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Na jarenlange slepende onderhandelingen hebben Nederland en Vlaanderen in januari 1995 een verdrag 
ondertekend inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. M et dit w apenfeit werd tevens 
de start van tw ee projecten ingeluid: het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde en de Lange- 
termijnvisie Schelde-estuarium (LTVS). Deze tw ee projecten, het onderwerp van dit artikel, zullen de 
komende jaren ten aanzien van inrichting en beleid hun sporen achterlaten in de Westerschelde.
Het Natuurcompensatieprogramma is een inrichtingsproject met het doei om natuurwaarden die ais 
gevolg van de verruimingswerken verloren gaan te compenseren. In en rond de Westerschelde zat 
geïnvesteerd worden in natuur; nieuwe gebieden worden ontwikkeld of bestaande natuur wordt 
opgewaardeerd. De LTVS is een visietra/ect, zoals dat in modern jargon h eet Tijdens de voorbereiding 
van het verdrag groeide het besef dat het gebruik en de inrichting van het Schelde-estuarium in de 
toekomst gebaseerd zal moeten zijn op een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse toekomstvisie. In 1998  
is daartoe het LTVS-project van start gegaan.

Het Natuurcompensatie
programma Westerschelde
Beginjaren zeventig is de vaarweg van de 
Wesicrschelde met enkele meiers verdiept. 
Aan de hand van monitoring en onder
zoek zijn effecten op waterbeweging en 
morfologie aangeloond. Het aantonen van 
ecologische effecten b lijk t daarentegen 
heel lastig te zijn (Vroon cl al.,  1997). 
Mede op basis van deze inzichten is zo 
goed mogclijk voorspeld wat de gevolgen 
zouden zijn van de verruiming van de 
vaarweg eind jaren negentig (RWS Zee
land, RIKZ, 1996). Deze voorspelling was 
echter dermate kwalitatief dal de Com
missie W'esterscheldc, door de regering 
aangestcld om een advies te formuleren, 
heeft besloten deze informatie met te ge
bruiken voor de natuurcompensatie. Zij 
is allereerst uitgegaan van de financiële 
toezeggingen van de Vlaamse en Neder
landse overheden (respectievelijk Mƒ  44 
en M/  22) en heeft binnen die randvoor
waarde gezocht naar een mix aan projec
ten met een zo optimaal mogclijk natuur- 
rendement (Commissie W'esterscheldc, 
1997). Omdat de mogelijkheden voor 
natuurcompensatie in de W estcrschelde 
zelf beperkt bleken, zijn ook binnendijk
se projecten tocgevoegd. Het advies van 
de commissie is vrijwel een op een over
genomen in een bestuursovereenkomst, 
die in februari 1998 door een groot aan-
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') Bij het ter perse gaan van dit artikel is de 
besluitvorming hierover nog niet 
afgerond.

tai bestuurders is ondertekend. Hierin 
zijn de uitvoering van de projecten ge
regeld, de criteria waaraan deze moeten 
voldoen, de organisatie en de middelen 
Rijkswaterstaat Zeeland is verantwoorde
lijk  voor de realisatie van de buitendijkse 
projecten en de Provincie Zeeland trekt 
de binnendijkse projecten. Het project 
zal u itcrlijk  eind 2007 worden afgerond.

Voortgang 
natuurcompensatieprojecten
Nu, tivccjaar na de ondertekening, lopen 
de binnendijkse projecten voorspoedig 
Er zijn verschillende gebieden begrensd 
en er is nieuwe natuur ingcriclu voor 
kluten en tureluurs. De uitvoering van de 
buitendijkse projecten heeft een moei
zame start gekend, maar anno 2000 zit 
de vaart er inmiddels goed in. Samen met 
de Provincie Zeeland, waterschap, gemeen 
ten en natuurbeheerders worden varian
ten gewogen en worden inrichtingsplan
nen opgestcld.
Bij het opstellen van inrichtingsplannen 
wordt een aantal dilemma’s ervaren:
1. waarom is de ene natuur belangrijke!' 

dan de andere en
2. wat weegt zwaarder: bet vasthouden 

aan gebieden met hoge natuurwaar
den of prevaleert toch de natuurlijke 
dynamiek van de W'esterscheldc?

Beide dilemma’s komen lot uiting in de 
keuzes dic worden gemaakt voor de be

scherm ing Zu idgors ,  een van de v ijf com- 
pcnsatieprojcctcn

Bescherming Zuidgors
Het Zuidgors is een zouiwatcrschor van 
nu zo’n 55 ha groot, dat al zo’n 20 jaar 
door erosie kleiner wordt. Het doei van 
het project is om het areaal schorren hier 
te behouden of zo mogclijk u it te breiden. 
Het k link t tegenstrijdig, maar om d it doei

te bereiken zullen we waarschijnlijk') kie
zen voor een oplossing waarbij het Zuid
gors b lijft eroderen en over 50 jaar waar
schijnlijk zelfs helemaal weg zal zijn. D it 
verlies is le accepteren omdat direct aan
grenzend de ontwikkeling van een 200 ha 
groot slik en schor wordt bevorderd Dit 
doen wc met een ca. 2 km lange leidam 
dic luwtcgcbied voor zowel stroming ais 
golven zal creëren (figuur 1). Hiermee 
kiezen vv e v oor meer schor en s lib rijk  slik 
ten koste van meer zandig slik. Het pio- 
nier-schor dat hier ontstaat zal in een 
kleine eeuw ophogen tol een hoog oud 
schor, vergelijkbaar met Zuidgors Op de 
plek w aar bet Zuidgors is verdwenen kan 
in de toekomst, ais de geul zich van de 
d ijk al keert, weer opnieuw een slik en 
schor ontstaan. Op deze manier is toch 
een deel van de d>namick in vorm van 
afbraak en opbouw behouden. In onze 
ogen hier de beste balans tussen behoud 
van schoren behoud van natuurlijkheid.

Langetermijnvisie voor het 
Schelde estuarium 
D e s tart
l ie i initiatief voor hel opstellen van een 
Langetermijnvisie (LTVS) voor liei ge
hele Schelde-estuarium is in 1998 ge
nomen door de minister van Verkeer en 
Waterstaat en is verwoord in de vierde 
nola waterhuishouding (NW4). lie t ge
zamenlijk met \  laandcrcn opstellen van 
de LTVS heeft ais uilcindclijkc doei een 
groter onderling begrip en vertrouwen 
en v anuit dic basis het vaststellen van een 
grondslag v oor de inv ulling v an beleid en 
beheer van het Schelde estuarium. Het 
vertrekpunt voor de visievorming is: “ het 

on tw ikke len  van een gezond en m u l t i f u n c 

tioneel e s tu a r ia i watersysteem da t  op d u u r 

zame w i jze g e b ru ik t  word t  voor nienselijke 

behoef ten” .

In de projectorganisatie zijn Rijkswater
staat Zeeland en Administratie W ald
wegen en Zeewezen, afdeling Maritieme 
Schelde vertegenwoordigd, ais respectie
velijk Nederlandse en \  laamse opdracht 
gever Daarnaast zijn ook betrokken de 
provincie Zeeland, de Nederlandse mi 
nisterics van Economische Zaken (EZ), 
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu (\RO M ) en Landbouw, Natuur 
beheer en Visserij (LN \ ) en de Vlaamse 
Administratie voor Milieu, Natuurbehoud 
en Leefmilieu (AM1NAL), evenals hel 
Vlaams Integraal Wateroverleg Comité 
(\IW C ). De Langetermijnvisie wordt in

januari 2001 aangeboden aan de Tech 
nische Schelde Commissie (TSC), waarin 
beide landen al jaren met elkaar overleg
gen over voornamelijk scheeptaarucch- 
nischc zaken. Het Bestuurlijk Overleg 
W'esterscheldc (BOW'S) en hel VIW'C 
brengen advies u it over de LT\ aan de 
regering van Nederland respectievelijk 
Vlaanderen. Nederland heelt daarbij na
drukkelijk aangegeven dat verdere ver
dieping van de W'esterscheldc pas be
spreekbaar is nadat de LT\ voor het 
Schelde-estuarium is ontwikkeld.

W aar g a a t h e t om?
Centraal in de aanpak staan drie gezichts
punten ofwel drie hoofdlunctics van het 
estuarium:
- N a tu u r l i jk h e id :  écn productief, cstua- 

ricn watersysteem, met bijbehorende 
biodiversiteit;

- Veil igheid: goed waterbeheer binnen 
veilige waterkeringen;

- Toegankel i jkheid  een voldoende ruime 
vaarweg voor veilige en vlotte schcep- 
V aart.

\o o r  elk van deze drie functies worden 
dcelvisics ontwikkeld, die de basis vor

men voor de Langetermijnvisie. Lr moet 
dan wel sprake zijn van onderling even
wicht en samenhang. l ie t gaat immers 
om een integrale benadering.
Voor deze visie gelden ais grenzen van het 
estuarium boicnstrooms de sluizen bij 
Gent en de mondingsgcbicdcn van de 
zijrivieren. Benedenstrooms de Wetter
scheide en haar mondingsgebied, inclusief 
de Vlakte van de Raan en andere ondiep 
watergebieden. De haven van Zcebrugge 
en de bijbehorende vaargeul Pas van 
’t Zand worden buiten beschouw ing van 
de v isie gelaten.

H e t eerste product: de Situatieschets  
Korte Termijn
Begin 2000 is liei eerste product van het 
project door de TSC v astgcsield: de Situa
tieschets Korte Termijn. De schets geeft 
de hoofdfunctics natuurlijkheid, toegan
kelijkheid en veiligheid van het estu
arium weer en de daarin op korte termijn 
opgetreden veranderingen. Deze worden 
hier kort besproken. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de andere functies: 
recreatie, infrastructuur, landbouw, vis
serij en zandwinning. De morfologische 
aspecten komen nadrukkelijk aan bod. 
I let zijn namelijk de morfologische cffce

ten v an ingrepen ais baggeren en storten 
dic zeer bepalend zijn vooi de natuurlijk
heid, veiligheid en toegankelijkheid van 
het estuarium.

Over de na tu u r l i j k h e id  is voor de korte 
termijn het volgende beeld te geven: de 
grootschalige inpolderingen liggen — op 
de mogclijkc aanleg van de Containerter
minal bij de Slochaven na — achter ons. 
De erosie van slikken en schorren gaat 
door, evenals de achteruitgang van het 
areaal ondiep vv ater. D it ais gevolg v an de 
verdieping in 1997. De waterkwaliteit in 
de Zccschelde verbetert, maar volledig 
ecologisch herstel is nog v er w eg. \  croni 
reiniging door diffuse bronnen b lijft be
slaan evenals de nalcvcring vanuit de 
sterk vervuilde waterbodem gedurende 
velejaren. De wens is oni de natuurlijk
heid van het sjstecm te herstellen en zo 
mogelijk te verbeteren. Gezocht zal moe
ten worden naar een minimalisering van 
de bagger- en stortactiviteiien.
Over de toegankel i jkhe id  zegt de Schels 
dat het estuarium niet jaarlijks meer dan 
200.000 vaarbcvv cgingcn tot de drukste 
vaarwegen ter wereld behoort. Verwacht 
wordt, dat de binnenvaart op de korte ter
mijn zal verdubbelen en hel aandeel gro 
le containerschepen zal toenemen. D it is 
mogelijk gemaakt door realisering van 
het 48 43 38 voet verdicpingsprogram- 
ma. Containerschepen met een diepgang 
van 11,6 meter (38 voet) kunnen nu getij- 
onafhankclijk naar en van Antwerpen 
varen. Schepen tot 50 voet kunnen nu de 
haven van Antwerjaen bereiken, zij het in 
twee tijen.
Er zit gioei in  het vervoer door container
schepen. Deze schepen moeten echter op 
een strik i tijdschema varen. Daarom Iceli 
bij Vlaanderen de wens voor een volgen
de verdieping, waardoor ook schepen met 
een diepgang toi 14 meter (46 voet) getij- 
onarhankclijk kunnen varen. O f d it mo- 
gclijk en wenselijk is zal onder andere in 
het kader van de LT\ onderzocht wor
den.
Wat de ve i l igheid betreft: de dijken rond 
de W'esterscheldc zullen vanaf 2000 op 
Dcltasicrkie zijn. In \  laandcrcn zal het 
Sigmaplan geactualiseerd zijn, waarbij 
wordt uitgegaan van een zo groot moge
lijke veiligheid zonder aanleg van een 
stormvloedkering. Zowel in Nederland ais 
in Vlaanderen ontstaat het-besef dat aan 
steeds v erdergaande dijkverhogingen een 
grens is.
Een nieuwe risicobenadering biedt mo
gelijkheden voor een gezamenlijk veilig
heidsbeleid.

Morfologische aspecten
Met betrekking tot de morfologie is er 
binnen het Schelde-estuarium sprake van 
twee systemen: het W'esterschclde-sys-
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Figutii I Het Zuidgors en Baarland anna 2000 l i i  Itiï'zelfde gehin i in 2050 nis reactie op de aanh 
van een leidam b ij Bani land1).
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Hoofdkenmerken van het Streefbeeld voor 2030 ')

1. De instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het 
estuarium is uitgangspunt van beheer en beleid.
In 2030 zijn de fysieke systeemkenmerken: een open en natuurlijk mondmggebied, een systeem van 
hoofd- en nevengeulen met tussenliggende platen en ondiepwatergebieden in de Westerschelde en een 
riviersysteem met meanderend karakter in de Zeeschelde. Daarnaast tre ft men een grote diversiteit aan 
van schorren, slikken en platen in zout, brak en zoet gebied, gecombineerd met natuurvriendelijke oevers.

2. Maximale veiligheid is belangrijke bestaansvoorwaarde voor beide 
landen.
In de toekomst wordt sterk rekening gehouden met effecten van zeespiegelstijging en klimaatswijziging. 
Alhoewel absolute veiligheid tegen overstromingen niet gegarandeerd kan worden is het 
veiligheidsniveau in het gebied maximaal binnen de maatschappelijk aanvaarde grenzen van risico's en 
financieel technische haalbaarheid. De consequenties voor de veiligheid van menselijke ingrepen in het 
estuariumsysteem zijn gecompenseerd door aanvullende maatregelen.

3. Ais trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens optimaal 
toegankelijk.
Optimalisatie van toegevoegde waarde en werkgelegenheid ín combinatie met duurzaam 
ruimtemanagement van de havens vormen in de toekomst de uitgangspunten van beleid. Gebaseerd op 
optimale achterlandverbindingen via alle mogelijk transportmiddelen (weg, spoor, water en pijpleiding) 
en voldoende ruimte voor de ontwikkeling van havengerelateerde bedrijventerreinen zijn Antwerpen en 
Vlissingen ook in 2030 een belangrijke economische motor
Voor de diepte van de vaarweg is een evenwicht gevonden tussen de sociaal economische kosten en 
baten en het in stand houden van de fysieke en natuurlijke systeemkenmerken van het Schelde- 
estuarium, binnen maatschappelijk geaccepteerde grenzen van externe veiligheidsrisico's van het 
transport.

4. Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch.
De unieke waarde van het estuarium (van mondinggebied tot Gent) is in 2030 maatschappelijk erkend én 
vastgelegd conform EU-richtlijnen in de nationale wetgeving met betrekking to t biodiversiteit en 
habitatbescherming van Nederland en België. Ais een van de belangrijkste estuaria met een volledig 
getijdenregime en complete zoet-zout gradiënt in Europa is het estuariene ecosysteem, met al zijn 
typische habitats en levensgemeenschappen langs de zoet-zout gradiënt, behouden en waar mogelijk 
versterkt. Er is ruimte gehandhaafd voor natuurlijke dynamische fysische, chemische en biologische 
processen, omdat deze essentieel zijn voor de morfologische en ecologische karakteristieken en om de 
estuariene gradiënt te behouden. De waterkwaliteit is niet meer limiterend voor het ecosysteem.

5. Nederland en Vlaanderen werken bestuurlijk-politieke en operationeel 
samen.
In 2030 is het beleid en beheer van het Schelde-estuarium tussen Nederland en Vlaanderen afgestemd. 
De samenwerking met scheepsbegeleiding, onderzoek, evaluatie en monitoring is in 2030 vertaald in 
technisch en nautisch beleid voor het estuarium, met duidelijke, voor het beheer hierop afgestemde 
afspraken over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurlijke organen in beide landen. 
In 2030 zijn beslissingen van bestuursorganen gebaseerd op de resultaten van een gezamenlijk beheerd, 
reeds lang lopend monitorings- en onderzoeksprogramma naar de fysische, biologische en chemische 
parameters van het estuarium. Daardoor kunnen ingrepen geëvalueerd worden en zonodig bijgesteld.

teem cn de rivier de Zeeschelde. Morfo
logisch gezien bestaat het \ \  esterschclde- 
systccm u ii de monding (Makte van 
Raan, geulen en banken), de Wester- 
schelde en een deel van de Zeeschelde 
(tot Antwerpen). Voor de waterbeweging 
en daarmee de morfologische ontwikke
ling van de Westerschelde is de berging 
in het rivier gedeelte erg belangrijk. Voor 
de ecologische en in mindere mate de 
morfologische processen in de Zeeschel 
de boven Antwerpen is het slib transport 
bepalend.
De W'esterscheide is ingesnoerd tussen 
harde bedijkingen waardoor het geulen 
patroon historisch grootschalig is vast- 
gclegd aan een aantal zogenaamde op- 
hangpunten (bij \  lissingcn, Terneuzcn, 
Hansivcert). De W'esterscheldc wordt ge
kenmerkt door een mccrgculensysteem 
met hoofd- en nevengeulen, cn door 
ecologisch waardevollc platen, slikken, 
schorren en ondiepwatergebieden. Het 
morfologisch systeem cn de daarbij bc 
horende dynamiek van het Schcldc- 
cstuarium is uniek en handhav ing hier
van is van belang voor bet behoud van 
karakteristieke ecologische waarden cn 
het in stand houden van hoofd-cn neven 
vaarwegen.

Overige functies
De Schets gaat ook in op de overige func
ties van het estuarium. De recreatie (dag- 
toerisme, strand en oeverrecreatic, ple
ziervaart) zal in het hele estuarium blijven 
groeien. Bij een aantal natuurgebieden 
zal d it problemen kunnen geven. De in 
f r a s l ru c tu u i  zal ei binnen enkele jaren 
behoorlijk anders uitzien: de Wcster- 
scheldetunnel en de ring rond Antwer
pen zorgen voor een betere ontsluiting 
van het Scheldegcbied. Stedelijke gebie
den zullen blijven groeien. In de land 

bouw  zullen op de korte termijn geen fun 
damentele veranderingen optreden. De 
kansen voor kleinschalige visseit j zullen 
iets v erbeteren dankzij de v erbeterde water
kwaliteit in de Zeeschelde. De z a n d w in 

n ing  zal in de W'esterscheldc en Zeeschel 
de van belang blijven, wel zal vanaf 2001 
een nieuw zandwinbeleid geformuleerd 
moeten zijn.

De volgende stappen
Na de vaststelling van de Korte Termijn 
Schets in januari 2000 zijn door verschil 
lende werkgroepen wensen, eisen en voor
waarden opgesLeld waaraan het streefbeeld 
voor 2030 moet voldoen Zo is een aanzei 
voor een Streefbeeld ontstaan. Deze eer
ste versie is in ju li 2000 door de TSC be 
handcld en in oktober vastgcstcld (zie 
intermezzo). Tegelijkertijd is binnen het 
project aan de hand van studies nagegaan 
in welke mogehjkc richtingen het estua
rium zich tot 2010 zal kunnen ontw ïkke-

len. Dit zijn de zogenaamde Ontwikke- 
lingsschetsen. Ook deze schetsen worden 
in ju li 2000 door de TSC besproken. 
Daarna wordt het streefbeeld verder ge
toetst aan de verwachte ontwikkelingen 
in 2010 en zo nodig bijgesteld. Op basis 
hiervan wordt vervolgens tussen oktober 
2000 cn januari 2001 de Langctermijn- 
V isie opgesteld en ter goedkeuring aan de 
TSC aangeboden. Na de vergadering van 
de TSC in januari 2001 wordt het eind
product aangeboden aan de ministers 
van beide regeringen.

Tot slot
Wat w ordt de toekomst van het Schelde-

estuarium? Zullen we er in slagen de eco 
nomische functie van hel vaarwater blij 
vend te combineren met een op Europese 
schaal uniek getijden natuurgebied? Wel 
kc ingrepen zijn nog wel te compenseren 
en wanneer passeren we een onomkecr 
bare grens? De harde grenzen van het 
systeem laten weinig ruim te voor de 
dynamiek van hel water, tenzij we daar 
in de toekomst iets soepeler mee om 
durven te gaan Ook de veiligheid zal 
daar mee gediend zijn, zeker in het 
nauwe deel van hei estuarium. Ruimte 
voor economische omwikkeling, natuui 
compensatie en veiligheid kunnen dan 
hand in hand gaan.
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Sandra Borowski 
beleidsmedewerker emissies

Het Schelde actieprogramma
internationaal samenwerken voor een schone Schelde

0p 10 december 1998 werd te Middelburg in aanwezigheid van de betrokken ministers van Frankrijk, 
Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland het eerste Schelde Actieprogramma (SAP I) vastgesteld.
In het actieprogramma staat een groot aantal acties die de komende jaren gemeenschappelijk of apart 
door de v ijf Verdragspartners uitgevoerd gaan worden. De acties staan met name in het teken van de 
bescherming en verbetering van de (water)kwaliteit van de Schelde. Rijkswaterstaat Zeeland 
vertegenwoordigt Nederland in de Internationale Commissie ter Bescherming voor de Schelde (ICBS) en 
coördineert de uitvoering van deze acties binnen de regio.

Na jarenlange onderhandchngen is het 
dan eindelijk zover. Op 26 april 1994 
wordt in het Franse Charlevllle-Mcziéres 

, het Verdrag inzake de bescherming van 
de Schelde ondertekend door de regerin 
gen van de Franse Republiek het Waals 
gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west cn het Koninkrijk der Nederlanden. 
Enige maanden later, op 11 januari 1995, 
volgt de regering van het Vlaamse Gewest. 
Flct zo moeizaam lot stand gekomen ak
koord tussen de Scheldcoeverstaten zou 
de motor moeten gaan vormen voor een 
goede verstandhouding en een actieve 
samenwerking cn bovenal voor een scho
ne Schelde. D it is echi nodig want de 
Schelde is helaas nog steeds een van de 
meest v cri uilde rivieren v an Wcst-Euro- 
pa. Met de ondertekening van hel Ver
drag hebben alle partijen hun politieke 
w il bevestigd om de kwaliteit van de 
Schelde riv ier in het gehele stroomgebied 
te beschermen en te verbeteren

Wat is de ICBS
Voortvloeiend uit bet verdrag is de Inter
nationale Commissie voor de bescher
ming van de Schelde (ICBS) opgcricht 
De Commissie is op 9 maart 1998 offici
eel geïnstalleerd maar is wel al sinds mei 
1995 actief.
De centrale uitgangspunten voor de taken 
van de Commissie zijn:
- het samenw erken in de geest v an goed 

nabuurschap;
- het toepassen i  an het i  oorzorg-begin- 

scl;

- een brongcrichte aanpak van de ver
ontreiniging;

- bet principe “de ve riiiile r betaalt”;
- cn het voorkomen van ongclijke con

currentieposities in de verschillende 
landen.

De ICBS is een orgaan waarbinnen het 
gezamenlijk integraal rivierbeheer verder 
kan worden vormgegeven. Echter de ICBS 
heelt geen supranationale bevoegdheden. 
Besluitvorming in de commissie v indt 
daarom per definitie plaats op basis van 
consensus. De ICBS, een rivicrcommis- 
sie, is slechts één van de partijen in een 
ingew ikkeld samenspel van lokale, regio
nale en nationale overheden, en niet te 
vergeten de Europese Unie. Wel kan de 
commissie ertoe bijdragen dat bet dooi
de betrokken oeverstaten geformuleerde 
beleid goed op elkaar wordt afgestemd. 
De Commissie wordt vertegenwoordigd 
door haar voorzitter en heeft werkgroepen 
die haar ondersteunen in de uitvoering 
van de taken. Daarnaast is er een perma
nent secretariaat gevestigd te Antwerpen. 
Enkele laken van de Commissie zijn:
- het verzamelen en evalueren van ge

gevens over de bronnen van verontrei
niging dic een wezenlijk clfect hebben 
op de kwaliteit van de Schelde;

- het opstellen van streefdoelen cn een 
actieprogramma dat maatregelen be
vat gericht op alle soorten punt- en 
diffuse bronnen van verontreiniging. 
Uitgangspunt hiervoor is dal de w atcr- 
kwahteit en meer in het algemeen bet 
ecosysteem behouden cn verbeterd
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wordt en de uitvoering ervan door de 
verdragspartijen gebeurt;

-  het dienen ais forum voor informatic- 
uitwisseling. Enkele thema’s dic hier-
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