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Leeswijzer
In het Jaarverslag 2003 van het Schelde Informatiecentrum worden de activiteiten en producten 
beschreven die het Schelde Informatiecentrum in 2003 heeft gerealiseerd. Het jaar 2003 vormde het 
derdejaar van het beleidsplan 2001-2004 van het Schelde Informatiecentrum. In het beleidsplan 
2001-2004 is het takenpakket op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor dejaren 2003 en 2004 is een 
activiteitenplan opgesteld waarin onze activiteiten en producten nader zijn uitgewerkt. Ook wordt in 
het Activiteitenplan 2003-2004 uitvoerig ingegaan op de positie en doelstelling van het Schelde 
Informatiecentrum ais uitvoerend orgaan van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS). Dit 
jaarverslag bevat een overzicht van de producten die in 2003 zijn gerealiseerd. De opbouw van dit 
jaarverslag is overeenkomstig het Activiteitenplan 2003-2004.

1. Algemeen over het Schelde Informatiecentrum
Het Schelde Informatiecentrum communiceert en documenteert over het Schelde-estuarium (vanaf 
Gent tot aan de monding in de Noordzee). We voeren structurele taken uit op het gebied van 
communicatie over integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium en projecten die verband houden 
met de Schelde. Alle functies en aspecten van het estuarium en het waterbeheer krijgen aandacht. Het 
grensoverschrijdende karakter van het Schelde-estuarium staat steeds centraal evenals het verstrekken 
van onpartijdige informatie. Speerpunt in de beleidsperiode 2001- 2004 is het uitbouwen van het 
centrum in Vlaanderen. In projectverband is in 2001 en 2002 intensief samengewerkt met 
partnerorganisaties in Vlaanderen. Vanaf januari 2003 hebben we, dankzij financiering door de 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, daadwerkelijk een vestiging en een medewerkster in 
Vlaanderen. Hierdoor kunnen de contacten en de samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties 
veder uitgebouwd worden. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) te Oostende staat in voor de 
huisvesting en logistieke ondersteuning in Vlaanderen. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) te 
Middelburg faciliteerde het Schelde Informatiecentrum (huisvesting, bedrijfsvoering) in Nederland.

2. Taken en werkzaamheden van het Schelde Informatiecentrum
Het takenpakket van het Schelde Informatiecentrum is uitvoerig beschreven in het Activiteitenplan 
2003-2004. Ook de daarbij behorende financiering wordt toegelicht. We verwijzen u daarom voor 
deze zaken naar dit plan.
In onderstaande tabel 1 treft u een overzicht van de procentuele tijdsinvestering in de verschillende 
structurele taken en projecten. Vervolgens zijn in tabel 2 de hoofd- en deeltaken onderscheiden en is 
per taak of product concreet aangegeven wat in 2003 is gerealiseerd.
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Tabel 1: Tijdsinvestering per hoofdtaak______________________
Taakomschrijving % van de 

tijdsbesteding
Communicatie en informatievoorziening 76
Bijwonen BOWS, WWS, Taakgroep 
Westerschelde Activiteitenplan, en ondersteuning 
BOWS, Participatie extern overleg

9

Informatievragen, helpdesk, 
literatuurinformatiesysteem

29

Schelde Nieuwsbrief 12
Internet onderhoud en project vernieuwing 17
Financiën, Administratie, Organisatie (personeel), 
Intem overleg, jaarverslag, 
voortgangsrapportage ’ s,cursussen, symposia, 
bijeenkomsten, verkenning toekomst,

9

Projecten (intern en extern): 24
Lespakket, Gidsensite, Scheldekrant, educatieve 
boottochten, infomaterialen en -panelen, 
projectverkenningen, deelname externe projecten

24

2.1 Structurele taken, kernactiviteiten
De permanente kerntaken van het centrum staan in het teken van informatievoorziening en 
kennisoverdracht. In tabel 2 zijn de verschillende taken onderscheiden.

Tabel 2: Structurele kerntaken van het Schelde Informatiecentrum in 2003 en 2004
Structurele Taken, Activiteiten en 
Producten in 2003 en 2004

Doelgroep Doelstelling

4 ScHèldé Nieuwsbrieven
Actuele internetsite www.scheldenet.nl 
en www:scheldenet. be '

, - '  *

Schelde-documentatiesysteem
Aanspreekpunt/loket voor informatievragen 
en het leveren van informatie op maat

r  - ■ V V ; - ; .  j ' - ' - y -  J  ■■ ;

Ifelpdeskinfosysteem en netwerk van . 

deskundigen ?" * C/j : ■■ \ 'r*

Adviseren bij opzet cursussen, symposia, 
excursies en andere activiteiten

1 ■ , '.Vr ' ' '

Presentatie Schelde Informatiecentrum op 
bijeenkomsten, congressen en symposia

•’ •' ■ * V

Presentatiemateriaal: mobiele posters,
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\ folder en infopanelen

Periodiek onderhoud van lespakket 10-14 
jarigen www.scheldelessen.nl en 
www.scheldelessen.be

onderwijs, jeugd actueel houden van 
lespakketsite

Plan onderhoud website centrum 
www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be

actuele en functionele websitealle (potentiële) 
gebruikers van de 
website

I Ondersteuning BOWS

Jaarverslag 2002 en 2003 [

Intern werkplan Centrum
Taak: onderzoek naar de toekomst van het BOWS 
Schelde Informatiecentrum: beleidsplan

communicatie voor BOWS

Taak: Periodiek onderhoud en 
actualisering van producten

productgebonden productgebonden

Taak: Financiële en organisatorische 
bedrijfsvoering

BOWS en 
medewerkers van 
het centrum

overzichtelijke structuur en 
organisatie van het centrum

Taak: Uitdragen beleid Schelde-estuarium. overheden, 
diensten ter ondersteuning van het BOWS gebruikers,

belanghebbenden

kennisoverdracht, 
betrokkenheid, waardering 
versterken

Financieel [overzicht en ¡ v  t j  

accountantsverklaring 2002 en 2003
Activiteitenplan2003-2004
Overleg met begeleidingscommissie en 
werkgroep Westerschelde____________-

Verkenning toekomst centrum na 2004 en 
besluitvorming hierover in BOWS in 2003

Taak: Informatievoorziening
4 Schelde Nieuwsbrieven '

Actuele internetsite www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be 
Actueel en toegankelijk Schelde documentatiesysteem
Aanspreekpunt/loket voor informatievragen en het leveren van informàtie op maat
Helpdeskinfosysteem en netwerk van deskundigen
Adviseren bij opzet cursussen, symposia, excursies en andere activiteiten
Presentatie Schelde Informatiecentrum op bijeenkomsten, congressen en symposia .

Présentatiemateriaal: mobiele posters, folder en infopanelen

Scheldenieuwsbrief
In 2003 zijn weer vier nummers van de Schelde Nieuwsbrief verschenen. Nieuw is dat de nieuwsbrief 
in fullcolour is uitgebracht. Dit gaf extra mogelijkheden voor opmaak en illustraties en een frissere 
uitstraling. De verschillende rubrieken in de ScheldeNieuwsbrief zijn in 2003 ongewijzigd gebleven.

De uitgave van de nieuwsbrief doen we alle velejaren samen met Vlaanderen. Niet alleen het schrijf- 
en redactie werk, maar ook de kosten voor opmaken, drukken en verzenden worden met Vlaanderen 
gedeeld. In de Vlaams-Nederlandse redactie participeerden in 2003 de volgende vertegenwoordigers:
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■ dhr W. Graré en dhr. P. Kerstens namens het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen (afdeling 
Zeeschelde),

■ mw. E de Schryver, dhr. L. Hemelaer en mw. K. Weyn en namens de Administratie Milieu, Natuur 
en Land- en Waterbeheer( AMINAL, afdeling Natuur) van het Vlaams Ministerie,

■ mw. I. Verbessern namens het Instituut voor Natuurbehoud (Brussel),
■ dhr M. de Bakker namens de Westerschelde gemeentes,
■ dhr. R. Termaat en dhr. B. Sinke namens de directie Zeeland van RWS,
■ mw. T. Westerhof en dhr. A. Feijtel namens de Provincie Zeeland
■ mw. B. Beyst, namens het Schelde Informatiecentrum Vlaanderen
■ mw. J. Duinkerke en dhr. E. Wondergem namens het Schelde Informatiecentrum Nederland.
De waterschappen in Zeeland dragen bij via een correspondentschap. Erwin Wondergem en Jolanda 
Duinkerke waren in 2003 de hoofdredacteuren. De eindredactie werd verzorgd door journalist L. 
Vogelezang.

Het abonneebestand is in 2003 behoorlijk uitgebreid. De nieuwsbrief is via verschillende kanalen 
(internet, huis-aan huisbladen, presenteren bij bijeenkomsten, tentoonstellingen, symposia) onder de 
aandacht gebracht. Nieuwe aanmeldingen, veelal particulier geïnteresseerden, bereikten ons vooral via 
onze website, na onze presentatie op de ‘Vaarwel PSD’ dag in maart en na het verspreiden van de 
Scheldekrant (zie projecten). In 2003 is het abonneebestand gegroeid van 2110 tot 2630 abonnees die 
de Schelde Nieuwsbrief per post ontvangen en 88 emailabonnees. Van de abonnees woont 43,6 % in 
Nederland. Het Vlaamse aandeel is dus nog steeds het grootst, hoewel het afneemt (van 67 naar 
56,4 %). Een ruime meerderheid van de abonnees is beroepsmatig betrokken bij de Schelde. 
Nieuwsbrief nr. 37 werd verstuurd in combinatie met de samenvatting kennismaking SMER van 
ProSes.

In 2003 verschenen de nummers 34 t/m 37 waarin over de volgende onderwerpen is geschreven:

Nr. 34 (februari 2003) Actualisatie Sigmaplan; Delta InZicht; Verdronken dorpen
Nr. 35 (mei 2003) Toerisme Schelde; ACME; Deurganckdok
Nr. 36 (augustus 2003) Technische Scheldecommissie; Wrakkenruiming Westerschelde; Het 

Scheldefonds
Nr. 37 (december 2003) Bestuurder Thijs Kramer; Ketenissepolder; MOVE Westerschelde

Naast deze onderwerpen zijn in de rubrieken Wonen en werken aan de
Schelde, Inspiratiebron Schelde en Scheldenieuws verschillende
onderwerpen aan bod geweest. In de Scheldemonitor
zijn dit jaar het meetnet van bron tot monding, getij-assymetrie, de
geologische historie van de Scheldemond en zuurstofconcentratie
belicht.
Op onze internetsite staat een overzicht van de inhoudsopgave en een 
korte beschrijving van de onderwerpen per nieuwsbrief. Tevens kunnen 
de nieuwsbrieven gedownload worden.
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Website van het centrum: www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be
De internetsite van het Schelde Informatiecentrum is een belangrijk hulpmiddel voor de informatie en 
communicatie naar een brede doelgroep, inclusief de jeugd. De website wordt nagenoeg dagelijks 
voorzien van nieuwsitems (‘Scheldenieuws’) en periodiek geactualiseerd en uitgebreid met 
onderwerpen in Vlaanderen en Nederland. In 2003 is ook kritisch gekeken naar de structuur van de 
website waarbinnen de informatie wordt aangeboden. Een aantal verbeterpunten ais het aanpassen van 
het hoofdmenu zijn doorgevoerd. Ook is speciaal aandacht besteed aan de vermelding van onze 
website op andere websites waar de Schelde of een verwant thema centraal staat. Een probleem blijft 
nog de vindbaarheid van onze site via zoekmachines. Dit hangt samen met het technische systeem 
waarin de site is opgebouwd. In 2003 is het helaas niet gelukt om de jeugdsite verder uit te bouwen. 
Het grensoverschrijdend karakter van het Schelde Informatiecentrum is verder geaccentueerd door 
meer Vlaamse onderwerpen te belichten op de site en doordat de site nu ook bereikbaar is gemaakt via 
www.scheldenet.be. Helaas hebben we niet alle onderwerpen en dossiers van onze wensenlijst toe 
kunnen voegen. Het item ‘Beleid/beheer is uitgebreid met een overzicht van beleids- en 
beheersorganen in het Schelde-estuarium. Hierbij is extra informatie over de Technische 
Scheldecommissie opgenomen. Ook onderwerpen ais “Veiligheid” en “Economie” zijn verder 
uitgewerkt en voorzien van up-to-date informatie en de laatste stand van zaken over projecten ais 
“MOVE, Monitoring verruimingswerken”. In de rubriek “Recreatie” worden culturele en recreatieve 
onderwerpen uitvoeriger belicht.

In 2003 zijn er in totaal 21195 bezoeken geweest aan de website. In 2002 was dit 17582.
Gemiddeld komt dit in 2003 neer op 58 bezoeken per dag, waarbij er geen noemenswaardige, periode
gebonden pieken zijn opgetreden. Evenals in 2002 is de website in oktober het drukst bezocht.
Het is niet mogelijk om van alle bezoekers de herkomst te achterhalen. Gemiddeld komt 45% van de 
bezoekers uit Nederland, 18% uit België (met een uitschieter in februari van 39%) en 37% uit de 
overige landen, of is niet te traceren. Onder de overige landen levert Duitsland de meeste bezoekers 
op.

Niet alleen de bezoekersaantallen maar juist ook de pagina’s en onderwerpen die worden bezocht door 
de bezoekers geven inzicht in het gebruik van de website. De zoekfunctie is het meest geraadpleegde 
onderdeel van de website. Daarnaast zijn specifieke onderwerpen ais Scheepvaart, Natuur, Dossiers 
(natuurcompensatie, MOVE, ProSes) en producten van het Schelde Informatiecentrum ais de Schelde 
Nieuwsbrief en de Schelde-atlas veelvuldig geraadpleegde onderdelen van de website. Over het 
algemeen zijn de actuele onderwerpen het meest in trek, maar wordt ook veel informatie opgevraagd 
over de meest zichtbare en tastbare aspecten van de (Wester)Schelde (Recreatie en Natuur, 
Scheepvaart).
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Hier vindt u enkele voorbeelden uit de statistieken van www.scheldenet.nl

F'i Overzicht pér land - a u g u s tu s .2683
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Overzicht van het aantal bezoekers per land in augustus 2003

O verzichtpagina';
4:i A ^ 4 ; ï ï . " ' / A - ^ n '4 . \ . s ï 4 l K ; = '■:"■■■. ,.:;L!t .  « i ! .  ' . " ,: , i 'v :5:. ::' ■ •'..'■ ■.’ •■•■'.'/ - í

ïiftiï& Ë $SÊ Ê tèS^Ê K Ê S6Ê ^È Ê SSB Ê £SE fâStÊ Ê SSŒ B SfâÊ B È Ê Ê S® 8B B S^SSŒ Ê Ê niïÊ Ê Ê Ê È SSÊ . m m 0JlÍÉ¡8«3§
/nl/meuws/Actualiteit gegevens H 3 (14.9%) Selecteren
/nl/nieuws/Schelden¡euws 1(2.1% ) Selecteren
/nl/scheldeinformatiecentrum/Welkom t (  1.6%) Selecteren
/nl/schelde_en_natuur2/atlas/Schelde en natuur- Schelde atlas l (  1.1%) Selecteren
/nl/schelde_en_natuur2/Schelde en natuur ! ( 1.0%) Selecteren
/nl/economie/scheldevaart/Scheldevaart i (  1.0%) Selecteren
/nl/veiligheid/Schelde en Veiligheid ¡( 1.0%) Selecteren
/nl/dossiers/Schelde ín dossiers l (  1.0%) Selecteren
/nl/link/Schelde-links i ( 0.9%) Selecteren
/nl/sche!debeleid/Scheldebeleid ¡(0 .8% ) Selecteren

¡(0 .8% ) Selecteren
¡(0 .7% ) Selecteren

/nl/woordenboek/Schelde woordenboek ¡(0 .6% ) Selecteren
/nl/dossiers/proses/PROSES (Lange termijnvisie) i ( 0.6%) Selecteren
/nl/cultuurOOl/Recreatie en cultuur aan de Schelde ! ( 0.5%) Selecteren
/nl/dossiers/natuurcompensatieOl/Natuurcompensatie ¡(0 .5% ) Selecteren

Overzicht van week 14, 2003. Aantal bezoeken per pagina afgezet tegen het totaal aantal bezoeken en 
weergegeven in %
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. Sam envatting per maand ........ ...__- .. . . . . . . .

Maand j
Dagelijks gemiddelde ___  T0  talen per maand

■ü ¡Pagina'sllBezoeken Hosts;] ^^^ ^llB ezoeken  Pagina’s G3nsoiH
dec 2003 3991 1 2674 162 70 1133 j 1114774 2187 5033 82910j 123724

jnov 2003 ~3333 i 2480 152 ~69 1 1021f 1301497 2072 4566 74417j 106003
okt 2003 4389 2947 164 ~ 74 1 1047 [" 1406893 2305 5109 91373) 136081
set) 2003 5753 4193 i 159

_ _ i io* r 7532654 2044 4784 125795) 172597
aug 2003 2499 I 178711 . " 1 I 745 r 644714j 1627 1 3073) 55420j 77496

. . . .  .  . . . . w . ,u.j[ .........
!i ....... > . . . ¿ ... i

Totalen per maand. Hier worden augustus 2003 tot en met december 2003 getoond

Schelde documentatiesysteem
Het Schelde documentatiesysteem is bedoeld voor de interne en externe informatievoorziening. Het 
bevat literatuur en rapporten over het Schelde-estuarium met het accent op beleid en beheer. Via onze 
website is dit bestand toegankelijk voor een breed publiek: Sommige documenten bieden we, in pdf 
formaat aan. De inhoud van het documentatiesysteem is in 2003 geactualiseerd met nieuwe 
documenten. Ook zijn ter aanvulling documenten uit het recente verleden toegevoegd. Een 
optimalisering van de inhoud van het documentatiesysteem staat op onze wensenlijst maar dit 
backofficewerk komt voortdurend in de verdrukking wegens capaciteitsproblemen en beperkte 
middelen.

Aanspreekpunt/loket voor informatievragen en het leveren van informatie op maat
De softwareapplicatie voor het archiveren en behandelen van vragen, de “Helpdesk”, is in het najaar 
van 2003 geheel vernieuwd en direct gekoppeld aan onze adresbestanden en relaties. Ons 
relatiebestand is vooral met Vlaamse contacten uitgebreid. Het nieuwe systeem is te beheren via 
internet vanuit beide vestigingen. We kunnen op deze manier de infovragen efficiënter behandelen en 
krijgen een beter inzicht in de achtergrond van de vraagstellers. De registratie verschaft ons ook 
inzicht in de aard en onderwerpen. Via onze website spelen we in op onderwerpen waarover vaak 
vragen worden gesteld.
In totaal bereikten ons 186 vragen om informatie in 2003, waarvan 41 vragen via 
www.scheldelessen.nl, 145 vragen betroffen informatie over de Schelde o f aanverwante zaken. 
Daarvan kwamen er 23 binnen via onze Vlaamse vestiging en het Vlaamse emailadres 
info@scheldenet.be.
Hieronder is op verschillende manieren een analyse gemaakt van de informatievragen die het centrum 
krijgt. Het aantal vragen, de aard van de vragen en de doelgroepen zijn achtereenvolgens 
weergegeven.
Het aantal vragen per maand is te zien in de tellingen hieronder. De piekmaanden blijken april en 
november. De meeste vragen komen via e-mail binnen, daarna scoort de telefoon ook dit jaar het 
hoogst, gevolgd door de brief. Sommige vraagstellers bieden behalve een vraag ook ideeën of 
feedback op communicatiemiddelen ais de website aan.
Soms worden van mensen, als dank, verslagen, rapporten of adressen van internetsites ontvangen die 
met behulp van informatie van het Schelde Informatiecentrum zijn gemaakt.
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Infovragen 2003, per maand
Januari 14
Februari 20
Maart 19
April 22
Mei 14
Juni 13
Juli 12
Augustus 14
September 8
Oktober 13
November 25
December 12
Totaal 186

ScheldeInformatiecentrum /0 -~ k \
« e -

infovragen 2003

maand

De aard van de vragen om informatie is in rubrieken ingedeeld, zoals we die ook gebruiken voor de 
archivering. Het aantal vragen per rubriek staat in het onderstaande overzicht. De rubriek Algemene 
informatie en publicaties scoort de meeste vragen.

Categorie
Algemene informatie en publicaties:__________80
Onderwijs / Excursie: 32
Schelde Atlas: 8
ProSes: 2
Literatuur: 11
Scheepvaart: 4
W esterscheldetunnel : 3
Water/bodemkwaliteit: 8
Ecologie: 4
Regelingen/verdragen/wetgeving: 2
Schelde Informatiecentrum: 5
Schorren: 1
Getijden/weer/golven: 2
Verdieping/Monitoring van de verdieping: 2
Zeehonden: 1
Natuurcompensatie Westerschelde: 4
Containerterminal (WCT): 3
Zeeweringen/kustbeleid/veiligheid: 4
Morfologie: 1
Recreatie: 2
Sigmaplan: 2
Visserij: 3
W aterhuishouding: 2
Totaal 186
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Het is om diverse redenen moeilijk om de vraagstellers in te delen in doelgroepen en herkomst. De 
reden waarom men informatie aanvraagt wordt niet altijd vermeld en is tijdrovend om te achterhalen. 
Bekend is dat er in 2003 129 vraagstellers uit Nederland afkomstig zijn. Uit België hebben 49 
vraagstellers het centrum benaderd. Van de overige 8 vraagstellers is niet te achterhalen wat hun 
herkomst is.

Vragen per doelgroep in 2003:
Particulier/onbekend :_________94
Overheid:___________________26
Wetenschappers/onderzoekers: 9
Onderwij s/universiteit:_______ 27
Belangenorganisaties:_________ 4
Media/politiek:______________ 1_3
Bureaus (advies):_____________ 4
Commerciële organisaties:_____ 9
T o t a a l _______________ 186

vragen per doelgroep 2003 □  Rarticulier/onbekend 

I Overheid

□  W etenschap

□  Onderw ijs

I Belangenorganisaties 

-Media/politiek-

Helpdeskinfosysteem en netwerk van deskundigen
Ten behoeve van onze informatievoorziening onderhouden we een database met 
achtergrondinformatie en basisgegevens. Tevens onderhouden we contacten met wetenschappers en 
deskundigen voor het beantwoorden van infovragen die we zelf niet kunnen beantwoorden. In 2003 is 
ons netwerk van deskundigen waarop we een beroep kunnen doen verder uitgebreid, vooral met 
Vlaamse contacten.
Het Schelde Informatiecentrum onderhoudt op verschillende manieren contacten met vakdeskundigen 
en collega’s op het gebied van communicatie. Daartoe participeren we op verschillende niveaus in 
externe projecten. Dit doen we ais adviseur maar ook om een goede afstemming en optimale 
samenwerking te realiseren en waar mogelijk de middelen van ons centrum in te zetten:
• Scaldit/KRW: deelname aan werkgroep Communicatie en Publieke Participatie Nederland
• Communicatienetwerk ProSes: afstemming activiteiten met communicatiemedewerkers in het 

estuarium.
• Scheldemonitor, LTV Onderzoek & Monitoring: mogelijke raakvlakken en samenwerking.
• Scheldeproject van Vogelbescherming/WWF België en andere natuur & milieuorganisaties: vooral 

ten behoeve van afstemming voor de beeldvormingscampagne.
• Halfjaarlijks overleg tussen Rijkswaterstaat en Natuur-, Milieuorganisaties en Terreinbeheerders in 

Zeeland (Nb-overleg)
• Beheers/studie commissie Zwin
• Zeeuws overleg van voorlichters
• Interne overleggen op afdelings- en projectniveau bij het VLIZ en RIKZ.
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Adviseren bij opzet cursussen, symposia, excursies en andere activiteiten
Op verzoek leveren we informatie over specifieke onderwerpen of voor specifieke doelgroepen zoals 
bij het opzetten van cursussen en het voorbereiden van excursies en symposia.
Er zijn op dit vlak in 2003 verschillende adviezen geleverd.
Op 3 en 4 juli organiseerden Grenzeloze Schelde en de Milieuboot 
een wetenschappelijke milieuboottocht op de Zeeschelde en het 
oostelijk deel van de Westerschelde. De tweedaagse tocht betrof 
een informatie- en ontmoetingstweedaagse voor betrokken 
beleidsverantwoordelijken, diensten, (milieu)verenigingen, media 
en andere geïnteresseerden uit de twee betrokken regio’s:
Vlaanderen en Nederland (Zeeland) bij het Schelde-estuarium. De 
dagen gaven een overzicht van de diverse projecten, studies, initiatieven en evoluties die in het 
Schelde-estuarium aan de gang zijn. Het Schelde Informatiecentrum ondersteunde deze boottocht 
inhoudelijk en organisatorisch.

Voor een veldweek in het Land van Saeftinghe voor leerlingen van het Pontescollege te Goes leverden 
we informatiemateriaal. Dit werd ingezet voor het uitvoeren van opdrachten in het veld. De leerlingen 
maakten ais resultaat van deze week een leerlingensite over Saeftinghe www.pontes.nl/saeftinge.-

Escaut sons Frontières 
-G renzeloze Schelde

De gemeente Sluis ontwikkelde in 2003, met Europees geld, 
een infoplaquette voor op de dijk langs de Westerschelde bij 
Hoofdplaat. Het Schelde Informatiecentrum leverde hiervoor 
materialen en ondersteunde inhoudelijk.

Het Vlaams Instituut voor de Zee nam het initiatief om een artikel te schrijven over 
grensoverschrijdende dossiers en initiatieven in het Schelde-estuarium. Het Schelde 
Informatiecentrum werkte mee aan de totstandkoming van dit artikel (Hoe diep is het water tussen 
Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven. Seys J. & B. Beyst. 
Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, nr. 9, p. 3-12.)

Presentatie Schelde Informatiecentrum op bijeenkomsten, congressen en symposia
Het Schelde Informatiecentrum presenteert zich jaarlijks op symposia, congressen en bijeenkomsten 
waar het Schelde-estuarium centraal staat. In 2003 hadden we een “stand” bij verschillende 
activiteiten:

de waterbouwdag 18 februari 2003, te Neeltje Jans, 
het symposium Nederland leeft met water, Topshuis 
Neeltje Jans, 19 februari 2003,
Zennedag te Brussel, maart 2003
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de veerpleinen te Vlissingen en Kruiningen op de ‘Vaarwel PSD-dag’, maart 2003,
Jongerendag van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), maart 
2003,
Zwin studiedag, 21 maart 2003,
Wetenschappelijke Milieuboottocht van Grenzeloze Schelde, 3 en 
4 juli 2003,
Infopaneel gedurende meerdere weken in de bibliotheek van 
Heinkenszand en Vlissingen en in de Hogeschool Zeeland 
Permanente tentoonstelling met infopaneel bij het RIKZ te 
Middelburg .

Presentatiemateriaal: mobiele posters, folder en infopanelen
Om het Schelde-estuarium, de ontwikkelingen in dit gebied en het werk van het Schelde 
Informatiecentrum beter onder de aandacht te brengen van het brede publiek ontwikkelden we in 
2003 verschillende presentatiematerialen en een infopaneel. Het informatiepaneel is een gemakkelijk 
verplaatsbare posterwand van 1,8 bij 2 m. Het paneel toont een kaart van het Schelde-estuarium 
waarop voor de Westerschelde het geulen- en platensysteem is aangegeven. In de begeleidende 
teksten wordt ingegaan op de functies en aspecten van de Westerschelde. Het paneel is onder meer 
gebruikt op de ‘Vaarwel PSD’ dag en in de bibliotheek te Heinkenszand en Vlissingen.
Verder zijn in 2003, mede vanwege de vestiging van het centrum in Vlaanderen (Oostende) nieuwe 
folders en kleine informatieve posters over het centrum ontwikkeld en verspreid en is het lespakket 
gemaakt en verspreid.
Ook is een nieuwe folder van het Schelde Informatiecentrum gemaakt, met 
daarop de nieuwe Vlaamse en Nederlandse adresgegevens. Daarnaast zijn 
kleine informatieve posters ontwikkeld die het werk van het centrum onder 
de aandacht brengen. De folder en de posters zijn verspreid in het 
estuariumgebied bij bezoekers- en educatieve centra, overheidsinstanties en 
belangenorganisaties.
Voor de presentaties op bijeenkomsten en symposia is een grote poster 
ontwikkeld. Om de bekendheid van het centrum in Vlaanderen en de noden 
en wensen van de verschillende doelgroepen te peilen werd hiervoor een 
vragenlijst opgesteld. Deze lijst is op kleine schaal verspreid.

Schelde

T-ea - ;

Taak: periodiek onderhoud producten
Periodiek onderhoud van lespakket 10-14 jarigen (  www.scheldelesse ,n len  
wvm .scheldelessen.be  :

Plan onderhoud website cèntrüm www.scheldenet.nl en scheldenet.be

Periodiek onderhoud lespakket 10-14 jarigen www.scheldelessen.nl en 
www.scheldelessen.be
Het lespakket voor 10-14 jarigen over het Schelde-estuarium is vanaf 2001 via een website 
beschikbaar. In 2003 is een leskist in concept ontwikkeld bij dit lespakket. Plannen om de website 
meer gebruiksvriendelijk te maken zijn verder uitgewerkt maar een definitief concept is niet 
uitgevoerd. In 2003 is de naam van de website veranderd van www.schelde-estuarium.net in 
www.scheldelessen.nl en www.scheldelessen.be. Deze namen sluiten beter aan bij de inhoud van de 
site. Ook het hosten van de website is bij een ander bedrijf ondergebracht. Dit heeft wel tot gevolg 
gehad dat de statistieken over het bezoek van deze website in 2003 helaas verloren zijn gegaan.
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Plan onderhoud website centrum www.scheldenet.nl en www.scheldenet.be
De website is een belangrijk communicatie- en informatiemiddel van het Schelde Informatiecentrum. 
De site wordt periodiek geactualiseerd en aangevuld. Ten behoeve van het structurele onderhoud is 
een globaal plan gemaakt. Tevens is een uitvoerige handleiding opgesteld.

Taak: : Uitdragen beleid Schelde-estuarium, diensten ter ondersteuning en 
visie-ontwikkeling van het BOWS ____
Ondersteuning BOWS
Het Schelde Informatiecentrum nam in 2003 deel aan de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg 
Westerschelde en de werkgroep Westerschelde. Ook de vergaderingen van de Taakgroep 
Westerschelde zijn bijgewoond. De aard van onze inbreng en inhoudelijke ondersteuning hangt samen 
met de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium en de 
uitvoering van beleid en de projecten en studies in het gebied.
In 2003 is ProSes gestart met het opstellen van de 
Ontwikkelingsschets 2010. Er komen daardoor in 2003 en 
2004 veel inhoudelijke studies beschikbaar. De partners van 
BOWS nemen deel aan verschillende overlegorganen van 
ProSes. Via verschillende kanalen draagt ProSes op dit 
moment zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de 
partners van BOWS. Hiervoor is er in 2003 regelmatig 
afstemming geweest tussen het Schelde Informatiecentrum e n . 
medewerkers van ProSes.

Taak: Financiële en organisatorische bedrijfsvoering
jJaarverslag 2002   ._______________________

Financïeél overzicht en accountantsverklaring 2002 
Activiteitenplan 2003-2004
Overleg met Begeleidingscommissie en werkgroep Westerschelde 
Intern werkplan centrum

Jaarverslag 2002
Het Schelde Informatiecentrum overlegt jaarlijks een jaarverslag aan het BOWS. Het jaarverslag 
2002 is in april voorgelegd aan het Dagelijks bestuur Westerschelde en begin mei in definitieve vorm 
verspreid onder de partners van BOWS en de ambtelijke Werkgroep Westerschelde.

Financieel overzicht en accountantsverklaring 2002
De uitgangspunten voor de financiering van de periode 2001-2004 zijn door het Algemeen bestuur 
van het BOWS vastgelegd en in het Dagelijks bestuur BOWS nader uitgewerkt. De financiële 
bedrijfsvoering van het Schelde Informatiecentrum is ondergebracht bij het RIKZ 
Het Schelde Informatiecentrum heeft in samenwerking met het bedrijfsbureau van RIKZ een 
verantwoording opgesteld voor 2002. Het financieel beheer wordt jaarlijks gecontroleerd door de 
accountantsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het financieel beheer van 2002 is in 
april 2003 door de accountantsdienst goedgekeurd. Hiervan is in mei verslag uitgebracht aan de 
Provincie Zeeland.
De partners van BOWS zijn in 2003 gevraagd om de financiële toezeggingen voor de periode 2003 en 
2004 binnen hun organisatie te realiseren.
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Activiteitenplan 2003-2004
In 2003 heeft het Schelde Informatiecentrum haar Activiteitenplan 2003-2004 in overleg met het 
Bestuurlijk Overleg en de Werkgroep Westerschelde opgesteld en verspreid.

Overleg met Begeleidingscommissie en Werkgroep Westerschelde en intern 
werkplan
De aansturing van het centrum ligt formeel bij het BOWS. In de praktijk fungeerde tot 
2003 een Begeleidingscommissie en de Werkgroep Westerschelde ais intermediair. Het 
Schelde Informatiecentrum bespreekt vanaf 2003 in de vergadering van de Werkgroep Westerschelde 
de voortgang van de activiteiten en ontwikkelingen rond het centrum. De begeleidingscommissie 
wordt alleen voor dringende of speciale zaken bijeen geroepen. Dit is in 2003 niet gebeurd.

Taak: onderzoek toekomst centrum, beleidsplan
Verkenning toekomst centrum na 2004 en besluitvorming hierover iii BOWS in 2003 
Het RIKZ heeft BOWS in 2002 ingelicht over haar voornemen om het faciliteren van het Schelde 
Informatiecentrum per 1 januari 2005 te beëindigen en BOWS verzocht zich te beraden op deze 
situatie. Het huidige beleidsplan van ons centrum loopt ook tot 2005. Het BOWS voerde in 
samenwerking met de Werkgroep Westerschelde in 2003 een verkenning uit naar de 
toekomstmogelijkheden van het centrum na 2004 ais uitvoerend communicatie-orgaan van het BOWS 
en hierover de notitie “De toekomst van het Schelde Informatiecentrum” uitgebracht. In de 
verkenning staan de ontwikkelingen rond informatievoorziening en communicatie over integraal 
waterbeheer in het Schelde-estuarium in de periode 2005-2008 centraal. Belangrijke ontwikkelingen 
zijn de taak van de Technische Scheldecommissie om vorm te geven aan een overkoepelend orgaan 
dat belast is met het beleid en beheer voor het Schelde-estuarium. Daarnaast wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Internationale ScheldeCommissie voor de Kaderrichtlijn Water een 
deelstroomgebiedbeheersplan opgesteld voor het Schelde-estuarium. Een efficiënte, evenwichtige 
communicatie over integraal waterbeheer in het estuarium in Vlaanderen én Nederland was daarom 
het uitgangspunt voor de verkenning van een toekomstig communicatie-informatie centrum voor het 
Schelde-estuarium.
Zowel binnen het Dagelijks bestuur ais het Algemeen bestuur Westerschelde is een discussieronde 
met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van het centrum ais uitvoerend communicatie-orgaan 
van het BOWS na 2004 afgerond.
Een belangrijke uitkomst van de discussie is de constatering dat de Nederlandse en Vlaamse 
overheden belang hebben bij een evenwichtige informatieverstrekking omtrent hun besluiten 
betreffende het Schelde-estuarium. Het belang en nut van het Schelde Informatiecentrum werd daarbij 
onderschreven. In juli 2003 is een extra vergadering van het Algemeen bestuur Westerschelde bijeen 
geroepen om te discussiëren over de uitgangspunten die de basis vormen voor de toekomstige positie 
en financiering van het centrum. Het Algemeen bestuur stelt dat het BOWS na 2004 in de huidige 
samenstelling blijft bestaan. Het Algemeen bestuur heeft toegezegd zorg te dragen voor de 
financiering van de structurele taken van het centrum in de periode 2005 t/m 2008.
De ontwikkelingen rond een toekomstig Vlaams-Nederlands orgaan voor het beleid en beheer van het 
Schelde-estuarium zullen, mede gelet op de communicatiebehoefte van dit orgaan, nauwlettend 
gevolgd worden. De Technische Schelde Commissie, onder wiens verantwoordelijkheid dit orgaan tot 
stand komt, streeft naar een evenwichtige Vlaamse-Nederlandse verdeling zowel voor de missie en 
taken ais de financiën die gemoeid zijn met het centrum. Het streven is de communicatiebehoefte over 
integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium en het deel stroomgebied van de Schelde (inclusief 
Deltagebied) zo efficiënt mogelijk in te vullen en de communicatieve activiteiten af te stemmen met 
partners ais het Nationaal Park Oosterschelde, het VLIZ, het Scheldefonds en Grenzeloze Schelde.
In december 2003 heeft het Algemeen bestuur BOWS definitieve afspraken gemaakt over de 
verdeling van de financiering van het centrum in de periode 2005 tot en met 2008. De praktische 
aspecten op organisatorisch gebied, de facilitering en huisvesting worden in 2004 uitgewerkt.
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2.2 Projecten
Het Schelde Informatiecentrum voert projecten uit voor wisselende opdrachtgevers. Projecten 
hebben, anders dan de structurele taken, een tijdelijk karakter en zijn gericht op één of meerdere van 
onze doelgroepen. Het grensoverschrijdende karakter van het Schelde-estuarium staat centraal in onze 
projecten. De projectpartners zijn organisaties, instellingen en bedrijven in Vlaanderen en Nederland.

Projecten staan in het teken van het Scheldegevoel:
Het integrale bewustzijn van de vele waarden, functies en aspecten van het Schelde-estuarium: nu en 
in de toekomst. Het Schelde-estuarium ais uniek dynamisch ecosysteem maar ook ais economische 
drager en ais veilig woongebied. Hoofddoel van onze projecten is het versterken van de plaats van het 
Schelde-estuarium in de educatieve, culturele, recreatieve en andere activiteiten van de bewoners en 
bezoekers van het gebied waardoor de sociaal-economische functie en de binding met het Schelde- 
estuarium toeneemt en het Scheldegevoel wordt hersteld.

In tabel 2 zijn de projecten weergegeven die het Schelde Informatiecentrum in 2003 en 2004 wil 
realiseren. Per project worden vervolgens aangegeven wat in 2003 is uitgevoerd en gerealiseerd.

Tabel 2: Projecten van het Schelde Informatiecentrum in 2003 en 2004
I Projecten I  Doelgroep ! I
Scheldegidsnetwerk en gidsemvebsite voor het estuarium gidsen , bezoekers en bewoners
Educatieve boottochten in het Schelde-estuarium onderwijs, jeugd, gidsen ,

bezoekers en bewoners
Scheldekrant inwoners en bezoekers van het

Schelde-estuarium
Praktisch lesmateriaal voor lespakket over het Schelde-estuarium onderwijs
Grensoverschrijdend parelsnoer rond het estuarium 2003-2005 bewoners en bezoekers van het

estuarium
Info panelen bij werk aan de zeeweringen langs de Westerschelde bewoners en bezoekers van het

estuarium
Reizende expositie door het Schelde-estuarium. bewoners en bezoekers van het

estuarium

Scheldegidsnetwerk en website: www.scheldegids.org
Scheldegidsnetwerk en gidsemvebsite voor het estuarium

In 200lis gestart met de aanzet voor een gidsensite voor het Schelde-estuarium. Wegens tai van 
redenen (o.a. financieel) is het gidsenproject nog niet afgerond. Het doei van het project is het 
bevorderen van deskundigheid, internationalisering en de onderlinge contacten tussen individuele 
gidsen en gidseninstellingen. Het idee was om dit te realiseren met behulp van een website voor 
gidsen(organisaties) maar ook voor particulieren. Verder zou een vormingsprogramma voor gidsen 
deel uit kunnen maken van dit project en ook een jaarlijkse gidsendag.
De praktische uitvoering van dit project is in 2003 beperkt geweest. De stand van zaken is verkend en 
de mogelijkheden om dit project weer op te starten. Een eerste belemmering om de website verder uit 
te werken bleek de technische opzet van de website en het contract met de onderaannemer hiervoor. 
Daarom werd de site omgebouwd naar een ander type database en ondergebracht bij een andere host. 
Verder is er overleg geweest met de belanghebbende partijen over de structuur van het project. In 
samenwerking met het IVN Consulentschap in Nederland en het CVN in Vlaanderen zijn 
voorbereidingen getroffen voor een gidsencontactdag in 2004.
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Educatieve boottochten
Educatieve boottochten in het Schelde-estuarium

Het Schelde Informatiecentrum wil structureel educatieve boottochten op het Schelde-estuarium 
aanbieden. De doelgroep van deze tochten is zowel scholen in Nederland en Vlaanderen ais het brede 
publiek. Educatieve boottochten bieden scholieren en volwassenen de mogelijkheid om het estuarium 
‘te beleven’ vanaf het water. Op een tocht per boot wordt men heel direct geconfronteerd met de 
verschillende functies en aspecten van de Zeeschelde en de Westerschelde en de veelzijdigheid van 
het estuarium.
Op de Zeeschelde in Vlaanderen organiseren Grenzeloze Schelde en de Milieuboot al meerdere jaren 
educatieve boottochten. Daarom is in 2003 gekozen voor een 
proefproject op de Westerschelde. In het kader van de Week van de 
Zee organiseerden we in mei educatieve boottochten voor scholieren 
en voor bewoners en bezoekers. Het programma bestond uit 6 
publiekstochten, vooral op vrijdag en in het weekend) en 5 tochten 
specifiek bedoeld voor schoolklassen. De tochten werden begeleid 
door gidsen van het IVN consulentschap te Goes. De schoolklassen 
hebben gebruik gemaakt van het praktisch lesmateriaal dat is 
ontwikkeld ter ondersteuning van het lespakket (zie project 
Praktisch lesmateriaal).
In september 2003 organiseerden we in samenwerking met de Hogeschool Zeeland twee educatieve 
boottochten voor 3e en 4e jaarsstudenten van lerarenopleidingen in Zeeland en Vlaanderen (zie 
project Praktisch lesmateriaal voor lespakket over het Schelde-estuarium).

Scheldekrant: informatie/bewaarkrant
Scheldekrant

In december 2003 is in samenwerking met het Scheldefonds de eerste Scheldekrant uitgebracht.
Op 16 december vond een persconferentie plaats voor de voorstelling van de Scheldekrant bij 
Electrabel te Doei. Verschillende media, vooral Vlaamse, waren hierbij aanwezig en besteedden 
aandacht aan de krant op televisie en in de dagbladen. Naast een voorstelling van het Scheldefonds, 
het Schelde Informatiecentrum en de krant zelf werd de genodigden een excursie aangeboden naar

het Schor van Ouden Doei en het Paardenschor.
Met het uitgeven van de Scheldekrant wordt op een 
toegankelijke manier informatie verstrekt over allerlei 
aspecten van de Wester- en Zeeschelde. De krant is speciaal 
bedoeld voor de burgers en bezoekers van het gebied. In de 
eerste krant kregen vooral de thema’s Veiligheid 
(overstromingsgebieden), Natuur en recreatie (Paardenschor), 
Visserij (vissen ais beroep o f recreatief) en Economie (havens 
in de Schelderegio) aandacht. We ontvingen vele positieve 
reacties van burgers en andere betrokkenen. De oplage van de 

krant betrof 100.000 exemplaren. Een groot gedeelte werd verspreid in de gemeenten langs de 
Westerschelde en de Zeeschelde. Dit zowel naar openbare instanties (gemeenten en bibliotheken), 
recreatieondememers en bezoekerscentra en ook, op aanvraag, naar particulieren. Om in 2004 een 2e 
Scheldekrant uit te geven is de samenwerking met het Scheldefonds voortgezet.
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Praktisch lesmateriaal voor lespakket over het Schelde-estuarium
Praktisch lesmateriaal voor lespakket over het Schelde-estuarium

Vanaf 2001 is een lespakket over het Schelde-estuarium voor 10-14 jarigen in digitale vorm 
beschikbaar via de internetsite www.schelde-estuarium.org. Vanwege de onduidelijke naamgeving 
van deze website is deze in 2003 veranderd in: www.scheldelessen.nl en www.scheldelessen.be . 
Bovendien zijn kleine posters ontwikkeld om de scholen te informeren over het lespakket.

In 2003 is praktisch lesmateriaal bij het lespakket gemaakt. In opdracht van ons centrum ontwikkelde 
het IVN Consulentschap te Goes een rugzak/leskist. De rugzak bevat materiaal en opdrachten 
waarmee kinderen van basisscholen vanaf de wal, maar eventueel ook vanaf een boot, de 
verschillende functie en aspecten van de Wester(Schelde) kunnen ontdekken. Tijdens de educatieve 
boottochten in mei en tijdens een extra tocht op 4 juli testten gidsen, natuurouders, leerkrachten en 
leerlingen de rugzak uit.

In september 2003 werd in samenwerking met de Hogeschool Zeeland in het kader van de Week 
“Water en Duurzaamheid” op twee avonden een boottocht georganiseerd voor 3e en 4e jaarsstudenten 
van lerarenopleidingen in Zeeland en Vlaanderen. Deze tochten waren bedoeld om studenten in 
contact te brengen met de Westerschelde, met het lespakket en met het praktisch materiaal van de 
leskist. Tijdens deze tochten evalueerden de studenten het materiaal van de leskist dat in concept was 
ontwikkeld.

Een grensoverschrijdend parelsnoer rond het estuarium: informatiedragers
Grensoverschrijdend parelsnoer rond het estuarium 2003-2006

Langs de Westerschelde en Zeeschelde zijn tai van voorzieningen en activiteiten te vinden die iets 
vertellen over het Schelde-estuarium. (musea, hot-spots, bezoekerscentra, natuur- , haven- en 
stedelijke gebieden, wandel- en fietsroutes). Deze bestaande informatiedragers willen we in het 
project ‘parelsnoer’ rijgen tot een snoer van parels: voorzieningen, attracties en activiteiten langs het 
estuarium. Het project omvat de organisatie van contacten tussen de. actoren die een bepaald aanbod 
hebben dat gelinkt is met het Schelde-estuarium en het selecteren van geschikte activiteiten en 
attracties. Uiteindelijk willen we een grensoverschrijdende overzichtskaart samenstellen met 
activiteiten en attracties (inclusief contactadressen) en hiertoe een netwerk opzetten en onderhouden. 
Het eindproduct in bijvoorbeeld de vorm van een kaart zal onder meer op de website van het Schelde 
Informatiecentrum en op de Gidsenwebsite beschikbaar komen.
In 2003 is aan dit project niet gewerkt. Wel zijn in 2003 verkennende gesprekken gevoerd met de 
Vogelbescherming Nederland en WWF België in verband met het project “De Schelde Natuurlijk!” 
dat deze organisaties starten in 2004. Ook is overleg gevoerd met het Scheldefonds over potentiële 
projecten die het Schelde Informatiecentrum en het Scheldefonds gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Infopanelen bij werk aan de Zeeweringen langs de Westerschelde
Info panelen bij werk aan de zeeweringen langs de Westerschelde

In 2003 wilden we infopanelen plaatsen bij de werken aan de dijken langs de Westerschelde die in het 
kader van het Project Zeeweringen werden uitgevoerd. We hoopten dit in samenwerking met en 
gefinancierd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden in het najaar van 2003 te realiseren. De 
financiële toezegging van het Waterschap is in het najaar ontvangen, echter een goedgekeurd 
projectplan is niet gerealiseerd. Op basis van een eerste globale inventarisatie van infodragers langs de 
Westerschelde is besloten om niet zondermeer over te gaan tot het plaatsen van infopanelen maar eerst 
de bestaande infodragers langs de kustlijn te inventariseren. Derhalve zijn in 2003 geen infopanelen 
gerealiseerd.
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Reizende expositie
Reizende expositie door het Schelde-estuarium.

Het Nationaal Park Oosterschelde ontwikkelt een reizende expositie door Zeeland. De belangrijkste 
doelgroep is de omwonenden van de Oosterschelde. Het streven is om de omwonenden ais het ware 
‘ambassadeur’ te maken van deze gebieden door ze in kennis te stellen en betrokken te maken bij deze 
Deltawateren. In overleg met het NPO wordt bekeken hoe deze expositie breder getrokken kan 
worden. In het vooijaar is overleg geweest met het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) over de 
reizende expositie. Door onduidelijkheid over de financiële middelen van het NPO en die van het 
Schelde Informatiecentrum én een personeelswissel bij het NPO is dit project in 2003 niet verder 
uitgewerkt.

3. Personeel
De bemensing van het Schelde Informatiecentrum bestond uit een team van 4 medewerkers, die allen 
in parttime verband werken bij het Centrum. De totale personele inzet bedroeg ruim 2 mensjaren. 
Iedere medewerker heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden.
De personele bezetting van het centrum en de taakverdeling van de medewerkers in 2003:
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- In Nederland:
Coördinator centrum, management, projecten, financiën: 
Anja Phemambucq (24 uur p wk)

Informatievoorziening, documentatie, archivering, 
foto’s, website:
Anita Eijlers ( 15 uur p wk)

Coördinatie projecten, informatievoorziening, website, ‘ ï •
Schelde Nieuwsbrief: ! ;
Jolanda Duinkerke (24 uur p wk) u'.
Vervanging door Erwin Wondergem gedurende de periode mei-oktober 2003 ¡fe

- In Vlaanderen:
Aanspreekpunt Vlaanderen, coördinatie projecten, 
informatievoorziening, website,
Schelde Nieuwsbrief:
Bregje Beyst ( 19 uur p wk)

Jaarverslag 2003 Schelde Informatiecentrum
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