E-mail: m.j.r.d irkson@ dgw.m invenw.nl

DG W ater rich t haar ac tiv ite iten  op he t duurzaam  

beschermen van Nederland tegen w ate r en het 

versterken van gezonde (in te rna tiona le ) stroom ge

bieden, waarm ee een duurzaam  gebru ik van w ate r 

en de na tte  in fras tru c tuu r b l i j f t  gegarandeerd.

P i■:*  -I Z i b L j i l

Provincie Zeeland 

Postbus 165

NL-4330 AD M idde lbu rg  

Nederland

V ertegenw oord ige rvan  Zeeland

Contactpersoon: Eric Laçasse 

Telefoon: +32-2-775-76-76 

Fax:+32-2-775-76-52 

E-mail: e la@ ibgebim .be

Het Brussels Ins tituu t voor Milieubeheer, kortweg  

BIM, is de adm inistra tie  voor m ilieu en energie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BIM is zowel 

opgevat ais een orgaan voor onderzoek, planificatie, 

advies en in fo rm atie  alsook ais orgaan voor vergun

ningen, inspectie en controle (instrum entale benade

ring). Het BIM is bevoegd voor afval, luchtkw a lite it, 

geluid, groene ruimtes, water, bodem en energie (sec- 

toriële benadering).

C ontactpe rsoon:C olette Dalle Fratte 

Telefoon: +33-3-59-57-83-83 

Fax:+33-3-59-57-83-00 

E-m ail:Colette.DALLE-FRATTE@nord-pas-de- 

ca la is.environnem ent.gouv.fr

La Direction régionale de l ’Environnement (DIREN) 

du Nord Pas de Calais, delegatie van he t stroomge

bied Artois Picardie, is een gewestelijke gedecentrali

seerde dienst van he t M inisterie van Ecologie en 

Duurzame Ontwikkeling. Z ij w aakt in he t bijzonder 

over de toepassing van het beleid, de Europese ver

p lichtingen en reglementeringen m et betrekking to t  

water, de bescherming van de na tu u r en de land

schappen. Z ij om kadert de strafvordering verbonden 

aan de na tuurlijke  risico’s. Z ij verenigt het 'l ’Agence 

de l ’Eau Artois Picardie’ voor zijn expertise op het 

vlak van waterbeheer.

Contactpersoon: Hans Ham elink 

Telefoon: +31-118-63-11-13 

Fax: +31-118-63-47-56 

E-mail: ¡ac.hamelink@ zeeland.nl

De Provincie Zeeland neem t in he t waterbeheer in  

Nederland een bijzondere plaats in. De provincie ver

ta a lt he t landelijke waterbeleid naar de regionale 

wateren die onder haar bevoegdheid vallen. Hoewel 

deze nadere u itw erking een meer strategisch karak

te r draagt, is ze toch a l w a t gedetailleerder. De 

waterschappen werken he t waterbeleid op operatio

neel vlak u it voor deze wateren en voeren da t beleid 

ook daadwerkelijk uit. Voor het g rondw ater voert de 

provincie ook he t operationele beheer.
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Het Scheldestroomgebiedsdistrict in kaart
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Kerngetallen
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Oppervlakte ¡n km2

Oppervlakte Scheldestroomgebied 21.863
Oppervlakte Scheldestroomgebledsdlstrlct 37-i70

Frankrijk 18.499
W allonië 3-787
Vlaanderen n -493
Brussel 162
Nederland 3.229

Aantal Inwoners

Inwoners Scheldestroomgebied 10.000.000
Inwoners Scheldestroomgebledsdlstrlct 12.686.000

Frankrijk 4 .480.000
W allonië 1.300.000
Vlaanderen 5.497.000
Brussel 978.384
Nederland 450.000

Voornaamste steden - Inwoners

Frankrijk
Lille
Amiens
Roubaix
Tourcoing

172.100
136.234
97.700
93.800

Brussel

Vlaanderen
Antwerpen
Gent
Brugge

978.384

445.000
225.000
115.000

W allonië 
Bergen 
Doornik 
Moeskroen 
La Louvière

90.935
67-379
52.492
76.568

Nederland
Goes
Vlissingen
M idde lburg
Terneuzen

35.000
44 .000
45.000
50.000

Belangrijkste natuurgebieden In hectaren

Frankrijk 
Estuaire de la Canche 4.505 
P la tie rd ’Oye 390
Marais de Balançon 1.200 
Cap Gris-Nez 8.600
Estuaires picards 15.000 
(Baies de Somme et d ’Authle) 
Marais d ’ isle dans l’Aisne 47 
(St-Ouentln)

W allonië
Bord nord du bassin 2.213
de la Halne
Vallée de la Halne 1.689
en aval de Mons
Vallée de la Thyle 1.126

Vlaanderen 
Grootste gedeelte 8.306 
van Vallei- en brongebled 
van Zwarte Beek, 
Bollsserbeek en Dommel 
m et helde en vengebleden 
Schelde-en Durme- 6.006 
estuarium  van de 
Nederlandse grens to t  Gent 
Bossen van deVlaamse 5.548 
Ardennen en andere 
Zuldvlaamse bossen

Brussel
Zonlënwoud m et 2.040
aanpalende beboste randen 
en dom einen en de valle i van 
de W oluwe
Open en beboste zone 217 
ten zuiden van het Brussels 
Gewest
Beboste zones en 118
vochtige zones van de vallei 
van de M olenbeek In het 
noord-westen van het 
Brussels Gewest

Nederland 
Canisvlietse Kreek 
Grevelingen 
Kop van Schouwen 
Krammer-Volkerak 
M ante ling van 
Walcheren 
Oosterschelde 
Vogelkreek 
Voordelta 
Westerschelde

143
13.856

2.291
6.080

790

3.6725
101

88.942
42.840
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Het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

De Schelde, het stroomgebied en het district

De K aderrichtlijn  Water, het Europees w etgevende kader voor Scal

d it, ve rtrek t van u it een stroom gebiedsbenadering . Om a d m in i

stratieve redenen m ogen kleine stroom gebieden w orden toege

voegd aan grotere stroom gebieden. D it is het geval voor de Schel

de. Kleinere stroom gebieden zoals dat van de IJzer, de Somme, de 

Auth ie , de Canche, de Boulonnais, de Audom arois, de delta van de 

Aa, de Brugse Polders, de Oosterschelde, het Veerse Meer, het Gre- 

velingenm eer, het Zoom m eer en het Eendrachtkanaal z ijn  toege

voegd aan het stroom gebied van de Schelde. Al deze s troom geb ie 

den samen vorm en het Sche ldestroom gebiedsdistrict.

De opperv lakte van d it s troom geb iedsd is tric t bedraagt 37.170 km 2. 

In het gebied w onen 12.686.000 mensen. Het stroom gebied van 

de Schelde ze lf heeft een opperv lakte van 21.863 km 2 en te lt  10 m il

joen  inwoners.

De bevolk ingsdichtheid variee rt aanzien lijk  in de verschillende 

delen van het s troom geb iedsd is tric t: van m inder dan 100 in w o 

ne rs /km 2 in landelijke gebieden zoals het bovenstroom s deel van 

de Leie o f in een aantal dorpen in de provincie Zeeland, to t  meer 

dan 2.000 in w o n e rs /km 2 in ve rs tede lijk te  gebieden zoals A n tw e r

pen, het Brussels H oofdstede lijk  Gewest en Lille.

Economisch en ecologisch waardevol

Het Scheldestroom gebiedsdistrict heeft een u ite rs t d icht ne twerk 

van waterw egen en autowegen, w a t de on tw ikke ling  van een grote 

industrië le  en stedelijke s truc tuu r in de hand heeft gewerkt. Het

De Schelde: een stroom met veel gezichten

binnenvaartnet is sterk 

on tw ikke ld  en grotendeels 

aangepast aan de Europese 

dim ensionering van 1350 

ton . De Westerschelde, het 

Kanaal Gent-Terneuzen, de 

Zeeschelde en het Kanaal 

Brussel-Schelde vervullen 

een belangrijke fun c tie  ais 

scheepvaartweg van en 

naar de havens van Antwerpen, Vlissingen,Terneuzen, Gent en Brus

sel. Een diepe vaargeul in de W esterschelde zorgt ervoor dat zee

schepen toegang hebben to t  de haven van Antwerpen.

Het g rondgebru ik  in het Scheldestroom gebiedsdistrict is divers. 

Het s troom geb iedsd is tric t is in be langrijke m ate vers tede lijk t en 

bevat versch illende industriegebieden. De voor landbouw  bestem 

de gebieden zijn v r ij un ifo rm  over het hele grondgebied verspreid. 

De bosgebieden zijn zeer beperkt in oppervlakte en bevinden zich 

grotendeels in het noordoosten van het s troom geb iedsd is tric t 

(Kempen), in de b u u rt van een aantal g ro te steden (Brussel, Leuven 

en Valenciennes) en in het deelstroom gebied van de Haine. Langs 

de Schelde tussen Gent en V lissingen liggen be langrijke w a te rrijke  

gebieden zoals het grootste  brakwaterschor van W est-Europa: het 

Verdronken Land van Saeftinghe.

De vo lled ige kuststrook is ge lie fd b ij toe ris ten . Vooral het V laamse 

deel van de kust heeft be langrijke veranderingen ondergaan. In 

Nederland en Frankrijk b lee f het na tuu rlijke  karakter van de kust

zone beter bewaard.

De Schelde on tsp rin g t 

nabij het dorpje Gouy-Le- 

Catelet, in het noorden 

van Frankrijk. De bron 

bevindt zich op het p la

teau van Saint-O uentin, 

op 95 m eter boven de 

zeespiegel. De Schelde 

s troom t vervolgens door 

W allonië, V laanderen en 

Nederland en m ond t te r 

hoogte van V lissingen u it 

in de Noordzee. De riv ier is 350 k ilom ete r lang. De Schelde en 

haar zijriv ie ren, die samen het stroom gebied van de Schelde 

vorm en, zijn laag landw aterlopen m et geringe s troom snelhe

den en afvoer. Een g root deel van de riv ier is gekanaliseerd. Meer 

dan 250 s tuw en en sluizen vorm en de kunstm a tige  ve rb in d in 

gen tussen gedeelten van de riv ier en tussen de riv ie r en haar 

z ijriv ie ren en kanalen. S troom opw aarts  van Gent is de Schelde 

over een lengte van 138 k ilom e te r gekanaliseerd.

Tot Gent heet de riv ier Bovenschelde, tussen Gent en Antwerpen 

Zeeschelde en voorb ij Antwerpen spreekt men van de Wester- 

schelde. De Zeeschelde vo rm t samen m et de W esterschelde het 

Schelde-estuarium, dat ongeveer 160 kilom eter lang is.Ter hoog

te  van Gent is de riv ier ongeveer 65 m eter breed, te r hoogte van 

Antwerpen 450 meter. Vervolgens neem t haar breedte toe to t  

zo’n 5 k ilom eter te r hoogte van de m onding bij V lissingen. Het 

Schelde-estuarium is een uniek gebied waar de invloed van het 

ge tij zich doet gelden. Vanaf de Scheldem onding d ring t het ge tij 

het estuarium  binnen en is het w aarneem baar to t  op 160 k ilom e

te r van de zee. Ook in enkele z ijriv ieren van de Schelde is het ge tij 

actief. Samen m et de getijden d ring t ook zeewater het Schelde- 

estuarium  in. H ierdoor is de Schelde zout van de m onding to t  

Hansweert.Tussen Hansweert en Rupelmonde is het w a te r brak 

en verder stroom opw aarts is het zoet. In het Schelde-estuarium 

bevinden zich ais gevolg van de ge tijdenw erk ing  zoetwater-, 

brakwater- en zoutwaterzones m et geulen, ondiepwatergebie- 

den, zandplaten, slikken en schorren en hun biotopen. Tussen 

Gent en Rupelmonde bevindt zich een zoetwater-getijdengebied, 

w a t un iekisvoorW est-Europa.
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De Internationale Scheldecommissie: de ruggengraat voor de samenwerking

com m issie (ISC) en veren ig t ze zes in plaats van v i j f  landen en 

gewesten (Frankrijk, het Waals Gewest, het V laam s Gewest, het 

Brussels H oofdstedelijk  Gewest, de Belgische Federale Regering en 

Nederland). Het toepassingsgebied van de Commissie werd u itg e 

breid to t  het oppervlaktew ater, het g rondw a te r en het kustw ater 

in het gehele stroom gebied en is n ie t meer beperkt to t  de hoo fd 

stroom . Bovendien zijn de opdrachten van de ISC u itgebre id  m et 

het gem eenschappelijk overleg be tre ffende het afzwakken van de 

effecten van droog te en overstrom ingen.

De pa rtijen  van de ISC streven een in tegraal w ate rbeheer en een 

duurzam e on tw ikke lin g  van het in te rna tiona le  Scheldestroom ge

b iedsd istric t na. Sinds de onderteken ing  van het Verdrag van Gent 

is de im p lem e n ta tie  van de K aderrichtlijn  W ater b innen het Schel

destroom geb iedsd istric t op po litie k  niveau één van de drie p r io r i

te ite n  van de ISC. In dat kader s treeft de Commissie naar de to ts 

tan dkom ing  van één enkel stroom gebiedsbeheersplan voor het 

gehele in te rna tiona le  Scheldestroom gebiedsdistrict. Volgens de 

K aderrichtlijn  d ien t d it tegen eind 2009 te  z ijn  gerealiseerd.

Scaldit en de ISC

Naast de Scald it-p ro jectpartners zijn ook nog andere partners lid 

van de na tiona le  o f regionale de legatie b innen de In ternationa le  

Scheldecommissie. In overleg m et de Scald it-partners en de In te r

na tionale Scheldecommissie werd besloten om de Commissie te  

herstructureren. Zij w o rd t het p la tfo rm  voor de opvo lg ing van het 

pro ject en voor het nem en van beslissingen.

Dit levert een aantal be langrijke voordelen op. Ten eerste kan het 

Scald it-pro ject steunen op de bestuursstruc tuu r van de ISC. Ten 

tw eede garandeert de bestaande bestuurss tructuu r een grotere 

betrokkenhe id van alle relevante ins tanties die n ie t ais pa rtner in 

het pro ject op treden. Ten s lo tte  vo rm t de In te rna tiona le  Schelde

com m issie de schakel m et de po litieke  overheden via de de legatie 

leiders van elke p a rtij en de plenaire vergaderingen. Zo w o rd t de 

steun van de po litieke overheden verzekerd en kunnen de goedge

keurde docum enten fungeren  ais re ferentiedocum enten voor alle 

toekom stige  acties die verband houden m et in tegraal w a te rbe 

heer in het Sche ldestroom gebiedsdistrict.

In 1994 onde rtekenden  

de regeringen van 

F rankrijk, he t W aals 

G ewest, he t V laam s 

G ewest, he t Brussels 

H o o fds ted e lijk  G ewest 

en N ederland he t Ver

d rag  van C harlev ille - 

M ézières inzake de 

bescherm ing  van de Schelde. H ierm ee w e rd  de sam e nw erk in g  

tussen de landen en gew esten  van he t Sche ldestroom geb ied fo r 

m eel vastge legd . Naar a a n le id in g  van d it  ve rd rag  w e rd  de In te r

n a tion a le  C om m issie voo r de Bescherm ing van de Schelde (ICBS) 

op ge rich t. Deze C om m issie g in g  onde r V laam s voo rz itte rscha p  

van s ta rt in  m ei 1995. De leden bekleden om  be u rten  he t v o o rz it

te rschap  voo r een periode van 2jaar. Na de ra tif ic a tie  van he t Ver

d rag  do o r de v i j f  pa rtije n , vond  de p lech tige  in s ta lla tie  p laa ts op 

9 m a a rt 1998.

Van ICBS naar ISC

Sinds 1995 onderg ing het w a te rbe le id  een aantal grond ige veran

deringen.Ten eerste keurde het Europees Parlem ent op 23 oktober 

2000  de K aderrichtlijn  W ater goed (zie blz. 4). Deze r ic h tlijn  voo r

zie t een ru im ere grensoverschrijdende a fs tem m in g  van het w a te r

beleid van de Lidstaten. Ten tw eede opteerden de oeverstaten 

reso luut voor een in tegraal waterbeheer.

Deze veranderingen le idden to t  de ‘V erk laring van Luik’, die de 

m in is ters van de landen en gewesten van het Scheldestroom ge

bied op 30 novem ber 2001 ondertekenden. Daarin werd besloten 

het in te rna tiona le  stroom geb iedsd is tric t in de zin van de Kader

rich tlijn  vast te  s te llen en to t  een gecoördineerde aanpak over te 

gaan. De coörd inatie  rustte  op de schouders van de In ternationa le  

Commissie voor de Bescherm ing van de Schelde.

Door deze evo lu tie  drong een aanpassing van het Scheldeverdrag 

zich op en diende de rol van de ICBS te  w orden herbekeken. Op 3 

decem ber 2002 werd in Gent dan ook het n ieuw e Scheldeverdrag 

ondertekend. Sindsdien heet de ICBS de In te rnationa le  Schelde-



Scaldit: een actieprogramma voor een schone en veilige Schelde

met vijf thema’s

Waterbeheer en ruimtelijke ordening

De projectpartners maken een inventaris van bevoegde instanties, 

planningsprocessen en ‘goede praktijken’ op. Verder zullen ze over

stroomde gebieden van het Scheldestroomgebiedsdistrict in kaart 

brengen. Op basis van deze in fo rm atie  kunnen de waterbeheerders 

en ru im te lijke planners een inventaris opmaken m et betrekking to t 

de gevolgen van de im plem entatie  van de Kaderrichtlijn W ater op 

ru im te lijk  vlak. Zo kan een gemeenschappelijke visie o p ‘Ruimte voor 

W ater’ worden ontw ikkeld.

Communicatie en deelname van het publiek

Com m unicatie vorm t één van de grootste uitdagingen van Scaldit. 

Veel aandacht gaat naar de in terne com m unicatie tussen de pa rt

ners. Daarnaast w il Scaldit een groot aantal doelgroepen inform eren 

over de resultaten van het project: de Europese Commissie, na tiona

le, regionale en lokale waterbeheerders, ru im te lijke  planners, NGO’s, 

de pers, het grote publiek en vertegenwoordigers van andere in te r

nationale stroom gebiedsdistricten in de Europese Unie, Kanditaat- 

Lidstaten en Noorwegen. Hiervoor zal een waaier aan com m unica- 

tie -ins trum enten  worden gehanteerd: workshops, nieuwsbrieven, 

brochures, persberichten, een website, een beursstand,...

De externe com m unicatie vorm t één van de instrum enten om ‘publie

ke partic ipatie ’ vorm te  geven. Correcte en toegankelijke in form atie 

vorm t immers de grondslag voor een actieve betrokkenheid van de 

verschillende actoren (overheden, landbouw, industrie, bevolking). 

Hiertoe gaan de partners na welke actoren bij het in ternationale 

waterbeleid kunnen betrokken worden. Via de workshops van de ver

schillende projecten kunnen de actoren bijdragen to t  de uitvoering 

van het actieplan van Scaldit. De resultaten worden telkens op sleu

te lm om enten voorgelegd aan een breed publiek (zie blz.14). 

h ttp ://w w w .s c a ld it.o rg
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Karakterisering van het stroomgebiedsdistrict

De karakterisering van het stroom gebiedsdistrict bestaat u it drie 

soorten analyses:

• een analyse van de kenmerken van het stroom gebiedsdistrict;

• een analyse van de druk en de im pact van menselijke activ ite iten 

op de toestand van het grond- en oppervlaktewater;

• een economische analyse van het watergebruik.

Deze analyses zullen worden uitgevoerd aan de hand van de rich t

snoeren opgesteld in het kader van de Gemeenschappelijke Im ple

m entatiestrategie. Ondertussen worden deze richtsnoeren geëvalu

eerd en w ord t de evaluatie naar het Europese niveau teruggekoppeld. 

Daarnaast w illen  we de biologische m onitoringsystem en van de ver

schillende partners op elkaar afstem m en (interkalibratie), gaan we 

dieper in op de m ethodologie voor het aanwijzen van sterk verander

de waterlicham en, testen we het richtsnoer van de publieke pa rtic i

patie en rekenen we toekom stscenario’s door.

Scaldit

Data- en informatiebeheer

Zonder toegang to t  reële data is het onm ogelijk  om de Kaderrichtlijn 

W ater correct te  im plem enteren. Het project schenkt veel aandacht 

aan het vergelijkbaar maken van de cartografische gegevens van de 

partijen om ze in kaartvorm  te kunnen synthetiseren. De experts 

zoeken een duurzame oplossing voor het uitw isselen van deze gege

vens. De belangrijkste stappen voor een goede in fo rm atiedoorstro

m ing zijn:

• het in kaart brengen van de noodzakelijke in fo rm atie  voor de 

karakterisering van het Scheldestroomgebiedsdistrict, voor het 

analyseren van de drukken en de im pact en voor de economische 

analyse (parameters, locaties,frequentie en aggregatieniveau);

• het opmaken van een inventaris van in form atiebronnen: welke 

in fo rm atie  w o rd t verzameld en bijgehouden door welke organ i

sa ties / inste llingen;

• het vastleggen van een strategie over vergelijkbaarheid van gege

vens (databeleid, gebruik van standaarden) en het beschikbaar 

stellen voor het realiseren van de karakteriseringen en de b ijho 

rende kaarten.

Deze stappen worden uitgevoerd tijdens de voorbereid ing van de 

karakterisering. Op basis van deze ervaringen worden vervolgens 

too ls voor in form atiebeheer ontw ikke ld die het testen van de rich t

snoeren aanzienlijk zullen vereenvoudigen.

Tot slot w o rd t er een atlas samengesteld m et kaarten van karakteri

seringen van het Scheldestroomgebiedsdistrict.

Op weg naar het internationaal stroomgebiedsbeheersplan

Een vijfde en laatste p ijler van Scaldit is de opstap naar een stroom ge

biedsbeheersplan. Op basis van de in form atie  verzameld bij de trans

nationale karakterisering en op basis van de resultaten van de scena

rio ’s zal een werkprogram m a voor de opmaak van het transnationaal 

stroomgebiedsbeheersplan voor de Schelde worden opgesteld.
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De werk- en projectgroepen

De uitvoering van Scaldit is in handen van drie werkgroepen die pas

sen binnen het kader van de Internationale Scheldecommissie. De 

werkgroepen A Im pact op het aquatisch m ilieu  en B Kw alite it van het 

aquatisch m ilieu  behandelen de technische aspecten. De W erkgroep 

C coördineert het project.

Binnen de werkgroepen zijn een aantal projectgroepen gedefinieerd. 

Elke pro jectpartner is trekker van één o f meerdere projectgroepen.

In to taa l bestaat Scaldit u it 10 projecten. De technische werkgroepen 

nemen elk drie projecten voor hun rekening, de coördinerende w erk

groep vier. Verder om vat werkgroep A nog tw ee bijkom ende en w erk

groep B nog één bijkom end project. Deze laatste maken geen deel u it 

van Scaldit, maar dienen wel te  worden uitgevoerd binnen het kader 

van de Scheldecommissie. De organ isatiestructuur van de Interna

tiona le  Scheldecommissie v ind t u in de onderstaande figuur.

Alle in de ISC vertegenwoordigde partijen hebben m instens één 

expert per project afgevaardigd, zodat een in ternationa le samen

w erk ing binnen elk project is verzekerd. O mdat de Federale overheid 

van België slechts een beperkt aantal bevoegdheden op het vlak van 

waterbeleid heeft, neemt ze slechts deel aan die groepen w aartoe zij 

ook w e tte lijk  bevoegd is. In de werkgroepen A, B en C zijn vertegen

woordigers van de projectgroepen opgenomen. De voorzitters van 

de werkgroepen A en B maken op hun beurt deel u it van de coördine

rende werkgroep C. D it bevordert de doorstroom  van in form atie . 

Bovendien is zo de sam enwerking tussen de projecten en de w erk

groepen en tussen de werkgroepen onderling verzekerd.

Organisatiestructuur Internationale Scheldecommissie - ISC

Frankrijk W aa 5 Brussels Vlaams Fcderak Nederland
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Het dagelijks beheer Activiteitenkalender

Het Scaldit-secretariaat

Het dagelijks beheer w o rd t ver

zekerd door de p ro jectcoörd ina

to r  Véronique Van Den Langen- 

bergh van de Vlaam se M ilie u 

m aatschappij. Zij fu n g e e rt ais 

centraal con tac tpun t en is, ais 

voo rz its te r van de coördinerende 

w erkgroep van de Scheldecommissie, ve ra n tw oorde lijk  voor 

de com m unica tie  tussen de partners.

Verder verzorgt zij de com m unica tie  m et de Europese Com

missie, de EU-Lidstaten en K andidaat-L idstaten.Tot slo t coör

d inee rt zij de rappo rte ring  aan het Interreg 111B NWE-secreta- 

riaat. De pro jec tcoörd ina to r w e rk t nauw  samen m et de p ro

jectm anager, de financiee l m anager en het Scaldit-m anage- 

m en tteam . Onderstaande fig u u r geeft schem atisch de 

m anagem en ts truc tuu r weer.

Managementstructuur Scaldit

In decem ber 2003 w o rd t een tussen tijds  rapport bij de Europese

Commissie ingediend m et een verslag over de ervaringen m et het

tes ten  van de richtsnoeren en de resu lta ten van de pro jectgroepen.

In decem ber 2004  zal een e ind rapport w orden opgem aakt.

Op zesm aandelijkse basis w o rd t aan het Interreg IIIB NWE secreta

riaat gerapporteerd over de financ ië le  status en de voo rtgang  van

het pro ject.

Juli 2003 • S ta rtm om en t

November 2003 • W orkshop over het testen van richtsnoer

publieke pa rtic ipa tie

December 2003 • In té rim -rapport m et over het testen

van de richtsnoeren

M ei 2004 • Sem inarie m et NCO’s en stakeholders:

voo rs te lling  in té rim -rap po rt

December 2004 • E indrapport

M ei 2005 • Kaartenatlas

Oktober 2005 • Handboek/CD-rom  voor lokale en regionale

waterbeheerders

• A anbevelingen voor ru im te lijke  planners

December 2005 • S lo tevenem ent

Jo-int Technical '■ecr^taNJt 
IriTEfEg IIIB NWE:

i ir
Delegatieleider

EC-CIS
WGCOördiriatieilSCl

TrekkffiiVM.Vi
JrcÇcrirnii nager 

FrarkVan Scvcncoticn 
AdiiiinisLr-iiLeur I VMM

Prejedcotirdinitof 
Véron ique  V ar Den Langeriherjh

DORNE IFiCII □IREN P'ovlndft M ln'rtrrlc
BtM Zeeland VfcW

Het Secretariaat van de Internationale Scheldecommissie

De Commissie beschikt over een perm anent Secretariaat, gevestigd 

in Antwerpen, om zich in haar ta ken te  laten bijstaan. Het bestaat u it 

de Secretaris-generaal, de heer Arnould Lefébure, de Uitvoerend 

Secretaris, de heer M ichel Bruyneel en de secretariaatsmedewerkers, 

mevr.Veerle De Brouwer en de heer Jeoffrey Dullaert.

Het Secretariaat ondersteunt de w erk ing van de 3 werkgroepen en 

van de 13 projecten. Hij zorgt voor de organisatie van hun bijeenkom 

sten en vergaderingen en voor het beheer, de verta ling en de ver

spreiding van de docum enten van de delegaties.

Het Secretariaat staat ten dienste van de Voorzitter van de Commissie 

in zijn taak ais vertegenwoordiger van de Commissie en ais voorzitter 

van het Delegatieleidersoverleg en van de Plenaire Vergadering.

Het ISC-Secretariaat is gevestigd te  2000 Antwerpen aan de Italiëlei 

124.

Tel +32 3 206 06 80 

Fax+32 3 206 06 81 

Email sec@isc-cie.com 

h ttp ://w w w .is c -c ie .c o m
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Begrippenlijst

binnenwateren: al het stils taande o f s tro 

m ende w a te r op het landoppervlak en al 

het g rondw ater aan de landzijde van de 

basislijn vanw aar de breedte van de te r r ito 

ria le w a te ren w o rd t gem eten.

Common Implementation Strategy (CIS):

de door de W aterd irecteuren van de EU, 

N oorwegen en de Kandidaat-L idstaten en 

de Europese Commissie gezam enlijk  u itg e 

w e rk te  im p lem en ta ties tra teg ie  voor de 

K aderrichtlijn  Water.

deelstroomgebied: het gebied vanw aar al 

het over het oppervlak lopende w a te r een 

reeks strom en, riv ieren en eventueel meren 

vo lg t, to t  een bepaald pun t in een w a te r

loop (gew oon lijk  een meer o f een samen- 

v lo e iin g va n  rivieren).

ecologische toestand: een aandu id ing  van 

de kw a lite it van de s truc tuu r en het fu n c 

tioneren  van aquatische ecosystemen die 

m et opperv laktew ateren zijn verbonden, 

ingedeeld overeenkom stig b ijlage V van de 

Kaderrichtlijn .

gevaarlijke stoffen: toxische, persistente 

en bioaccum uleerbare s to ffen  o f groepen 

van sto ffen, en andere sto ffen  o f groepen 

van sto ffen  die aan le id ing  geven to t  even

veel bezorgdheid.

goede ecologische toestand: de toestand 

van een opperv laktew aterlichaam  dat 

overeenkom stig  b ijlage V van de Kader

rich tlijn  ais zodanig ingedeeld is.

grondwater: al het w a te r dat zich onder 

het bodem oppervlak in de verzadigde zone 

bevindt en dat in d irect contact m et bodem 

o f ondergrond staat.

grondwatertoestand: de algem ene aan

du id ing  van de toestand van een grondw a- 

te rlichaam , bepaald door de kw an tita tieve  

o f de chemische toestand ervan, en wel 

door de slechtste van beide toestanden.

goede grondwatertoestand: de toestand 

van een grondw aterlichaam  waarvan 

zowel de kw an tita tieve  ais de chemische 

toestand ten  m inste goed zijn.

goede chemische toestand van grondwa

ter: de chemische toestand van een g rond

w a te rlichaam  dat aan alle in b ijlage V van 

de Kaderrich tlijn  W ater genoem de voo r

w aarden vo ldoet.

integraal waterbeheer: de onderlinge 

a fs tem m in g  en gecom bineerde aanpak 

van het beheer van de w aterhoeveelheden, 

van de w a te rk w a lite it en van het leven in 

en om het water.

Kaderrichtlijn Water: Richtlijn 2000/60/EG  

van het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2000 to t  vastste lling van een 

kader voor com m unautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid. Deze Richtlijn 

w il een universeel streven naar een duur

zaam gebruik van w ate r voor onszelf en voor 

de komende generaties aanmoedigen. Het 

bereiken en handhaven van een zo goed 

m ogelijke toestand van het w ater in elk 

stroom gebied - de leefom geving voor een 

grote verscheidenheid aan levende wezens - 

w o rd t hierbij centraal gesteld.

kustwateren: de opperv laktew ate ren ,ge le 

gen aan de landzijde van een lijn  waarvan 

elk pun t zich op een afstand bevindt van 

één zeem ijl zeewaarts van het d ic h ts tb ij

z ijnde pun t van de basislijn vanw aar de 

breedte van de te rr ito r ia le  w a te ren w o rd t 

gem eten, zo nodig u itgebre id  to t  de bu i

teng rensvan  een overgangswater.

kwantitatieve toestand: een aandu id ing  

van de m ate w aarin  een g ro n d w a te rli

chaam door d irecte en ind irecte  w a te ron t- 

tre kk in g  w o rd t beïnvloed.

oppervlaktewater: binnenw ateren, m et 

u itzondering  van grondwater, overgangs

w a te r en kustw ateren en, voorzover het de 

chemische toestand be tre ft, ook te rr ito r ia 

le wateren.

oppervlaktewatertoestand: de algem ene 

aandu id ing  van de toestand van een 

opperv laktew aterlichaam , bepaald door de 

ecologische o f de chemische toestand 

ervan, en w el door de slechtste van beide 

toestanden.

goede oppervlaktewatertoestand: de to e 

stand van een opperv laktew aterlichaam  

waarvan zowel de ecologische ais de che

mische toestand ten  m inste  goed zijn.

goede chemische toestand van oppervlak

tewater: de chemische toestand  die vereist 

is om te  voldoen aan de m ilieu do e ls te llin 

gen voor oppervlaktew ater, d.w.z. de che

mische toestand van een opperv lak tew a

te rlichaam  w aarin  de concentraties van 

verontre in igende s to ffen  n ie t boven de 

m ilieu kw a lite itsn o rm en  liggen die zijn 

vastgesteld in b ijlage IX van de Kaderricht

lijn  o f in andere toepasselijke com m unau

ta ire  w e tg ev ing  w aarb ij op Gem een

schapsniveau m ilieu kw a lite itsn o rm en  zijn 

vastgelegd.

overgangswater: een oppe rv lak tew a te rli

chaam in de nabijhe id van een riv ie rm on

d ing  dat gedee lte lijk  zout is door de nab ij

heid van kustw ateren, m aar dat in be lang

rijke m ate door zoe tw aterstrom en w o rd t 

beïnvloed.

stroomgebied: een gebied vanw aar al het 

over het oppervlak lopende w a te r via een 

reeks strom en, riv ieren en eventueel meren 

door één riv ie rm ond, estuarium  o f delta in 

de zee stroom t.

stroomgebiedsdistrict: het gebied van land 

en zee, gevorm d door één o f meer aan 

elkaar grenzende stroom gebieden m et b ij

horende grond- en kustw ateren. Volgens 

de K aderrichtlijn  is d it de voornaam ste 

eenheid voor stroom gebiedsbeheer.

stroomgebiedsbeheersplan: een gerich t 

actiep lan dat concreet u itvoe ring  geeft aan 

de in tegra le  visie op w ate rbe le id . De m aa t

regelen die nod ig  z ijn om het s troom ge

biedsbeheersplan te  verw ezenlijken w o r

den beschreven in het m aatrege lenpro

gram m a.
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E  Escaut
(uittreksel uit het gedicht EEscant uit de bundel Toute la F latidre, Émile Verhaeren)

Escaut,

Sauvage et bel Escaut,

Tout l ’ incendie

De ma jeunesse endurante et brandie,

Tu l ’as épanoui:

Aussi,

Le jou r que m ’abattra le sort,

C ’est dans ton  sol, c’est sur tes bords,

Q u ’on cachera m on corps,

Pour te sentir, même à travers la m ort, encor!
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