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Aantal zeehonden in Deltagebied neemt toe

Ook zeehonden in 
de Westerschelde

Eind jaren zeventig werd er algemeen van uitgegaan dat de zeehond, op 

een enkel verdwaald dier na, in het Deltagebied was uitgestorven. Sinds 

1985  worden er weer regelmatig zeehonden gesignaleerd. Het totaal aan

tal zeehonden in het Deltagebied bedraagt op d it moment zo 'n dertig 

exemplaren. Deze ‘Delta-populatie’ staat niet op zich; er vindt een geringe 

uitwisseling plaats met populaties uit het Waddengebied, België, Noord- 

Frankrijk en Engeland. In de Westerschelde houden de zeehonden zich 

voornamelijk op in het oostelijk deel, waar vrijwel jaarlijks een jong  wordt 

geboren. Alhoewel het aantai zeehonden in het Deltagebied zich de laat

ste jaren in positieve zin ontwikkelt, is het nog te vroeg om te kunnen 

concluderen dat hier een levensvatbare populatie is ontstaan.

H is t o r is c h e  o n t w ik k e l in g

De huidige aantallen zeehonden 
in het Deltagebied zijn aanzienlijk 
lager dan enkele decennia gele
den. Tot het begin van de zestiger 
jaren  was de zeehond een veelvul
dig voorkom end zoogdier, onder 
andere in de W esterschelde. 
Volgens schattingen in de vijftiger 
jaren  (P.J.H. Reijnders, IBN-DLO 
Texel) kwamen er in het 
Deltagebied ongeveer duizend 
exem plaren voor. O m dat de 
natuurlijke vijanden van de gewo

ne zeehond, de ijsbeer en de . J  
zwaardwalvis, in onze coiitrcieii . 
n iet voorkom en, wofdt dé sterke 
achteruitgang door anderp facto
ren veroorzaakt.

H et gaat dan om een 
combinatie van:
1 .  D e  JACHT

T ot in de dertiger ja t exi verstrekte 
de overheid premies \oo i het van
gen en doden van zeehpffdi 
werden vanwege de 
van vis en de self;

schadelijk voor me- nam e de bot- 
visserij beschouwd. Door de 
opkom st van synthetische produk- 
ten nam  in de vijftiger jaren  de 
vraag naar het uit zeehondenspek 
gewonnen traan af. Commercieel 
was de zeehond alleen nog inte
ressant vanwege zijn pels; om dat 
de bontkwaliteit van de jongere 
dieren veel beter is, werden die 
vooral gevangen. Er was daardoor 
nauwelijks m eer sprake van 
natuurlijke aanwas en de overheid 
zag zich genoodzaakt de zeehond 
in 1954 onder de Jachtwet te 
brengen. N adat het aantal zee
honden  ondanks he t vergunning
enstelsel verder afnam, werd de 
jach t op zeehonden in 1961 in het 
Deltagebied verboden.

2 .  W a t e r v e r o n t r e in ig in g

Uit onderzoek van dood aange
troffen zeehonden is gebleken dat 
bij oudere dieren de gehalten aan 
kwik, PCB’s etcetera duidelijk 
hoger zijn dan bij jonge dieren. 
Deze stoffen hechten  zich onder 
andere aan plankton en hopen 
zich aan h e t einde van de voedsel
keten in de zeehond op. Met 
name van PCB’s is gebleken dat 
deze de horm oonhuishouding 

s verstiireii eii de voortplanting bij 
zoogdiei en ernstig kunnen ' 
belem m eien.

3 .  D e l t a w e r

In het verleden bevonden zich in 
de mondingsgébieden van 
Haringvliet, „Grevelingen en 
gedeeltelijk de Oosterschelde, 
zeer belangrijke zeehondénpla- 

- ten. Dooi de aanleg van werkei- 
landen zijn deze al in een vroeg 

-  ̂ stadium yan de Deltawerken vei - 
stoord én uiteindehjk. verlopen 

"gegaan; dit heeft ook invloed
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vervo lg  voorpagina
gehad op de zeehondenstand in de 
W esterschelde.

4 .  V e r s t o r in g

Zeehonden staan bekend ais 
betrekkelijk nieuwsgierig en trek
ken zich vaak weinig aan van de 
menselijke aanwezigheid. In het 
water zijn ze in hun  elem ent, echter 
op de droogvallende platen kan het 
verstorende effect zeer groot zijn. 
Uit onderzoek in bet 
W addengebied is gebleken dat zee
honden  reageren op verstoring op 
afstanden in de orde van 400 - 
1.200 m eter. De voortplantingstijd 
is de m eest kritische periode. 
Absolute rust op de zandplaten tij
dens laagwater is essentieel, om dat 
dan het werpen en zogen van de 
jongen  plaatsvindt. Verstoringen 
leiden tot het vluchten van alle die
ren. Vindt de verstoring in deze 
periode enkele m alen plaats, dan 
heeft dat to t gevolg dat jonge die
ren hun m oeder in he t snel stro
m ende water gemakkelijk kwijt 
raken. Uiteindelijk gaan deze die
ren  dood of kom en ais zogenaam de 
‘huilers’ op schor, dijk o f strand 
terecht.
Verstoring kan ook tot gevolg heb
ben dat jonge  zeehonden tijdens de 
gehele laagwaterperiode onvol
doende gelegenheid krijgen om 
melk te drinken en te rusten.
De dieren gaan daardoor in een 
slechte conditie de winter in en 

sterven dan alsnog. Tenslotte 
blijkt verstoring de gene

zing van verwondingen

rond de navelstreng en uitwendi
ge infecties te belem m eren, door
dat de dieren vaak vanaf de platen 
in paniek het water in moeten.

5 .  V e r d r in k in g

Visfuiken vorm en een belangrijk 
risico voor zeehonden. Ze zwem
m en er gemakkelijk in, waarna zij 
verdrinken. H et plaatsen van een 
keerwant, voor de ingang van de 
fuik, voorkom t dat een zeehond 
de fuik b innen  zwemt. Vanwege 
een tractaat m et België zijn er, 
anders dan in de Voordelta en de 
Oosterschelde, voor de Wester- 
schelde op dit m om ent geen 
m ogelijkheden om h e t gebruik 
van keenvanten verplicht te stel
len.

T o e k o m s t ig e  o n t w ik k e l in g e n

De zich ontwikkelende platen in 
de Voordelta en de verbetering 
van de waterkwaliteit dragen er 
aan bij dat het langzaam groeiend 
aantal zeehonden in he t deltage
bied verder kan toenem en. 
Schoon water, voldoende areaal 
aan diep water gelegen zandpla
ten en rust in m et nam e de werp
en zoogperiode zijn daarbij essen
tiële voorwaarden. Vanwege het 
beperkt recreatieve gebruik van 
de W esterschelde zijn juist hier 
goede ontwikkelingskansen voor 
de zeehond. Uitvoering van het 
H erstelplan N atuur Wester- 
schelcle b iedt de mogelijkheid 
daar optimaal op in te spelen. 
(WdH)

Voor het doorgeven van waarne
m ingen e n /o f  strandingen van 
zeezoogdieren, kunt u contact op 
nem en met:

Provincie Zeeland
Directie Ruim te, M ilieu en Water
Afd. Landelijke Gebied en Water,
ter attentie  van
H .S. Zandstra
Postbus 165
4330 AD M iddelburg

' u t r n u
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Leefwi jze  van de gewone zeehond

In de Nederlandse wateren komen overwegend 

gewone zeehonden (Phoca vitulina) voor. In de 

Waddenzee is een kleine populatie grijze zeehon

den (Halichoerus grypus) waarvan weleens dwaal

gasten in het Deltagebied terecht komen. De 

gewone zeehond komt voor in gebieden waar bij 

laagwater zandbanken droogvallen. De zeehonden 

gebruiken deze om te rusten; de zandbanken spe

len ook een rol in het sociale gedrag en ze zijn van 

belang in de werp- en zoogperiode. Voor het slapen 

zijn de dieren n iet afhankelijk van droogvallende pla

ten; zij kunnen dat ook rustig op hun rug drijvend, 

vlak onder het wateroppervlak, waarbij zij hun neus 

a f en toe boven water steken om in- en u it te ade

men.

De grootste concentraties zeehonden worden in de 

paartijd (rond september) op de platen geteld. Na 

een draagtijd van circa acht maanden is de geboor- 

teperiode eind ju n i begin ju li op een zandbank. De 

bevalling duurt maar enkele minuten. Binnen zes 

uur moet het jong  kunnen zwemmen. Om de zes 

uur is het immers laag- en hoogwater. Ais het jong  

moe is, o f ais er hoge golven staan, helpt de moe

der een handje. Ze gaat voor haar jong  zwemmen

zodat het jong  het ais ware in haar kielzog wordt 

meegezogen. Bij de geboorte wegen de jongen 
ongeveer acht kg. De zeer vette moedermelk (zo’n 

45  %) zorgt ervoor dat de jongen vooral de eerste 

weken ruim vijfhonderd gram per dag groeien.

Na de zoogtijd (dertig dagen) leren de jongen lang

zaam voor hun eigen voedsel te zorgen. In hun vijf

de ja a r kunnen de mannetjes geslachtsrijp zijn, de 
vrouwtjes in hun vierde jaar. Een mannetje kan 

ongeveer 1 .60  cm. lang worden en een gewicht van 

tachtig to t honderde kilogram hebben. Vrouwtjes 

zijn iets kleiner, ongeveer 1 .50  cm en wegen tus

sen de zeventig en negentig kilogram. Het (torpedo

vormig) lichaam is aangepast aan het water en kan 
zich snel m et de vinpoten door het water bewegen. 

Met de goed ontwikkelde snorharen kan een zee

hond waterbewegingen voelen die veroorzaakt wor

den door zwemmende vis. Het voedsel van de 

zeehond bestaat voornamelijk uit plat- en rondvis, 

met name bot. De dikke speklaag (van drie to t vijf 

cm) beschermt tegen het koude water en houdt de 

lichaamstemperatuur van 3 7 graden Celsius vast. 

Elk jaar, in de maanden ju li en augustus, verharen 

de zeehonden.

In winterhalfjaar van tijd 
tot tijd enkele zeehonden.

Regelmatig meerdere 
zeehonden aanwezig; ook 
In voortplantingsselzoen.

Idem; recent zogende 
jongen met moeder 
waargenomen.

mSUÊSf
t e  Haringvliet

4-5 tyèvelingen

t e  Oosterschelde

t e

W esterschelde

O venic/U  va n  de ¡tlaatsen w a a r de laatste tijd  regelmatig zeehonden z ijn  gezien
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Hoeveelheid vervuilende stoffen sterk teruggedrongen

De Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren 

zorgt voor
ner water

De Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 

(WVO) beleefde in 1995 haar vijfentwintig ja rig  

bestaan. Na jaren van voorbereiding is deze wet 

in 1970 van kracht geworden. Het was vanaf 

dat moment verboden om zonder vergunning 

vervuilende o f schadelijke stoffen te lozen in het 

oppervlaktewater. De wet introduceerde begin

selen ais ‘de vervuiler betaalt’ en ‘bestrijding 

van vervuiling aan de bron'. Directie Zeeland 

van Rijkswaterstaat is beheerder van de 

Westerschelde en verantwoordelijk voor de 

waterkwaliteit. Vanaf 1977 is Koos Speksnijder 

betrokken bij de uitvoering van de WVO in de 

Westerschelde en hij is nu onder meer verant

woordelijk voor de afgifte van de vergunningen. 

‘De WVO heeft bedrijven gedwongen na te den

ken over hun milieuproblematiek’.

B e d r ij f s m il ie u p l a n n e n

Bij de aanpak van industriële 
lozingen op de W esterschelde 
richt Directie Zeeland zich onder 
andere op speerpuntbedrijven 
(de grootste lozers). De m aatrege
len b innen deze bedrijven hebben 
in een groot aantal gevallen 
geleid tot een sterke verm inde
ring van de lozing van diverse ver
ontreinigende stoffen.
Speksnijder: ‘m et de branche
organisaties zijn overeenkomsten 
gesloten om te kom en tot bedrijfs
m ilieuplannen. De grote bedrij
ven hebben zich daarm ee 
verplicht de p lannen op te stellen 
en uit te voeren. Om  in aanm er
king te kom en voor een vergun
ning m oet afvalwater worden 
behandeld  volgens de ‘stand der 
techniek’. H et bedrijf kan in het 
m ilieuplan zelf aangeven wanneer 
en hoe dit wordt gerealiseerd.
Niet alleen wordt gekeken naai
de invloed op het watermilieu, 
m aar ook naar bodem , lucht en 
geluid. Deze p lannen hebben een 
geldigheidsduur van vier jaa r en 
worden in samenwerking m et de 
provincie, de gem eente en de 
regionale milieuinspectie getoetst. 
We hebben ais vergunningverle
ner op deze m anier zicht op het 
totale in terne m ilieubeleid van 
een fabriek, van procesinform atie 
tot.uitstoot van diverse stoffen.’ 
Speksnijder vindt dat op deze 
m anier in N ederland een geweldi
ge hoeveelheid know-how is opge
daan m et betrekking to t het 
saneren van lozingen. Dit beleid 
heeft de bedrijven gedwongen 
zelf na te denken over hun  milieu
problematiek.

R io o l w a t e r z u iv e r in g s in s t a l l a t ie s

Naast industriële lozingen is het 
afValwater dat via de gemeentelij
ke riolering wordt afgevoerd een 
belangrijke bron  van vervuiling. 
Door de bouw van rioolwaterzui
veringsinstallaties (RWZI’s) is de 
belasting van ongezuiverd rioolwa
ter op de W esterschelde nu voor 
een groot deel gesaneerd. H et 
beheer van de RWZI’s in Zeeland 
is in handen van de verschillende 
waterschappen. Voor RWZI’s die

direct op de W esterschelde lozen 
m oet een waterschap een WVO- 
vergunning bij Rijkswaterstaat 
aanvragen. Er zijn ook RWZI’s die 
indirect lozen op de 
W esterschelde via het polderwater 
of een spuikom (W alcheren). H et 
landelijk waterbeleid, vastgelegd 
in de derde Nota 
W aterhuishouding, stelt dat een 
RWZI, o f een waterbeheersgebied 
ais totaal, een fosfaatverwijdering 
m oeten hebben van 75% in 1995 
en een sdkstofVerwijdering van 
70% in 1998. Via defosfatering en 
fosfaatvrije wasmiddelen is de ver
m indering van fosfaten groten
deels gerealiseerd. Een probleem  
blijft de sdkstofverwijdering. Om 
de doelstelling te kunnen halen, 
m oeten de waterschappen nog 
Hink investeren in de RWZI’s. De 
waterschappen hebben daar moei
te mee om dat de belastingbetaler 
de laatste ja ren  m et forse tariefstij- 
gingen is geconfronteerd. De 
heer Gosselaar, dijkgraaf van het 
waterschap De Drie Ambachten: 
‘de meeste RWZI’s zitten nu  al op 
een verm indering van stikstof van 
50 tot 60%. Om het laatste beetje 
stikstof eru it te halen, m oet lande
lijk miljarden guldens worden 
geïnvesteerd. De vraag is o f wij 
daarin voorop m oeten lopen. In 
het buitenland worden de doel
stellingen ook niet gehaald en het 
m estbeleid voor de landbouwsec
tor is inmiddels ook bijgesteld. De 
Unie van W aterschappen zal de 
m inister dan ook binnenkort 
voorstellen om de doelstelling van 
75% verwijdering in 1998 verder 
uit te stellen. Daar kom t bij dat de 
Zeeuwse bijdrage van de RWZI’s 
in de totale stikstofbelasting van 
de W esterschelde maximaal 
slechts 5% is’.

D if f u s e  v e r o n t r e in ig in g

Bij het terugdringen van de ver
ontreinigingen is het niet vol
doende om alleen naar fabrieken 
en riolen te kijken. Een belangrij
ke en moeilijk aan te pakken cate
gorie zijn de zogenaam de ‘diffuse’ 
lozingen. Deze lozingen gaan niet 
via een ‘p ijp’, m aar kom en ver
spreid in het m ilieu terecht, bij-
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R ioo lioa leizu ivenngsinsta lla tie

voorbeeld via de lucht o f van sche
pen. Speksnijder: ‘de diffuse 
b ronnen vorm en m om enteel één 
van onze speerpunten. Met name 
in de verschillende havens m oet 
nog veel gebeuren. Dat geldt 
zowel voor goederenhavens en vis- 
sershavens, ais jachthavens. 
Vroeger werden alle afvalstoffen 
in het water geloosd. 
Tegenwoordig zijn er steeds m eer 
havenontvangstinstallaties waar 
scheepsafval m oet worden ingele
verd. Daarbij spelen de havenbe
heerders en de leden van de 
jachthavens een belangrijke rol. 
Morsingen bij open overslag op 
kades en uit schepen zullen in de 
kom ende ja ren  aan banden wor
den gelegd. Ook via het overtollig 
polderwater, dat m et gemalen in 
de W esterschelde wordt gepom pt 
en via het kanaal van Gent naar 
Terneuzen kom en nog veel ver
ontreinigende stoffen in de 
Westerschelde terecht.’

S c h e l d e  A c t ie  P l a n

Uit de Voortgangs- en 
Evaluatierapportage van de 
W esterschelde over ‘93 en ‘94 
blijkt dat voor een groot aantal 
stoffen de doelstellingen voor ver
m indering voor 1995 is gehaald. 
H et is duidelijk dat er nog veel 
m oet gebeuren om te kunnen 
spreken van een schone Schelde. 
Volgens Speksnijder is er nog

minstens één generatie (zo’n vijf- 
entw intigjaar) nodig om alle ver
ontreinigende stoffen tot de 
natuurlijke achtergrondw aarde 
terug te dringen. Dit kan alleen 
bereikt worden door sanering bij 
de bron, het toepassen van scho
ne technologie en h e t hergebruik 
van waterstromen. Ook zal de 
Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde, 
naar analogie van de 
Internationale Rijncommissie en 
de Noordzeem inistersconferentie, 
doelstellingen voor verm indering 
m oeten vaststellen en een actie
plan m oeten opstellen voor het 
hele Scheldestroom gebied. (HH)

Nadere informatie bij Koos 
Speksnijder, Rijkswaterstaat 
Directie Zeeland.

Naar aanleiding van 2 5  ja a r  1W0 
zijn twee publicaties verschenen:

1. Bestrijding van de waterveront

reiniging. Vijfentwintig jaa r  

WVO. Een uitgave het 
Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat en de Unie van 

Waterschappen.

2. Brochure Integraal Water

beheer no. 6. Schoner water: 

25  ja a r Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren, de 

geschie-denis, de praktijk, de 

resultaten, de toekomst.

Actieplannen
In het actieplan van het Beleidsplan 

Westerschelde zijn doelstellingen opgenomen 
voor het terugdringen van de toevoer van ver

ontreinigende stoffen. Deze doelstellingen 

zijn geent op de derde Nota 

Waterhuishouding en op internationale actie

programma ’s zoals het Rijn- en het Noordzee 

Actie Plan (RAP/NAP). Voor fosfaat en stik

s to f is ais einddoel een vermindering van de 

uitstoot naar het oppervlaktewater van 

respectievelijk 75% en 70% ten opzichte van 

1985 vastgesteld. Ais tussenstap is voor 

1995 een reductie van 50% afgesproken.

Ook voor zware metalen en microverontreini

gingen zijn doelstellingen voor terugdringing 

vastgesteld, variërend van 50% to t 90%. Men 

gaat ervan uit dat d it bereikt kan worden ais 
de ‘stand der techniek' is toegepast. Dit 

betekent de ‘best beschikbare techniek' 

gebruiken om zeer schadelijke stoffen te ver

wijderen en de ‘best uitvoerbare techniek' 

voor minder schadelijke stoffen. B ij het afge

ven van een WVO-vergunnmg door Rijkswater

staat wordt daarom ook gekeken welke 

technieken een bedrijf toepast om de lozin

gen zoveel mogelijk te beperken.

Cadmium (kg/j)

1985  1987 1988 1989 19 9 0  19 9 1  1992

p a g . 5 S C H E L D E



Derde internationale Schelde-Symposium

Ecologie en economie 
gelijkwaardig
Op 6 en 7 decem ber van h e t afgelo
pen jaa r vond in A ntwerpen het der
de internationale Schelde 
Symposium plaats, bijgewoond door 
een kleine d riehonderd  deelnem ers. 
H et centrale them a deze dagen was 
integraal waterbeheer, m et andere 
woorden, een gelijkwaardige aan
dacht voor econom ie en ecologie. 
Ook de veiligheid was een belangrijk 
onderwerp, zowel gericht op vervoer 
van gevaarlijke stoffen ais de hoog
waterstanden in het stroomgebied. 
Ir. J.R  Hoogland, voorzitter van de 
N ederlandse delegatie in de

Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde 
(ICBS) verklaarde: ‘een integraal 
beheer voor de Schelde m et haar 
diversiteit aan problem en kan een 
mooi voorbeeld w orden voor de 
aanpak in andere, vergelijkbare 
stroom gebieden. H et is aan de 
oeverstaten om dit voorbeeld ook 
daadwerkelijk te stellen. Een scho
ne taak wacht ons!’ Wie geïnteres
seerd is in de besluiten van dit 
symposium of andere informatie 
kan terecht bij het Schelde 
Inform atiecentrum .

M A R C  H I O h A T U S  S A C R Ï  R O M A N I  I i i  P E R , '

i* '
xi ■- ^

A N I  i  ) li ï  1 A

X-AKt

» ■ W J B

ÎS
Q..II I  A  E

S C H E L D E I E ü  W S B R I E F
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W ellicht heeft de onderteke

ning door Frankrijk, 

W allonië, Brussel, 

Vlaanderen en N ederland van 

het Verdrag inzake de 

bescherm ing van de Schelde 

in bepaalde kringen voor ver

bazin g  gezorgd. De onderte

kening is het gevolg van  ja ren  

van onderhandeling, w aarin  

het vertrouw en in e lkaar op 

bepaa lde  momenten ver weg 

was. Ondanks het f e i t  d a t de 

afstan d  tussen w oord en 

d a a d  soms onoverbrugbaar 

leek, is toch besloten tot 

gezam enlijke actie.
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De Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde

Resultaat waterzuivering: 
enige vorm van geduld 
vereist

De ondertekening betekent niet 
m eer en niet m inder dan een, zij 
het fundam entele, stap in het pro
ces van evolutie in het gedachten
en handelingspatroon bij de 
betrokken landen m et betrekking 
tot de bescherm ing van het leef
milieu in ‘ t algem een en de water
zuivering in het bijzonder.

Waterzuivering is een merkwaar
dige bezigheid. In tegenstelling 
tot het bouwen van havens, het 
aanleggen van spoorlijnen of het 
uitrusten van industrieterreinen, 
levert het geen onm iddellijk nu t 
op voor diegenen die erm ee bezig 
zijn. De eerste begunstigden van 
waterzuivering zijn namelijk vaak 
eerst diegenen die ‘afwaarts’ gele
gen zijn van de plaats waar de 
m aatregelen genom en worden en 
op de tweede plaats onze kinde
ren en kleinkinderen (de toekom 
stige generaties). Daarenboven is, 
gelet op de tijd die nodig is voor
aleer concrete resultaten o f verbe
tering zichtbaar en m eetbaar 
worden, enige vorm van geduld 
vereist.

Dat de Schelde een uitgesproken 
economisch belang heeft, is voor 
iedereen sinds vele decennia over
duidelijk. De drang naar het bezit 
van en de m acht over deze stroom 
heeft de geschiedenis van onze 
twee landen, Nederland en 
Vlaanderen, in zeer belangrijke 
mate beïnvloed. Wat vandaag aan 
de orde is, is een gans andere 
ingesteldheid en  heeft niets met 
agressiviteit of concurrentie, m aar

alles m et respect te maken. 
Respect voor de rivier zelf en 
respect voor hen die, zoals 
gezegd, in de twee betekenissen 
van het woord ‘na ons kom en’. 
Men kan derhalve de onderteke-

ambtelijke contacten over de uit
eenlopende aspecten van het 
waterkwaliteitsbeheer van de 
Schelde. H ierdoor hebben de 
betrokken diensten en instelling
en elkaar leren kennen op het 
vlak van intenties, doelstellingen, 
m etingen, norm en, aanpak, 
enzovoort, en werden ontegen
sprekelijk de fundam enten 
gelegd om het structureel over
leg van vandaag, geconcretiseerd 
in de Internationale Commissie 
voor de Bescherming van de 
Schelde (ICBS), mogelijk te 
maken.

Zelfs indien voor sommigen dit 
formele overleg nog niet hele
maal van een leien dakje loopt,

Ir. M ichel B ruyneel

ning van he t Scheldeverdrag zien 
ais een form ele bevestiging van de 
m entaliteitsverandering die zich 
in de voorbije jaren  in de respec
tieve oeverstaten van de Schelde 
heeft voltrokken. In de voorbije 
tien, vijftien jaa r ontstonden tus
sen de vijf betrokken landen 
onderling verschillende bilaterale

om dat de snelheden van de dele
gaties nog teveel van elkaar ver
schillen o f om dat de 
verwachtingen nog niet volledig 
gestroomlijnd zijn, toch is het 
enthousiasm e van iedere delega
tie afzonderlijk een feit en is 
ieders engagem ent in de werk
groepen een bewijs van het vaste

voornem en om de samenwerking 
die inform eel al was geboren, ver
der te laten groeien.

Ik verwacht dan ook dat deze 
gestructureerde en intense samen
werking van alle oeverstaten en 
gewesten b innen  de ICBS op rela
tief korte term ijn zal resulteren in 
het vastleggen van gebiedsgerichte, 
gem eenschappelijk aanvaarde kwali
teitsdoelstellingen, h e t beginpunt 
van elk beleid. H ierdoor en door de 
planm atig op elkaar afgestemde 
investeringen en reglem enteringen 
die in ieder land daarop volgen, zal 
een gem eenschappelijk beheer van 
de Schelde door Nederland, 
V laanderen, Brussel, Wallonië en 
Frankrijk effectief mogelijk worden. 
Op die m anier is het voornaamste 
objectief van de ICBS bereikt en 
kunnen de inspanningen van iedere 
oeverstaat voor een gezonde water
kwaliteit in de Schelde, maximaal 
renderen.

Ir. Michel Bruyneel
Voorzitter van de Vlaamse delegatie
in de ICBS
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Internationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde van start

Eerste Schelde 
Actie Programma 

medio 1997
Op 26 april 1994 is in het 

Franse C harleville-M ézières 

het verdrag  over de bescher

m ing van de Schelde onderte

kend door Brussel, Wallonië, 

Frankrijk en Nederland. In 

ja n u a r i 1995  volgde ook 

Vlaanderen. D aarop is in  mei 

1995 de (voorlopige) 

In tern a tion a le  Com m issie 

voor de Bescherm ing van de 

Schelde (ICBS) van sta rt 

gegaan. Een eerste Schelde 

A ctie  Program m a w o rd t 

m edio 1997 verwacht.

D e  S c h e ld e ,  een n a t u u r t a l e n t  

ONDER DRUK

De Schelde was vroeger een inspi
ratiebron voor velen. 
Tegenwoordig is de schoonheid 
van de Schelde slechts bij weini
gen bekend. De natuurw aarden 
staan onder grote druk. De 
Schelde is helaas nog steeds één 
van de meest vervuilde rivieren in 
West-Europa.

E e n  g e z a m e n l ij k e

VERANTW O O RDELIJKHEID

De kwaliteit en het functioneren 
van watersystemen is een geza
menlijke verantwoordelijkheid 
van de landen die een stroomge
bied delen. In in ternationale com
missies en andere overlegkaders 
worden gezamenlijke actiepro
gram m a’s opgesteld, m et daarin 
operationele, controleerbare 
doelstellingen, die b innen  een 
afgesproken periode m oeten wor
den bereikt. H et Rijn Actie Plan 
en het N oordzee Actie Plan zijn 
hiervan goede voorbeelden. Goed 
voorbeeld doet goed volgen.

W a t e r k w a l it e it  e n  e c o l o g ie

In het ‘Scheldeverdrag’ is ais 
hoofddoel opgenom en het 
behoud en de verbetering van de 
kwaliteit van de rivier. Dat heeft 
betrekking op de Schelde vanaf 
haar bron tot aan haar m onding 
in de zee, dus m et inbegrip van de 
Zeeschelde en de Westerschelde. 
De oeverstaten zullen maatrege
len nem en die betrekking hebben 
op het gehele stroom gebied, voor
zover gelegen op hun  grondge
bied. Centraal in de aanpak staan 
het voorzorgbeginsel, een bronge- 
richte aanpak van verontreini

ging, het p rincipe ‘de vervuiler 
betaalt’, h e t voorkom en van onge
lijke concurrentieposities in de 
verschillende landen. H et beleid 
van de oeverstaten m oet op elkaar 
worden afgestemd. H et bescher
m en en waar mogelijk verbeteren 
van de kwaliteit van de natuur
waarden van de waterlopen in het 
Schelde stroom gebied, onder 
andere door inrichtingsmaatrege
len en door geleiding van het 
gebruik van de rivier, is expliciet 
ais doei in he t ‘Scheldeverdrag’ 
opgenom en.

E e n  e e r s t e  S c h e l d e  A c t ie  

P r o g r a m m a  in  d e  m a a k

Belangrijke taken van de Schelde 
Commissie zijn het verzamelen en 
uitwisselen van gegevens (lozin
gen, waterkwaliteit en ecologie), 
het ontwikkelen van een hom o
geen m eetnet, het voorbereiden 
van een actieprogram m a, het eva
lueren van de doeltreffendheid 
daarvan, het stim uleren van 
wetenschappelijk onderzoek en 
he t samenwerken ter voorkoming 
en bestrijding van calamiteuze 
verontreiniging. H et Actie 
Program m a wordt voorbereid 
door drie werkgroepen: één voor 
de waterkwaliteit, één voor de 
emissies (inclusief accidentele ver
ontreinigingen) en één voor 
gemeenschappelijke leefmilieu 
projecten en grensoverschrijden
de samenwerking. Bij de activitei
ten van de Schelde Commissie en 
de werkgroepen zijn van 
Nederlandse zijde am btenaren 
betrokken van verschillende 
ministeries, de provincie Zeeland, 
de gem eenten rond  de 
W esterschelde en de natuur- en 
milieubeschermingsorganisaties. 
De minister van Verkeer en 
W aterstaat hoopt een eerste aan
zet voor een gezamenlijk Schelde 
Actie Program m a m edio 1997 aan 
de Tweede Kamer te presenteren.

Leo Santbergen
Rijkswaterstaat Directie Zeeland 
Beleidsmedewerker waterkwaliteit 
voor de Internationale Commissie 
voor de Bescherming van de 
Schelde (ICBS)

C O L O F O N
De Schelde Nieuwsbrief is een 

kwartaaluitgave van het Schelde 

In form atiecen trum  dat ressor

teert on d er het Bestuurlijk 

Overleg W esterschelde. De 

nieuwsbrief wordt verzonden 

naar alle participanten in hét 

Bestuurlijk Overleg Wester- 

schelde en naar alle personen 

en  organisaties die betrokken 

e n /o f  geïnteresseerd zijn in de 

ontwikkelingen van de Schelde 

en  haar stroomgebied.

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

C oördinator: Lilian W ithagen

G ren ad ie rw eg  31 
4338 PG M id d e lb u rg

C o rre sp o n d e n  tie -ad res 
P o stb u s 8039 
4330 EA M id d e lb u rg  
T e le fo o n  0118 67 22 38 
Fax 0118 61 65 00

R e d a c t i e

Marja Plugge, Frans van Pelt, 
P iet Pijpelink, Jan  Hendriksen, 
Wim de Haan

E in d r e d a c t i e

H erm an Haas, Lilian W ithagen 

O p i n i e

Ir. M. Bruyneel 

F o t o g r a f i e

M eetkundige Dienst afd. gra
fisch technieken, Jan  van de 
Broeke, Bram de Buck

R e d a c t i e , v o r m g e v i n g  e n

PRODUCTIE

Van Dongen Public Relations 
Eendrachtsstraat 150 
3012 XR Rotterdam

O p ia g e

1000 exem plaren

O v e r n a m e  v a n  a r t ik e l e n

De overname van artikelen m et 
bronverm elding is mogelijk na  
toestem m ing van de redactie.

ISNN 1382-9513

SCHELDE NI EUWSBRI EF p a g .  8


