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Het Schelde Inform atie
centrum , uitgever van deze 
nieuwsbrief, w ord t nader 
voor het voetlich t gebracht.
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D o e l  i n  z i c h t

Het Vlaamse dorpje Doei 
zal moeten w ijken voor de 
u itb re id ing  van het A n t
werpse haven- en industrie 
gebied. Of toch niet?
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Hebt u de antwoordkaart 
uit Schelde Nieuwsbrief 
27 ingestuurd en daar
mee uw abonnement 
veilig gesteld? Dit kan 
nog tot 30 september 
2001, ook via www.schel- 
denet.nl
Zo niet, dan is deze 
nieuwsbrief uw laatste ...

Verbeterde visstand in de 
Westerschelde dwingt tot keuzes
De waterkwaliteit van de Westerschelde laat nog veel te 
wensen over, maar is de laatste jaren wel merkbaar 
verbeterd. Daardoor is de omvang van de visstand 
gegroeid en de samenstelling verbeterd. De commerciële 
visserij heeft daar sneller op in gespeeld, dan de overheid 
met haar regelgeving. Mede daarom is van duurzaam 
visstandbeheer nog lang geen sprake, maar langzaam 
maar zeker worden de bakens verzet.

Vissen z ijn  niet alleen van 
economisch belang voor de 
visserijsector, maar maken ook 
deel u it van het ecosysteem 
van het Schelde-estuarium.
Het louter instandhouden van 
visbestanden voor de visserij 
kan dus e igenlijk  niet. Gelukkig 
werkt het ecologisch belang 
steeds meer door in  beleid en 
beheer. Het bekkencomité van 
de Beneden Zeeschelde in 
Vlaanderen heeft daarvoor een 
eerste aanzet gemaakt v ia  haar 
plannen voor integraal water
beheer en in Nederland on t
stond in 1991 het beleidsplan 
Westerschelde. Daarnaast heb
ben Nederland en Vlaanderen 
onder d ruk van de Europese 
Commissie de laatste jaren 
werk gemaakt van de im ple

mentatie van de Vogel- en 
H abita trichtlijn . Deze rich t
lijnen beogen de natuurwaar
den van het estuarium ze lf en 
de relatie met andere gebieden 
te beschermen en waar nodig 
te verbeteren. Inm iddels z ijn  
grote delen van het estuarium 
aangewezen o f aangemeld ais 
speciale beschermingszone.
De komende jaren zullen de 
autorite iten u it beide landen 
toezien op een effectieve in vu l
ling  van het duurzaam instand
houden van biotopen en soor
ten die b ij het estuarium 
horen. Nederland en Vlaande
ren hebben daarvoor gezamen
l i jk  een langeterm ijnvisie voor 
het Schelde-estuarium opge
steld waarover nog d it jaar 
standpunten worden ingeno

men. De visie k rijg t daarna een 
verta ling in uitvoeringspro- 
gramma’s. Daarin w ordt onder 
meer het beschermen en waar 
nodig herstellen van paai- en 
opgroeigebieden van vissen en 
het ve ilig  stellen van voldoen
de voedselaanbod voor vogels 
geregeld. De belangen van v is 
serij en natuur lopen hier voor 
een groot deel parallel.

D i v e r s i t e i t

De Schelde kent van oudsher 
een grote d iversite it aan v is 
soorten. Dat kom t doordat het 
estuarium een grote verschei
denheid aan biotopen kent, 
met ieder een eigen vispopula- 
tie. Zo te lt de m onding en met 
name de Vlakte van de Raan 
veel bodemdieren, waardoor 
het geschikte leefgebieden z ijn  
voor soorten ais schar, sprot en 
haring. Hier paaien ook de tong 
en schol die in de brakke 
ondiepe delen ooste lijk  in de 
Westerschelde hun opgroei- 
gebied hebben. Verder komen 
hier garnalen, mossels en kok-
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verwachting, want ook elders 
langs de West-Europese kust 
z ijn  deze soorten sterk achter
uitgegaan o f verdwenen. In de 
voormalige zeearmen ais het 
Sloe en de Braakman kwamen 
vroeger uitgebreide mossel- 
banken voor, maar na inpo lde
ring van deze gebieden is deze 
b io toop v rijw e l u it het estuari
um verdwenen.

Fuikenvisser

kels voor. Er z ijn  daarentegen 
niet zo veel soorten die sterke 
wisselingen in  het zoutgehalte 
van het water kunnen verdra
gen, zodat de diversite it in  de 
brakke zone beperkt is.
Diverse platvissen, spiering, 
f in t en garnalen z ijn  hier wel 
op aangepast en komen re latie f 
veel voor. Het zoete deel van 
de Schelde is de bio toop voor 
soorten ais snoek, Europese 
meerval en snoekbaars. Vroe
ger was de zoete zone ook van 
essentiële betekenis voor trek- 
soorten ais fin t, steur, elft, 
houting, zalm en r iv ie rp rik  die 
de riv ie r optrekken om te kun
nen paaien. Door slechte water
kw alite it en barrières ais s lu i
zen komen die nu echter niet 
o f nauwelijks meer voor. Een 
snelle terugkeer door verbete
ring van de waterkwalite it en 
technische voorzieningen ais 
vistrappen lig t evenmin in de

A n k e r k u i l

Zeer groot raamnet, dat u it een lange zak van netwerk bestaat en 
aan de voorz ijde w ord t opengehouden door een rechthoekig 
raam, dat wel 10 b ij 5 meter groot kan zijn. Deze opening wordt 
tegen de stroom richting in  gekeerd en vanuit het vaartu ig door 
lijnen staande gehouden. Het v is tu ig  ze lf w ordt aan een anker 
bevestigd. Is in de binnenwateren verboden.

V e r g u n n i n g e n

Vanwege de rijke  en gevarieer
de visstand vormde de Schelde 
to t in  de eerste decennia van 
de vorige eeuw het werkgebied 
van tai van Nederlandse en 
Vlaamse vissers. Na de sp lit
sing van Nederland en België in 
1839 was het Nederlandse en 
Vlaamse vissers toegestaan op 
eikaars grondgebied te vissen. 
Tot in de tweede he lft van de 
vorige eeuw gebeurde d it op 
basis van het ‘reglement 
betreffende uitoefening van 
het regt der visscherij en van 
de vischhandel’ u it 1843.
Er was een uitgebreide vissers
v loo t met langs de hele Schelde 
een v ijft ie n ta l vissershavens.
Er werd vooral gevist op gar
nalen, paling, brasem, spiering, 
ansjovis, schol, bot en tong.
De industria lisatie en de snel 
verslechterende waterkwalite it 
maakten de Westerschelde 
steeds m inder interessant voor 
beroepsmatige visserij. De 
afname is de laatste decennia 
verder versterkt door toe
nemende bagger- en stortwerk- 
zaamheden b ij het op diepte 
houden van de vaargeulen. De 
voedselvoorziening van de van 
de bodem flora en -fauna afhan
kelijke vissoorten w ordt daar
mee nam elijk  verstoord.

B o o m k o r v i s s e r i j

Vorm van bodem traw lvisserij voor kotters, waarbij twee aan beide 
zijden uitstaande gieken worden gebruikt. Aan elke giek hangt 
een boomkor. Dat is een net van vie r to t tw aa lf meter breed, dat 
door een ‘boom ’ (stevige buis) w ord t opengehouden en is voor
zien van over de bodem schrapende kettingen. De bodem w ordt 
h ie rb ij to t een diepte van enkele centimeters omgewoeld. Wordt 
voornam elijk  gebruikt voor de vangst van tong en schol.
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De beperkte v isserij-activite i- 
ten gaven lange t ijd  geen aan
le id ing om de oude, maar nog 
steeds van kracht zijnde regel
geving te moderniseren. De 
Europese rich tlijnen  leidden 
u ite inde lijk  wel to t aanpas
singen. Sinds 1983 stelt de 
Europese Unie eisen aan het te 
gebruiken v is tu ig  en heeft ze 
de vangsten per lidstaat voor 
de zee- en kustwateren gequo
teerd, teneinde visstanden 
duurzaam in stand te houden. 
Nederland heeft de Wester- 
schelde ais kustwater aan
gemerkt en sinds 1996, mede 
vanwege het veiligste llen van 
de voedselbehoefte van vogels, 
de (kokkel)visserij aan vergun
ningen gebonden. Bepaalde 
delen van de platen en slikken 
z ijn  daarmee voor de visserij 
gesloten. Toch is het op grond 
van het oude reglement nog 
steeds m ogelijk  met Vlaamse 
vergunningen buiten de quo
tering om in Nederlandse 
wateren gequoteerde vis te 
vangen. Nadere afstemming 
van regelgeving voor de visse
r ij is dan ook dringend nodig.

D u u r z a m e  v i s s e r i j

Vanwege de beperkte registra
tie van visvangsten en het 
gemis van een goed m onito- 
ringprogram m a ontbreekt het 
momenteel aan een compleet 
beeld van de samenstelling van 
de vispopulatie in het estuari
um. In Vlaanderen v in d t com
merciële visvangst plaats door 
circa dertig fuikenvissers, een 
ankerkuilvisser (zie kader) en 
een boom korvisser (zie kader). 
Ze vissen op paling, haring, 
sprot en garnalen met beperkte 
bijvangsten van kabeljauw,



w ijting , tong en bot. In Neder
land z ijn  een kleine veertig v is 
sersboten actief, die vooral op 
kokkels, garnalen en mosselen 
vissen. Met vaste vistuigen in 
diepe stroomgeulen en langs 
plaatranden en de d ijk  w ordt 
verder nog gevist op paling, 
sprot, harder, tong, bot en 
schaaldieren. Daarnaast z ijn  er 
nog sportvissers.
De beperkte kennis over de 
visvangst maakt het lastig om 
beleid te form uleren en maat
regelen te nemen die leiden tot 
een duurzame visstand en 
gezonde exploitatie. De lange- 
term ijnv is ie  voor het Schelde- 
estuarium is daarom een goed 
aanknopingspunt voor discus
sie. De vissers lijken  daartoe 
bereid. Zo presenteerde de

schelpdiervisserijsector in ju n i 
jongstleden haar visie op een 
duurzame ontw ikke ling van de 
eigen sector. Daarin gaat ze u it 
van zowel een economisch 
rendabele ais ecologisch ver
antwoorde en m aatschappelijk 
geaccepteerde w ijze van v is 
sen. De sector w il in  goed over
leg vorm  geven aan de visplan- 
nen nieuwe s tijl. D it biedt per
spectief om de circa zeventig 
vis- en schelpdiersoorten die 
m idden vorige eeuw nog in de 
Schelde voorkwamen (of moge- 
l i jk  zelfs nog meer) hun plaats 
terug te geven in een gezond 
estuarium. Ook kunnen de 
vangsten meer in overeenstem
m ing komen met die in verge
lijkbare andere gebieden. Maar 
daarbij zullen de grenzen van

de commerciële visserij boven
al voortvloe ien u it de ru im te 
die ove rb lijft na aanw ijzing 
van grote delen van het gebied 
ais speciale beschermingszone 
in het kader van de Vogel- en 
Habita trichtlijn . (WdH)

Voor m eer in fo rm atie :

LNV d irec tie  Zu idw est 

W im de Haan 

Postbus 1167 

3300 BD D ordrech t 

T e l.+31 (0 )786395411  

e-mail:

W .A.M .de.Haan@ lnvzw.agro.nl

Toen op 27 november 1916 in het station van Rouen een tre in  hem greep, weerhield de oorlog de ver
vu lling  van deze wens. Hij werd eerst begraven in Adinkerke, later in  Wulveringem. Maar in  1927 werd 
de d ichter dan overgebracht naar Sint-Amands en begraven aan de oevers van de Schelde. Het m onu
mentale graf is in 1955 herbouwd, toen het s to ffe lijk  overschot van z ijn  vrouw  Martha werd bijgezet. 
(EVdB)

Grafmonument

De Franstalige d ichter Emile 
Verhaeren werd op 21 mei 
1855 te Sint-Amands geboren. 
De Schelde is in  z ijn  oeuvre 
haast permanent aanwezig.
In de hymne ‘L’Escaut’ d ruk t hij 
de wens u it om aan de boorden 
van de Schelde begraven te 
worden:

dichter Emile Verhaeren

Escaut,
Sauvage et bel Escaut,

Tout l ’incendie 
De ma jeunesse endurande en brandie,

Tu l ’as épanoui 
Aussi

Le jo u r  que m ’ abattra  le sort,
C’est dans ton sol, c’est sur tes bords, 

Qu’on cachera mon corps,
Pour te sentir, même à travers la mort, encor!

Scheide,
Wilde en Schone Schelde,

G ij hebt de gloed 
Doen stralen van m ijn  jeugd  vol overmoed: 
Dus wil ik dat, ais eens het lot m ij nedersiaat, 

Men op uw boorden, in uw schoot 
M ijn lichaam rusten Iaat,

Om u te voelen nog, doorheen m ijn  dood!

(vertaling René Verbeek)

Schelde
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Schelde Informatiecentrum:

promotor van het ‘Schelde-gevoel’

De medewerkers van het Schelde Inform atiecentrum . V.l.n.r. Jaap Consemul- 
der, Ed Stikvoort, Bert van Eek en Anja Phernambucq. Een vijfde medewerker 
wordt momenteel (b ij het ter perse gaan van d it nummer) geworven.

Begin jaren negentig werd 
het Schelde Informatiecen
trum opgericht. Sindsdien 
werken de medewerkers 
van het centrum vol en
thousiasme aan het vergro
ten van de betrokkenheid 
bij de Schelde. Coördinator 
Anja Phernambucq vertelt 
voluit over de activiteiten 
die het centrum ontplooit 
om dit doei te bereiken.

Als je Anja Phernambucq vraagt 
naar het Schelde Inform atie
centrum  krijg  je niet alleen een 
goed beeld van wat de mede
werkers doen, maar hoor je ook 
hun m otivatie doorklinken. 
“Onze hoofddoelstelling is om 
b ij te dragen aan een duurzame 
ontw ikkeling van het Schelde- 
estuarium. We zien de over
dracht van kennis ais het 
belangrijkste m iddel voor het 
vergroten van zowel de betrok
kenheid ais de beleving en 
waardering voor de Schelde. 
Weten wat er speelt vergroot 
niet enkel de bewustwording, 
maar helpt ook b ij het mee
praten over te nemen maat
regelen, en kan het draagvlak 
voor deze maatregelen vergro
ten. Het Schelde Inform atiecen
trum  is in 1994 opgezet door 
het Bestuurlijk Overleg Wester- 
schelde (BOWS). Zij hadden

behoefte aan een centrum dat 
borg staat voor een goede com
municatie over het Beleidsplan 
Westerschelde. Ondertussen is 
het accent van onze werkzaam
heden verlegd, van ondersteu
ning van het BOWS naar in fo r
m atievoorziening over het 
Schelde-estuarium aan derden.”

D o e l g r o e p e n

De coördinator ve rdu ide lijk t 
wie de doelgroepen zijn . “Het 
Schelde In form atiecentrum  is 
een onpartijd ig  dienstverle
nend in fo rm atiepun t voor alle 
betrokkenen b ij het estuarium. 
Niet enkel bestuurders en amb
tenaren, maar ook natuur- en 
m ilieuorganisaties, de recre
atiesector en andere particu lie
re bedrijven doen soms beroep 
op ons. Het is erg vle iend ais 
zelfs internationale onderzoe
kers vragen om in form atie over 
het unieke estuariene en m or
fologische karakter van de 
Schelde. Studenten, maar ook 
docenten w illen  materiaal on t
vangen; de ene voor een afstu
deerscriptie, de ander voor een 
schoolproject. Ook dorpsra
den, adviesbureaus, weten
schapswinkels en belangenver

enigingen weten ons te vinden 
voor extra in fo  om hun visie en 
standpunt doordachter te kun
nen bepalen. Hot items z ijn  de 
Westerschelde Container Ter
m inal, natuurcompensatiepro- 
jecten en de Langeterm ijnvisie 
Schelde-estuarium.”

B e e l d v o r m i n g

Dat het Centrum streeft naar 
actieve communicatie en meer 
naamsbekendheid b ij de bewo
ners van het estuarium  is voor 
Anja heel belangrijk. “Waar het 
om draait is dat bewoners 
weten wat er speelt rond de 
Schelde. Men is zich onvol
doende bewust we lk een stem
pel de riv ie r heeft gedrukt op 
zowel cultureel, economisch en 
recreatief gebied. Door gebrek 
aan kennis w ordt de burger 
soms (toch nog) onaangenaam 
verrast door voorgestelde 
maatregelen. Zo is men onvol
doende op de hoogte van de 
nieuwste zienswijzen en on t
w ikkelingen zoals de noodzaak 
van ru im te voor water ter ver
hoging van de veiligheid. Een 
ju is te  beeldvorm ing is echter 
be langrijk  voor een goede 
beslu itvorm ing en het creëren

van draagvlak voor maatrege
len. Ook het bew ustz ijn  dat 
men dankzij de Westerschelde 
z ijn  brood kan verdienen in 
industriegebieden in het Sloe 
en Antwerpen, is soms onvol
doende aanwezig. Bij veel 
wezenlijke dagelijkse aspecten 
w ordt de relatie to t de riv ie r 
niet gelegd. D it w illen  w ij ver
anderen door de waardering 
voor de Schelde te versterken.” 
Wat Anja soms wel sp ijtig  v ind t 
is dat de naam “Schelde In fo r
m atiecentrum ” suggereert dat 
je er terecht kunt met alle 
m ogelijke vragen over de 
Schelde. “We krijgen soms 
vragen binnen over de Schelde 
in  F rankrijk  o f de Oosterschel- 
de. Maar de re ikw ijd te  van ons 
Centrum lig t enkel b ij het 
Schelde-estuarium, zeg g ro f
weg de Schelde tussen Vlissin- 
gen en Gent. Veel vragen 
betreffen aspecten ais water
kwalite it, verdieping, ecologie 
en hoewel d it allemaal onder
werpen z ijn  die niet ophouden 
b ij de grens, moeten we vaak 
voor het beantwoorden van 
vragen over specifiek Vlaamse 
projecten doorverw ijzen naar 
Vlaamse instanties.”

P r o d u c t e n

“Het Centrum biedt een basis
pakket aan van permanente 
activite iten, met daarnaast p ro
jecten rond specifieke thema’s,” 
m eldt de coördinator trots.
“Het basispakket bestaat u it de 
ondersteuning van het BOWS, 
in form atievoorzien ing via een 
internetsite die voortdurend 
w ordt vernieuwd, de Schelde 
N ieuwsbrief en in fo rm atievoor
ziening op maat. De projecten 
voor 2001 hebben ais thema de 
versterking van de bewustwor
ding en het overbrengen van 
het “Schelde-gevoel” voor heel 
het Schelde-estuarium. Zo 
loopt er nu een project waarin 
Nederland en Vlaanderen geza
m en lijk  een lespakket hebben 
ontw ikke ld over het estuarium

Schelde
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En voor gidsen zoals stads- en 
natuurgidsen, is er een in te r
netsite met wetenswaardighe
den over de Schelde in ontw ik-

Een nieuwe uitdaging lig t in  de 
opzet van educatieve boot
tochten, onderw ijsprojecten en 
andere activite iten om be trok
kenheid te versterken. D it alles 
geschiedt in nauwe samenwer
king met Vlaanderen.”

V u r i g e  w e n s

Het Schelde In form atiecentrum  
w ordt nu gerund door een 
team van v i j f  medewerkers die 
parttim e b ij het Centrum wer
ken. Ais coördinator zorgt Anja 
ervoor dat het Centrum v lo t en 
soepel draait en de financiën 
effic iënt benut. Voor de finan
ciering staan de deelnemers 
van het BOWS garant. D it z ijn  
de provincie Zeeland en de b ij

de Westerschelde betrokken 
m inisteries, gemeenten en 
waterschappen. Specifiek voor 
de projecten is er externe 
financiering, bijvoorbeeld door 
Vlaanderen. Vlaanderen betaalt 
ook mee aan de nieuwsbrief. 
Gevraagd naar de toekomst 
van het Centrum, antwoordt 
Anja met jeukende handen: 
“M ijn grote wens is om het 
Schelde In form atiecentrum  u it

te bouwen to t een volled ig 
Vlaams-Nederlandse samen
werking. Mooie voorbeelden 
hiervan z ijn  projecten ais het 
lespakket en de gidsenwebsite. 
Of neem de Schelde Nieuws
b r ie f -  een groot deel van de 
redactie bestaat u it Vlamingen. 
D it zou e igenlijk  voor alle 
producten van het Schelde 
In form atiecentrum  moeten 
kunnen. M ijn hartenwens is dat

Schelde In fo rm a tie C e n tru m -  

s ta n d  tijd e n s  he t Youth W orld  

W ater Fo rum  te V iissirtgen

we ais twee gelijkwaardige 
partners aan de lat staan voor 
een gezamenlijke taak met ais 
thuisbasis een kantoor met u it
zicht op de Schelde, ergens in 
het grensgebied van Nederland 
en Vlaanderen.” (SB)

Meer w e ten  ove r het Schelde 

In fo rm a tie ce n tru m ?  Vraag het 

be le ids- en ac tiv ite ite n p la n  2001 - 

20 04  aan o f  do w n load  het van 

de in te rne ts ite :

A n ja  Phernam bucq, coö rd ina to r 

Schelde In fo rm a tie ce n tru m  

Postbus 80 39  

43 30  EA M idde lbu rg  

T e le fo o n :+31 (0 )118 6 7 2293  

F a x :+31 (0 )118 6 5 1046  

e-m ail: s ic@ rikz .rw s.m invenw .n l 

in te rne t: w w w .sche ldene t.n l

S c h e l d e N i  e u w s
Dit najaar speelt er veel in  en rond het Schelde-estuarium. Te veel 
om hier allemaal in  voldoende mate te melden. Over de volgende 
onderwerpen v ind t u aanvullende in form atie op onze website of 
kunt u b ij ons aanvragen (zie colofon):

I n g e b r e k e s t e l l i n g  e n  v e r o o r d e l i n g

De Europese Commissie is voornemens Nederland in gebreke te 
stellen wegens het niet nakomen van de verp lichtingen u it de 
vogel- en hab ita trich tlijn  b ij de u itvoering van het natuurcompensa- 
tieprogram m a in de Westerschelde. Meer in fo  b ij A. Erkman, RWS 
directie Zeeland, tel +31(0)118686382 o f a.erkman@ dzl.rws.min- 
venw.nl.
Ook is Nederland door het ho f van ju s titie  van de Europese Unie 
veroordeeld wegens het niet nakomen van de EU R ichtlijn  76/464 
Gevaarlijke Stoffen in het stroomgebied van de Westerschelde. 
Nederland erkent d it en heeft inm iddels de Europese commissie 
geantwoord dat Nederland de r ic h tlijn  volled ig zal uitvoeren. Het 
arrest van het Europese ho f is te downloaden op 
h ttp ://e u rop a .eu .in t/eu r-lex /n l/in de x .h tm l. Meer in fo  b ij B.van Eek, 
R ijks instituu t voor Kust en Zee, tel. +31(0)118 672234, 
e-mail g.t.m .veck@ rikz.rws.m invenw.nl

I n t e r n a t i o n a l e  C o m m i s s i e  v o o r  d e  B e s c h e r m i n g  v a n  d e  

S c h e l d e  ( I C B S )

Op 30 november zal in  Lu ik een gemeenschappelijke Maas-Schelde- 
m inistersconferentie worden gehouden. Het belangrijkste onder

Schelde
Informatiecentrum

werp zal de concrete im plem entatie van de kaderrich tlijn  Water in 
het stroomgebied van de Maas en Schelde via  de ICBS en ICBM zijn. 
Ook verschijn t die dag het tussentijdse evaluatierapport van het 
eerste Schelde Actieprogram m a (SAP). Meer in fo  over de ICBS op 
www.icbs-cipe.com o f b ij B. van Eek, R ijks instituut voor Kust en 
Zee, tel. +31(0)118 672234, e-mail g.t.m.veck@ rikz.rws.minvenw.nl 
o f L. Santbergen, RWS directie Zeeland, tel. +31(0)118 686402 o f 
l.santbergen@ dzl.rws.m invenw.nl.

V e r d e r e  o n d e r w e r p e n

Nu de Vlaamse regering een standpunt over de Langeterm ijnvisie 
Schelde-estuarium  heeft ingenomen is Nederland aan zet. Vóór 
1 december a.s. moet het Nederlandse standpunt de fin itie f zijn . 
Terw ijl de discussie over de toekomst van het Schelde-estuarium 
nog volop gaande is, w ord t nog steeds aan de tw eede verruim ing  
gewerkt. A l z ijn  de verdiepingswerken op zich zo goed ais gereed, 
aan de wrakopru im ing, de geulwandverdedigingen, het natuur- 
compensatieprogramma en de m on ito ring  van effecten w ord t nog 
hard gewerkt. De MER voor de W esterschelde Container Termi
nal is gereed en d it jaar w ord t een nieuwe MER voor het Deur- 
ganckdok op de linkeroever b ij Antwerpen verwacht. Per 1 ju n i is 
de afdeling Maritieme Schelde van de adm inistratie Waterwegen en 
Zeewezen van het departement Leefm ilieu en In frastructuur veran
derd in de afdeling Maritieme Toegang. Tot slot in fo  over een 
sym posium verslag, een aankomende w erkconferentie en een 
studiedag.
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Doei in zicht

Doei, een vredig polderdorp op de linkeroever van de 
Schelde, dicht tegen de grens met Nederland, staat sedert 
enkele jaren in het middelpunt van de belangstelling door 
de verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. Het dorp 
had in het verleden wel al enkele ingrijpende ontwikkelin
gen meegemaakt, zoals de bouw van de kerncentrale en 
het verhogen van de dijk. Maar in de reeds lang gekende 
havenplannen was Doei tot dan toe nooit een discussie
punt geweest. Het havencomplex op de linkeroever zou 
immers enkel nog bijkomende dokken krijgen, toeganke
lijk via de sluis in Kallo o f het thans opgegeven Baalhoek- 
kanaal. Het droeve lot van de dorpen Wilmarsdonk, Oos- 
terweel en Oorderen, die op de rechteroever verdwenen 
voor de havenuitbreiding en de industrie, zou Doei 
niet te beurt vallen...

Totdat de Vlaamse regering op 
20 januari 1998 besliste to t de 
aanleg van het Deurganckdok, 
een dok met rechtstreekse 
toegang to t de rivier. Op het 
gewestplan St-Niklaas-Lokeren 
kleurden de Vlaamse overheid 
m idden 1999 Doei en om 
geving in  ais industriegebied 
en er werd gestart met de 
opmaak van het strategisch 
plan voor het Linkerschelde- 
oevergebied. D it plan werd 
later vertaald in  een tweede 
gewestplanwijzig ing met onder 
meer de m ogelijkheid to t bouw 
van een tweede getijdendok, 
het Saeftingedok. Daardoor 
zou Doei op te rm ijn  onleefbaar
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worden. De regering het de 
Doelenaars zo maar niet in  de 
kou staan en beloofde een soci
aal begeleidingsplan, dat reeds 
ha lf 1998 startte. De bewoners 
konden ze lf beslissen om te 
vertrekken en hun woningen 
vervroegd te laten onteigenen. 
Sociaal bem iddelaar Roeland 
Aelbers kreeg de immense taak 
om de bewoners b ij te staan in 
hun zoektocht naar een nieuw 
bestaan. Met deze beslissingen 
konden de v rijw illig e  onteige
ningen beginnen. De Doele
naars werden ondertussen 
heen en weer geslingerd tussen 
onmacht en onzekerheid. 
Roeland Aelbers slaagde er 
toch in u it te leggen, dat het 
sociaal begeleidingsplan kan
sen en zekerheid bood. De 
Doelenaars, met u itzondering 
van een harde kern, grijpen 
dan ook die kans en vragen 
massaal v rijw illig e  onteigening

Pa r a d o x

En hier begint het verhaal van 
de paradox tussen wat er b ij de 
mensen in het dorp w erke lijk  
leeft en de voorste lling ervan 
naar de buitenwereld toe.

Het standpunt van een beperk
te groep die w il b lijven  en 
daarvoor regelmatig de media 
haalt, w ord t u itvergroot. Daar
mee k rijg t de modale burger de 
in d ru k  dat d it het standpunt is 
van een heel dorp, maar de 
grote meerderheid van de 
bewoners w il wel gebruik 
maken van het sociaal bege
leidingsplan. Het waren slechts 
enkele inwoners, die erin slaag
den de eerste gewestplanw ijzi
ging door de Raad van State te 
laten schorsen, waardoor de 
v rijw illig e  onteigeningen s til
vielen. Andere Doelenaars wer
den ju is t bezorgder en het aan
tal aanvragen groeide. De twee
de gewestplanwijzig ing bracht 
alsnog soelaas en de ont- 
eigeningsgolf kwam opnieuw 
op gang. Vandaag heeft reeds 
meer dan 90% van de eigenaars 
gekozen voor v rijw illig e  on t
eigening. Het sociaal begelei
dingsplan heeft daarmee een 
maximaal succes geoogst. Vast 
staat dat Doei ais sociaal- 
economische gemeenschap zo 
goed ais ontbonden is.

P e r n i s

Toch hebben p o litic i en de 
media nog olie op het vuur 
w illen gooien en d it kwam 
versterkt to t u iting  toen b ij de 
parlementaire verkiezingen 
van m idden 1999 een paars
groene coalitie aan de macht 
kwam, die het debat rond de 
leefbaarheid van het po lder
dorp Doei opnieuw opende. De 
relatieve rust, die het sociaal 
begeleidingsplan had gebracht, 
werd ru im  verstoord.

Sociaal bemiddelaar Roeland Aelbers

J



Wat indien zou b lijken dat Doei 
nu plots wel leefbaar zou zijn? 
De nieuwe m in isters gingen 
zelfs ter plaatse k ijken hoe Per
nis overleefd had m idden in  de 
Rotterdamse haven en vonden 
het een deugddoend voor
beeld. Doei reageerde met 
ongeloof op deze voor hen 
onbegrijpe lijke opvattingen.
Ze vroegen nog sneller de 
v rijw illig e  onteigening aan en 
illustreerden zo de p ijn lijke  
tegenstelling tussen politieke 
abstracties en concrete wensen 
van de man in  de straat.

S a e f t i n g e d o k

Het getouwtrek leidde u ite in 
de lijk  to t een nieuwe regerings- 
beslissing van mei 2000, waar
in  staat dat Doei zeker leefbaar 
moet b lijven to t 2007. Boven
dien b lijk t dat niet zozeer de 
aanleg van het Deurganckdok 
de grote bedreiging is voor het 
Scheldedorp, maar wel het 
tweede nog te ontwerpen Saef
tingedok, dat gewoon bovenop 
de huidige dorpskern is ingete
kend, en waar niemand to t dan 
toe enige aandacht aan schonk. 
Of d it dok er ook inderdaad zal 
komen is ondertussen zeer de 
vraag. Een beslissing daarover 
moet nog volled ig onderbouwd 
worden. Het sociaal begelei
dingsplan -  dat de vorige 
Vlaamse regering heeft u it
gewerkt -  is niet ter discussie 
gesteld en zal integraal worden 
uitgevoerd. Het loopt echter af 
in  2003, daarna z ijn  enkel nog 
gedwongen onteigeningen 
m ogelijk. De bewoners, zelfs 
de onteigenden, krijgen echter 
een woonrecht gegarandeerd 
to t op het m oment dat de 
bouwvergunning voor het 
tweede dok w ord t afgeleverd.

M o l e n

Ondertussen tracht Doei zo 
normaal m ogelijk  te bestaan 
zoals iedere andere gemeen
schap, ondanks de druk, die op 
het dorp weegt. Doei heeft 
echter nog steeds iets eigens. 
De molen op de d ijk  is een

baken voor ieder schip op de 
w ijde Schelde. Het ongerepte 
poldergebied, de schorren en 
dijken, de veerpont, de stroom 
en de jachthaventjes geven het 
dorp een echt aparte sfeer, die 
menig toerist aantrekt. Doei 
mag nog even overleven. (RDG)

Voor m eer in fo rm a tie :

Roeland A elbers, bem idde laar 

C am erm anstraat 4, 91 30 Doei 

T e l.+ 3 2 (0 )3 5 7 3 1 9 2 7  

e-mail: roeland.aelbers@ lin.vlaanderen.be 

w ebsite : w w w .lin .v laanderen .be /doe l

ScheldempnitprStranapfevieren
De strandplevier is een karakteristieke broedvogel van dyna
mische zoute kusten. Hier ontstaan kale milieus waar dit 
broedvogeltje van houdt, zoals jonge duintjes, strandvlakten 
en hoge schelprijke delen van schorren. Maar aangezien de 
mens de kust steeds meer vastlegt en ais recreatieplaats 
gebruikt, gaat het deze kleine specialist niet voor de wind.

De strandplevier broedt w ijd 
verbreid over de wereld. Toch 
is de populatie, met maximaal 
zo’n 40.000 broedparen in  heel 
Europa, voor vogelbegrippen 
niet groot. Rond de Noordzee 
broeden zo’n 1.000 paren. De 
grafiek laat zien dat het aantal 
broedparen in de Westerschel- 
de vanaf het begin van de jaren 
tachtig van circa 120 is afgeno
men to t een stabiele 30 à 40 in 
het laatste decennium van de 
vorige eeuw. Het estuarium 
vertoont daarmee dezelfde 
dalende trend ais in veel 
andere Europese landen.

De grafiek laat ook zien dat de 
strandplevier voornam elijk  in 
het westelijke, zoute deel van 
de Westerschelde to t broeden 
komt. In het Vlaamse deel van

het estuarium geschiedt d it 
voornam elijk  b ij Zeebrugge, en 
niet o f slechts sporadisch langs 
de Zeeschelde. ‘Bolwerken’ z ijn  
het natuurontw ikkelingsgebied 
Voorland Nummer Eén (iets ten 
oosten van Breskens) en de 
kust rond het Paulinaschor 
(ten noorden van Biervliet).
De geprefereerde dynamische, 
na tuurlijke m ilieus komen 
echter steeds m inder voor, óók

□  Oost
□  Midden 
■  West

i—i cvi m  ' f  i a  to  K  oo O i O  i—i rvi
o o o o  oo o o o o o o  oo oo oo a t  o t  o i
a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t  a t

m  t t  m  ta  K  oo a t
a t  o t  a t  a t  a t  a t  a t
a t  o t  o t  o t  a t  a t  a t

Aantallen broedparen van de strandplevier langs de Westerschelde (West: west
waarts van lijn  Terneuzen-Ellewoutsdijk; Midden: deel tussen West en Oost; 
Oost: oostwaarts van lijn  Hansweert-Perkpolder tot aan de grens; bron: biologi
sche m onitoring Rijkswaterstaat)

langs de Westerschelde.
Dat w ord t internationaal ais 
belangrijkste oorzaak van de 
achteruitgang genoemd. De 
strandplevier w ordt daardoor 
meer afhanke lijk  van natuur- 
bouw en schaars begroeide 
dijkta luds. Om deze vogel ook 
in de toekomst een broedplaats 
te bieden in de Westerschelde, 
is actief beheer noodzakelijk. 
Oftewel, aanleg en onderhoud 
van schaars begroeide zoute 
m ilieus en beperking van recre
atie op geschikte dijkta luds.
(ES)
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Wonen en e Schelde
COLOFON

De Schelde Nieuwsbrief is een 
gezamenlijke Nederlands-Vlaamse 
kwartaaluitgave van het Schelde 
Informatiecentrum. Abonnementen 
zijn gratis.
De nieuwsbrief valt onder ver
antwoordelijkheid van de in het 
Bestuurlijk Overleg Westerschelde 
participerende organisaties, de 
Administratie Waterwegen en 
Zeewezen, AMINAL afdeling Natuur 
en het Instituut voor Natuurbehoud. 
Deze uitgave wordt mede mogelijk 
gemaakt door de financiële steun 
van het Europese Unie LIFE project 
MARS.
De in de nieuwsbrief gepubliceerde 
meningen weerspiegelen niet nood
zakelijkerwijs het beleid van de 
participerende organisaties.

S c h e l d e  I n f o r m a t i e c e n t r u m

Crenadierweg 31, Postbus 8039 
4330 EA Middelburg 
Telefoon (0118) 672293 
Fax (0118) 651046 
E-mail: sic@rikz.rws.minvenw.nl 
Coördinator: Anja Phernambucq 
Telefoon (0118) 672292
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Hel schip ais weegschaal

Op het kanaal Cent-Terneuzen mogen schepen maximaal een 
diepgang van 12.25 meter hebben. Schepen die dieper ste
ken moeten, vóór ze de sluizen bij Terneuzen in mogen, hun 
overtollige lading lossen. Jaap Beemster van het nautisch
technisch expertise-bureau Tañido is ‘loadmaster’ en ontwik
kelde een precieze methode om de diepgang te bepalen.

“Dat lossen gebeurt op de Wes- 
terschelde vlak b ij Terneuzen. 
Duwbakken komen langszij en 
met drijvende kranen worden 
de schepen ‘gelicht’. Om op 
woelige wateren te bepalen hoe 
diep een schip exact lig t, is 
m oe ilijk ,” stelt Beemster. “Van
daar dat de meeste kapiteins 
aan de veilige kant b lijven en 
meer lossen dan strik t nood
zakelijk is. Het verschil is vaak 
meer dan tien centimeter.” Het 
staa lbedrijf Sidmar in het Belgi
sche Zelzate, dat onder andere 
kolen en ijzererts im porteert, 
verloor door deze veilige marge 
jaarlijks  13 m iljoen BEF. Sidmar 
huurde daarom Beemster in 
voor een oplossing. “We hebben 
de uitdaging opgepakt,” vertelt 
Beemster. “Voor oplossingen 
van d it soort problemen ga ik 
vaak te rade b ij mensen die 
veelal niets met de scheepvaart 
te maken hebben. Daar komen 
de meest verfrissende ideeën 
vandaan. De aanzet voor deze 
oplossing is bijvoorbeeld aan
gedragen door een arts.”

Door het nemen van proeven 
en het b ijste llen van de m etho
diek heeft de ingenieur een 
methode ontw ikke ld waarmee 
h ij to t op één centim eter nauw
keurig de diepgang bepaalt. Op 
de ankerplaats, waar het schip 
w ord t gelicht, houdt h ij meer
dere aspecten onder controle: 
diepgang, trim  (voor- o f achter
over liggen van een schip), 
slagzij (helling naar één kant), 
rom pdeform atie (het langs- 
scheeps op- o f doorbuigen van 
het schip), soorte lijk  gewicht 
van water en veiligheid. Het 
meten van de diepgang

gebeurt met laserapparatuur 
en met een speciaal voor d it 
doei ontw ikke ld toestel om de 
w a te rlijn  nauwkeurig te bepa
len. Bij het regelen van de trim  
en de rom pdeform atie gebruikt 
Beemster landmeetapparatuur, 
onder andere een waterpas
toestel. Peilglazen meten de 
slagzij en een hydrom eter het 
soorte lijk  gewicht. Deze laatste 
m eting is van belang omdat de 
diepgang direct afhanke lijk  is 
van het zoutgehalte -  hoe zou
ter het water, hoe kle iner de 
diepgang. Door het getij in  de 
riv ie rm onding verandert dat 
soorte lijk  gewicht voo rt
durend. “Het schip w ordt zo 
ais weegschaal gebru ikt,” aldus 
Beemster. Ten slotte gebruikt 
h ij een geavanceerd com puter
programma.
In 1998 is gestart met het con
cept en het is inm iddels een 
volwassen m ethodiek waar ook 
Rijkswaterstaat vertrouwen in 
heeft. Het heeft Sidmar een 
jaarlijkse b ru to  besparing van 
11 m iljoen BEF opgeleverd en 
de welkome toezegging van 
Rijkswaterstaat dat schepen 
die met deze methode werken, 
zelfs mogen varen to t een 
diepgang van 12.25 meter.
“Er z ijn  zeker meerdere toepas
singsmogelijkheden voor d it 
unieke concept, ook buiten de 
Westerschelde,” stelt Beemster 
en vandaar dat h ij al diverse 
loadingmasters in tra in ing 
heeft. (TW)

C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s  B e l g i ë

Afdeling Natuur 
Copernicuslaan 1 bus 7 
2018 Antwerpen 
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Fax (03) 224 60 87
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