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SAMENVATTING
Nederland en Vlaanderen hebben in 2001 gezamenlijk de Langetermijnvisie (LTV) voor het 
Schelde-estuarium opgesteld. Hierin werd een streefbeeld voor 2030 geformuleerd, dat de 
doelen aangeeft die men in 2030 wil bereiken en waarvoor de te volgen strategie werd 
vastgelegd in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010). De LTV werd opgesteld vanuit het idee 
dat de verschillende functies die het Schelde-estuarium te bieden heeft (binnen de drie grote 
pijlers veiligheid, natuurlijkheid, toegankelijkheid en andere functies zoals visserij, toerisme 
en recreatie), ook in de toekomst voldoende to t hun recht moeten komen en dit op een 
duurzame wijze. Een geïntegreerd beleid beoogt een evenwicht bij het halen van 
economische doelstellingen, het behouden van sociaal-culturele waarden, en het in stand 
houden van een gezond en evenwichtig natuurlijk systeem, voor de huidige en toekomstige 
generaties. Daarbij is er de nodige ruimte voor participatie, overdracht van informatie, en 
opbouw van (wetenschappelijke) kennis over het systeem.

In januari 2009 werd in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang, door het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ) een project opgestart voor de selectie, invulling en weergave van 
een set (trend)indicatoren. Algemene doelstelling is het beleid te ondersteunen door 
transparante en wetenschappelijk onderbouwde informatie aan te reiken, beleidsrelevante 
informatie op te volgen en trends hierin te identificeren, en sectorale prioriteiten in kaart te 
brengen. De samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partijen, alsook de 
ondersteuning en wetenschappelijke onderbouwing vanuit wetenschappelijke kennis, is 
hiervoor onontbeerlijk.

Deze indicatoren kaderen in de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Het 
projecttraject liep over 18 maanden, van 1 januari 2009 to t en met 30 ju n i 2010. Een 
literatuurstudie diende ais voorbereidende fase (opbouw van context) en ter verkenning 
(voortrajecten, lopende initiatieven). In een visiedocument werd het referentiekader 
geschetst. In nauw overleg met wetenschappers en terugkoppeling met het beleidsniveau, 
kwam een eerste selectie indicatoren en parameters to t stand. Bij deze eerste selectie 
werden voorgaande trajecten met betrekking to t de identificatie en selectie van indicatoren 
in rekening gebracht, en waar relevant voor het estuarium, werd aansluiting gezocht met 
Europese and internationale voorbeelden.

Daaropvolgend werd in een tweede fase de data verzameld voor de invulling van de 
indicatoren, op het ruim telijk niveau van het studiegebied (zie afbakening van het 
studiegebied). De datasets werden beschreven aan de hand van metadata-fiches. In een 
laatste fase werden de resultaten van de dataverzameling gevisualiseerd aan de hand van 
grafieken, kaarten, tabellen en kernboodschappen. Deze eindproducten werden samengevat 
in ontwerpteksten die aan een gerichte groep experts werden voorgelegd, en aan de 
dataleveranciers. Deze teksten hebben to t doelstelling enerzijds een overzicht te bieden op 
de situatie in het grensoverschrijdend gebied van het Schelde-estuarium, en anderzijds 
samenvattingen te brengen van de bestaande data. De samenvattingen voor de 20 
indicatoren (44 parameters die voor communicatiedoelstellingen naar het bredere publiek 
'metingen' worden genoemd) worden met de kernboodschap en de eindproducten, door 
middel van indicatorpagina's op een interactieve manier raadpleegbaar gesteld via de 
Scheldemonitor en het dataportaal (www.scheldemonitor.org/indicatoren.php).
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1. Kader en doelstellingen van het project

In het kader van het LTV O&M project werd een langlopend gemeenschappelijk onderzoek en 
monitoringprogramma van het Schelde-estuarium in Vlaanderen en Nederland opgestart. 
Binnen dit programma zijn de vooropgestelde thema's natuurlijkheid, veiligheid en 
toegankelijkheid. Daarnaast is er ook aandacht voor de gebruiksfuncties visserij, en toerisme 
& recreatie in de Schelde. Jaarlijks wordt een programmaplan uitgewerkt vanuit de Vlaamse 
en Nederlandse overheid gebaseerd op voorliggende beleidsvragen met de hulp van experts. 
Hierin worden de projecten opgelijst die in de toekomst gerealiseerd dienen te worden. Na 
goedkeuring en selectie binnen de organisatiestructuur van de Werkgroep Onderzoek en 
Monitoring van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie, kunnen de projecten aanbesteed 
worden.
De selectie en uitwerking van een set Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling (IDO) werd 
volgens deze procedure geselecteerd en weerhouden voor uitvoering in 2009.
Het Schelde-estuarium is bij uitstek een gebied waar verschillende administratieve niveaus, 
sectoren en bevoegdheden moeten samenwerken en bovendien een sterke ruimtelijke 
afstemming nodig is (land-water, zoet-zout, gebruiksfuncties onderling). Indicatoren worden 
ingezet ais beleidsinstrument (verkenning, planning, uitvoering en evaluatie) en zijn zeer 
nuttig ter ondersteuning van een afstemming tussen beleid, onderzoek en communicatie. Dit 
nut is ook bewezen ter ondersteuning van de doelstelling geïntegreerd gebiedsgericht 
beheer (sector- en themaoverschrijdend) en in het denkkader van een duurzame 
ontwikkeling.
Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling (afgekort ais "IDO's") kunnen worden ingezet met 
een verscheidenheid aan doelstellingen, al dan niet gebonden aan beleidsdoelstellingen:

het monitoren van beleidsrelevante processen in ruimte en tijd
het evalueren (van de effectiviteit) van beleidsplannen
het aangeven van temporele en ruimtelijke aspecten van beleidsinformatie
het aanreiken van transparante en wetenschappelijk objectieve informatie aan
specifieke doelgroepen
het stimuleren van een debat rond geïntegreerd beheer en duurzame ontwikkeling 
het ondersteunen van bewustwordingsproces tussen sectoren onderling, o.a. door in 
kaart brengen en afwegen van sectorale prioriteiten 
het creëren van draagvlak voor een geïntegreerd beleid en beheer

Doelstellingen

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

• Inzicht krijgen in ingreep - effectrelaties voor het adviseren van beleid en beheer, o.a. 
bij mogelijke toekomstige milieueffectenrapporten (MER) in het kader van bv.
baggerwerken.

• Hiaten in onze kennis signaleren en aansturing geven voor toekomstig onderzoek 
binnen het onderzoeksprogramma LTV O&M dat nu onder de noemer van de 
Werkgroep Onderzoek en Monitoring functioneert.

• Een educatieve en draagkrachtvergrotende functie verzorgen, om ecologisch en
socio-economisch functioneren van het systeem toe te lichten en over de
randvoorwaarden te kunnen communiceren.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

• Het selecteren, uitwerken en visualiseren van een set IDO's die een impact hebben op
of kenmerkend zijn voor een geïntegreerde visie op de natuurlijkheid, veiligheid en
toegankelijkheid van het systeem, evenals op de gebruiksfuncties voor visserij en 
recreatie & toerisme.
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• De Scheldemonitor (www.scheldemonitor.org) aanvullen, naast het dataportaal, ais 
portaalsite voor het Schelde-estuarium.

De opdracht wordt uitgewerkt in drie luiken, volgens 3 concrete doelstellingen:

Het selecteren van een coherente set indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor 
het Schelde-estuarium, het denkkader waarin deze set gehanteerd wordt en de 
geografische afbakening waarvoor de set van toepassing wordt en gevisualiseerd 
wordt

Het verzamelen van de relevante data om deze set indicatoren in te vullen, te 
beschrijven en te berekenen, en in een professioneel databeheer omgeving te 
brengen die voldoet aan de internationale vereisten op het gebied van databeheer

Het concreet voorstellen en visualiseren van de resultaten en afgewerkte producten 
(fiches, data, metadata, kaartmateriaal, bronnen) via het Internet, in een website die 
compatibel wordt gemaakt met de Scheldemonitor.

Het plan van aanpak beschrijft het projectverloop zoals formeel vastgelegd na het 
startoverleg met de opdrachtgever, op basis van de offerte van de opdrachtnemer. Het is 
toegevoegd ais bijlage 2.

2. Algemeen verloop van het project

Het project met formele titel "Indicatoren van Duurzame ontwikkeling voor het Schelde- 
estuarium -  IDO-Schelde" liep over de periode 1 januari 2009 to t 30 jun i 2010.

Luik 1 (januari-mei 2009): selectie van de set indicatoren
Tijdens de startverqaderinq (9 februari 2009) werd in overleg met de opdrachtgever een 
aantal randvoorwaarden besproken waaraan het instrument (de set indicatoren) moet 
beantwoorden. De lijst experts en contactpersonen voor de bevraging werd verder verfijnd. 
De samenstelling van de stuurgroep werd (cfr. project bestek) door de opdrachtgever 
bepaald. Een overzicht van het stuurgroepoverleg is beschikbaar in de bijlage 3.Tijdens de 
uitvoering van dit eerste luik werden twee geplande producten uitgewerkt: de
literatuurstudie en de lijst met potentiële indicatoren voor de set IDO-Schelde (zie 6.2 
bijlage 2 'Plan van aanpakj. De literatuurstudie diende ais onderbouwing van de selectie van 
indicatoren en parameters enerzijds, en ais inhoudelijke voorbereiding voor het schrijven 
van de samenvattingen ('fiches'; 'Indicator Samengevatj. De selectie van de indicatoren 
baseerde zich op een bevraging in wetenschappelijke kringen, het uitvoerend (beleids)niveau 
en de bedrijfswereld (vnl. havenbedrijven en overkoepelende toeristische diensten). 
Daarnaast werd -  in overleg met de opdrachtgever - door de opdrachtnemer een document 
opgesteld waarin de visie op de doelstellingen en het bereik van dit instrument worden 
toegelicht. Dit visiedocument bleek een nuttig referentiedocument bij de bevraging, o.a. om 
de context van het project duidelijk te schetsen in het huidige kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking. Bij afronding van dit luik werd een bevraging 
uitgevoerd bij een 50-tal experts, en een voorlopige set van 52 parameters geselecteerd. De 
stuurgroep valideerde deze set ais werkversie voor de invulling en de uitwerking van de data 
in luik 2. De doelstellingen van luik 1 werden volgens het plan van aanpak in het daartoe 
voorziene tijdspad gerealiseerd.

Luik 2 (juni-december 2009): validatie van de set indicatoren en databevraging
Tijdens deze periode lag de nadruk op het verzamelen, beschrijven en opslaan van data voor 
de invulling van de indicatoren voor het grensoverschrijdende gebied van het Schelde- 
estuarium. Uitgangspunt was de lijst indicatoren zoals goedgekeurd door de stuurgroep en 
de projectleider (werkversie luik 1). De toets op niveau van databeschikbaarheid en kwaliteit 
van de data (betrouwbaarheid, ruimtelijke schaal, tijdschaal, e.a.), met de nodige
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terugkoppeling, zorgde voor de selectie van een finale set van 20 indicatoren, opgebouwd 
uit 44 parameters.
Bij het afronden van dit luik werden de volgende producten opgeleverd: het ontwerp en de 
invulling van de technische fiches (voor een eerste deel van de indicatoren) met
gedetailleerde beschrijving van de datasets, berekeningswijze en definities; een beknopte
analyse van de data en de bevraging (zie verder), een ontwerp voor de inhoudelijke fiche 
(de 'Indicator Samenqevat') die achtergrondinformatie samenvat en een kader voor de 
resultaten (indicator en parameters) aanreikt; de verzamelde collectie aan data en 
tijdsreeksen (eerste deel); ontwerp-webpagina's voor de set indicatoren, gekoppeld aan het 
dataportaal van de ScheldeMonitor. De, in luik 1 aangevatte, literatuurstudie werd verder 
aangevuld met relevante publicaties en bronnen die ais context dienen bij de uitwerking van 
elk van de indicatoren. Alle geraadpleegde stukken werden beschreven en opgenomen in de 
literatuur-module van de ScheldeMonitor (www.scheldemonitor.org). In februari 2010 vond 
een eerste gebruikersoverleg plaats waarin gebruikers verder inspraak hebben gegeven over 
dit instrument en de eindproducten. Tot slot werd door de opdrachtnemer een aantal 
activiteiten ondernomen ais promotie van het gebruik van het instrument en ter 
ondersteuning van het aanleveren van data vanuit externe instellingen, in de toekomst. De
doelstellingen van luik 2 (zie plan van aanpak) werden binnen het voorziene tijdspad
gerealiseerd.

Luik 3 (januari 2010-eind juni 2010): invulling van de set indicatoren
Het derde en laatste luik van het project was volledig gericht op het afronden van de 
geplande databevraging en dataverzameling (deel 2), de verdere invulling van de 
technische fiches (metadata) en de uitwerking van de inhoudelijke samenvattingen 
'Indicator Samengevat'. De opmaak van deze eindproducten gebeurde met de nodige 
terugkoppeling: de technische beschrijvingen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
respectievelijke dataleveranciers en data-eigenaars in Nederland en in Vlaanderen. Voor de 
opmaak van de teksten 'Indicator Samengevat" werd een beperkte redactiestructuur met een 
transparante communicatie opgezet die tegemoet kon komen aan de behoefte aan 
terugkoppeling en draagvlak enerzijds, en het strakke tijdschema van het project anderzijds. 
De inhoudelijke fiches of ontwerpteksten van de 'Indicator Samengevat' werden gericht 
voorgelegd aan bevraagde experts (wetenschappers en overheid), data-eigenaars, 
betrokkenen. Bij de opmaak van de tweetalige eindversie van de teksten (Nederlands en 
Engels) werd een overzicht gegeven van alle ontvangen opmerkingen, en aangeduid op 
welke manier deze in de eindversie van de tekst aangepast werden. Waar geen rekening 
werd gehouden met de opmerkingen, werd dit zo goed mogelijk gestaafd en formeel naar de 
instantie teruggekoppeld. De technische en inhoudelijke samenvattingen, data, figuren, 
kaarten, literatuur en data-eigenaars zijn raadpleegbaar via de ScheldeMonitor 
www.scheldemonitor.org/indicatoren.php.

Het projectteam realiseerde ca. 390 mandagen waarvan ongeveer 230 mandagen (60%) met 
betrekking to t het verzamelen, beschrijven en verwerken van de data. In totaal werden 50 
experts bevraagd in verband met de set indicatoren ais instrument, 150 experts en 
contactpersonen in verband met de dataverzameling, en een gemiddeld aantal van 30 
personen per indicator met betrekking to t de redactie en de Ínhoud van de ontwerpteksten 
voor de 'Indicator samengevat'.

3. Projectteam

Dit project werd gefinancierd door de Vlaamse overheid, afdeling Maritieme Toegang. 
Administratieve en inhoudelijke sturing gebeurde door leidend ambtenaar Ann Govaerts.

Het projectteam voor de uitvoering van de activiteiten en het verzorgen van de 
communicatie rond dit project bestond uit 6 personen (waarvan 2 op dagelijkse basis*).

■ Projectmanagement: Ann-Katrien Lescrauwaet*, Heidi Debergh*, Klaas Deneudt
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■ Literatuurstudie en bevraging experts: Ann-Katrien Lescrauwaet*, Heidi Debergh*

■ Selectie indicatoren: Ann-Katrien Lescrauwaet*, Heidi Debergh*, Klaas Deneudt, 
Jan Mees

■ Praktische uitwerking van de indicatoren: tijdsreeksen berekenen en/of 
opbouwen, inhoudelijke samenvattingen en methodologische fiches uitschrijven, 
webpagina's aanvullen, terugkoppeling op de producten: Ann-Katrien 
Lescrauwaet*, Heidi Debergh*, Klaas Deneudt

■ Ontwikkeling en technische ondersteuning (databank, webpagina's) Francisco 
Hernandez, Bart Vanhoorne, Klaas Deneudt

■ Koppeling met ScheldeMonitor: Klaas Deneudt

De opdrachtgever stelde een stuurgroep samen die adviseerde inzake de aanvaarding van de 
te leveren documenten. Het bestuur besliste daarbij welke adviezen van de stuurgroep door 
de opdrachtnemer moesten worden uitgewerkt/opgevolgd. De stuurgroep formuleerde ter 
gelegenheid van de opvolgingsvergaderingen opmerkingen en kon verduidelijkingen vragen 
betreffende de rapporten die door de opdrachtgever werden opgemaakt. De 
opdrachtgevende overheid bepaalde wie deel uitmaakte van de stuurgroep, en was bij 
machte deze ook uit te breiden of te wijzigen.

De samenstelling van de stuurgroep bij aanvang was ais volgt:

Jan Al, Rijswaterstaat Waterdienst, Nederland 
Dick de Jong, Rijkswaterstaat Zeeland, Nederland 
Wim Mertens, Afdeling Natuur en Bos, Vlaanderen
Michael De Beukelaer-dossche, Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde, 
Vlaanderen
Klaas Rykaert, Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde, Vlaanderen 
Maijan De Groote, afdeling Maritieme Toegang, Vlaanderen
Gerard van der Sar, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelveiligheid, Nederland 
Rolf Ruks, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelveiligheid, Nederland 
(vervanger van G.van der Sar)
Jon Coosen, Vlaams-Nederlandse Schelde Comissie (VNSC),
Sofie Verheyen, Vlaams-Nederlandse Schelde Comissie (VNSC) (vervanger van Jon 
Coosen)

De bijlage 3 geeft een overzicht van de samenstelling van de stuurgroepleden (en 
vervangende stuurgroepleden).

4. Eindproducten

4.1. Visiedocument

Het visiedocument schetst de doelstellingen en karakteristieken van het instrument en de 
verwachtingen die dit instrument kan inlossen: wat is het, voor wie is het bestemd, wat kan 
het aanreiken, wat is het bereik (tijdsperspectief, ruim telijk bereik, inhoudelijke benadering, 

jurid ische verankering).
Het biedt een referentiekader en was nuttig ais begeleidend document bij de bevraging: om 
de doelstellingen van het instrument concreet te omschrijven en een duidelijke 
communicatie over de randvoorwaarden bij de bevraging te faciliteren. Het document is 
beschikbaar op de webpagina's van de indicatoren
http://www.scheldemonitor.org/indicatoren.php. Het visiedocument IDO-Schelde is 
toegevoegd ais bijlage 4.
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4.2. Literatuurstudie en referenties

De doelstelling van de literatuurstudie is het onderbouwen en logisch kaderen van de 
selectie van de set Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium (IDO- 
Schelde). In de literatuurstudie worden de belangrijkste bouwstenen voor het project IDO- 
Schelde kort toegelicht en samengevat.

De doelstelling van de literatuurstudie is drieledig:

■ De nodige context opbouwen voor de omgeving waar de set IDO zal ingezet worden 
(Europese, Nederlandse, Vlaamse wetgeving en beleidskader. Onderzoek en 
monitoring)

■ De nodige argumenten en informatie verzamelen voor de wetenschappelijke, 
technische, jurid ische en beleidsmatige onderbouwing voor de selectie van de 
indicatoren

■ Gebruik maken van de bestaande kennis uit voorgaande initiatieven 

De uitkomsten van deze literatuurstudie zijn vervat in:

■ De algemene samenvatting (een document dat op zichzelf staat)
■ De lijst geraadpleegde documenten
■ De lijst potentiële indicatoren, onderbouwd door de Ínhoud van de literatuur (en door

bevraging)

Het document van de literatuurstudie telt 44 pagina's en een lijst met een 180-tal 
geraadpleegde documenten. Daarvan zijn een 35-tal nieuwe toevoegingen tot de collectie 
digitale publicaties beschikbaar in de ScheldeMonitor. De algemene samenvatting 
('literatuurstudie') is samen met de lijst referenties en geraadpleegde documenten 
beschikbaar via de project-webpagina http://www.scheldemonitor.org/indicatoren.php en 
toegevoegd ais bijlage 5.

De collectie literatuur en geraadpleegde documenten, aangevat voor de literatuurstudie werd 
in luik 2 en 3 verder aangevuld. Alle documenten zijn ais volledige tekst digitaal
doorzoekbaar, ter beschikking gesteld en beschreven via de ScheldeMonitor 'Informatie'
module http://www.scheldemonitor.org/info.php. via het zoekvenster voor 'publicaties' 
http://www.scheldemonitor.orq/imis.php?module=ref. Tot op heden bevat deze lijst een 
500-tal titels.

4.3. Afbakening van de studieopdracht en het studiegebied

Het visiedocument van het instrument beschrijft de volgende aspecten in de afbakening: 
doelstelling, doelgroepen, inhoudelijk bereik, tijdsperspectief en studiegebied. Dit document 
is raadpleegbaar via: http://www.scheldemonitor.be/indicatoren.php

4.4. Selectie van de set indicatoren voor het Schelde-estuarium

4.4.1. Bevraging voor de selectie van de indicatoren (ontwerp-set)

Ais eerste stap werd een raadpleging van experts georganiseerd (februari-april 2009) met ais 
doelstelling het conceptueel kader van het instrument verder af te bakenen. Hierbij werd 
nadruk gelegd op:

het geïntegreerde karakter van het instrument (veiligheid, natuurlijkheid, 
toegankelijkheid, socio-economie, maatschappij) 
de relatie en coherentie met de LTV2030 
de visie op het instrument
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het bereik, de ruimtelijke en temporele afbakening van de studieopdracht.

Hiervoor werden een 50-tal personen gecontacteerd. De lijst contactpersonen voor 
bevraging kwam tot stand in wederzijds overleg met de opdrachtgever. Dit overleg 
steunde op een aantal uitgangspunten:

1) het visiedocument voor dit project
2) algemeen beleidskader: o.a. de LTV2030 en de OS2010 voor het Schelde-estuarium,
3) referentiewerken: o.a. 'MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium 

(Meire en Maris, 2008), samengevat in de voorbereidende literatuurstudie
4) de uitkomsten en resultaten van de studieopdracht 'beoordelingskader voor het 

Schelde-estuarium (BKSE) in 2006 uitgevoerd door het studiebureau ECOLAS
5) de uitkomsten van de bevragingsronde en verslaggeving uit de opdracht 

'Beoordelingskader Schelde-estuarium', door aMT ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtnemers

6) het huidige nationale, Europese en internationale beleidskader, met name de norm
en wetgeving

7) specifieke referentiewerken met betrekking to t het Schelde-estuarium en/of het 
domein waarvoor de expert geraadpleegd werd

De verslaggeving van elk individueel overleg is beschikbaar bij de projectbegeleider en het 
projectdossier bij de opdrachtgever (aMT), anvraag van interne documenten en verslagen 
gebeurt via e-mail). De verslagen bevatten naast een inhoudelijke verslaggeving, ook de 
naam, functie en institutionele gegevens van de expert/contactpersoon; datum, plaats, uur 
en duur van het overleg.
Informatie over het project is permanent opgenomen in het Integrated Marine Information
System (IMIS) en beschikbaar via de projectpagina:
h ttp ://w w w . scheldemonitor. be/imis.php?module=proiect&proid=2440.

De tweede fase (april-juni 2009) was gericht op het technisch onderbouwen van de 
indicatoren (definities, metadata, monitoring, data (berekenings)methode, koppeling tussen 
indicatoren onderling).

De volledige lijst van de contactpersonen en bevraagde experts voor deze beide fasen is 
toegevoegd ais bijlage 6. Sommige personen zijn zowel bevraagd naar het instrument ais 
naar de indicatoren. Daarnaast kwam ook een terugkoppeling to t stand, vnl. over technische 
aspecten van de data, die in meerdere gevallen ook een invloed kunnen hebben op de 
toepassing- en vervolgens interpretatiemogelijkheden van een indicator (zie verder 4.5). 
Deze experts zijn bovendien ais 'contactpersonen' met hun contactgegevens opgenomen in 
de technische fiches.

4.4.2. Werkversie set indicatoren en parameters

De belangrijkste criteria die de onderbouwing van de werkversie van de liist 
indicatoren/parameters (bijlage 7) stuurden zijn:

■ Wetenschappelijke onderbouwing (met aandacht voor de inzichten in ingreep-effect 
relaties)

■ Beleidsrelevantie, in bijzonder de gebiedsgerichte LTV2030 en de OS2010
■ Draagkracht zowel aan Nederlandse ais Vlaamse zijde
■ Juridische verankering

Bij de uiteindelijke selectie van de indicatoren werd getracht zoveel mogelijk aan al deze 
criteria te voldoen ('en/en'). In de praktijk is het echter niet zo dat de indicatoren alle criteria 
op een gelijkwaardige manier invulling geven.

Daarnaast werd ook de koppeling van de indicator met het concept van ecosysteemdiensten 
en goederen, waar mogelijk, in rekening gebracht.
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De lijst geeft bovendien:

■ een aanduiding van de relatie van de indicator met de hoofdthema's van de LTV 
(Veiligheid, Natuurlijkheid, Toegankelijkheid, naast visserij, toerisme&recreatie, en 
andere gebruikers), en de pijlers van een duurzame ontwikkeling 
(Ecologie/milieukwaliteit/Sociaal/Economisch).

■ het raakvlak dat de indicator impliciet of expliciet heeft met de bestaande Europese
strategieën, richtlijnen en/of monitor en rapportage doeleinden

■ een summiere (niet-limitatieve) opsomming van de meest relevante
beleidsdocumenten, plannen, rapportages, waarvoor de indicator relevant is of reeds
consensus uitdraagt.

■ de vermelding van de indicator in voorgaande initiatieven voor het uitwerken van een 
set indicatoren voor het beoordelen van het Schelde-estuarium (Westerschelde).

■ verwijzing naar een logisch denkkader (DPSIR)

De lijst werd voorgelegd en besproken tijdens het eerste stuurgroepoverleg, en voor verdere 
raadpleging voorgelegd aan een beperkt aantal experts buiten de stuurgroep. Op basis van 
de opmerkingen werd een aangepaste lijst opgemaakt, die ais werkversie diende voor de 
bevraging.

4.4.3. Finale lijst indicatoren voor de set IDO-Schelde

Verdere bevraging van experts en literatuur onderbouwde de finale lijst indicatoren en 
parameters (bijlage 8). Deze was toegespitst op specificaties van de indicatoren en de 
parameters (definities, standaarden, normen, eenheden, berekeningswijze), en screening van 
data en monitoringsprogramma's

4.5. Databevraging en -verzameling

De werkversie van de lijst indicatoren voor het Schelde-estuarium bevat 44 parameters (in 
communicatie naar het breder publiek ais 'metingen' aangegeven). Voor elk van deze 
parameters werd tijdens luik 1 een voorbereidende literatuurstudie aangevat (ais 
onderbouwing van de selectie van de set indicatoren) om de bevraging technisch-inhoudelijk 
te fundamenteren, zowel in de Nederlandse ais Vlaamse context.

4.5.1. Relatie met de Scheldemonitor

De Scheldemonitor werd opgestart in 2003 ter ondersteuning van het onderzoek dat binnen 
LTV wordt uitgevoerd. Het betreft een gezamenlijk Nederlands-Vlaams initiatief. Gezien de 
opzet van dit overkoepelend kennis- en informatiesysteem was het een logische keuze om 
het indicatorenproject te laten aansluiten bij de Scheldemonitor.

Ais gevolg van het algemene belang van het Schelde-estuarium zijn de Zeeschelde en de 
Westerschelde onderwerp van heel wat onderzoeksstudies en monitoringsactiviteiten. 
Overheidsdiensten, universiteiten, wetenschappelijke instellingen en studiebureaus in 
Vlaanderen en Nederland onderzoeken en monitoren net die aspecten die voor de diverse 
gebruikers van het Schelde-estuarium van belang zijn. De Scheldemonitor tracht op 
gebruiksvriendelijke wijze de gebruiker wegwijs te maken in deze onderzoeks- en 
monitoringsinitiatieven in het Schelde-estuarium.

Het informatiesysteem bundelt zo alle metadata rond projecten, instituten, datasets, 
onderzoekers,... Het dataportaal verleent toegang to t meetwaarden die in samenspraak met 
de dataleveranciers beschikbaar gemaakt mogen worden (http://www.scheldemonitor.org). 
De data-inzameling voor de indicatoren werd getoetst aan de Ínhoud en tim ing van de 
databevraging die gebeurt in het kader van de ScheldeMonitor en het dataportaal. Hoewel 
beide bevragingsprocessen in sommige gevallen op dezelfde datasets voor het invullen van 
een bepaalde parameter doelen, is de omkadering en concrete vraagstelling, ruim telijk 
bereik, ruimtelijke schaal, temporele resolutie of temporeel bereik (belang van tijdsreeksen)
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voor de indicatoren soms verschillend en eerder gericht op beleidsvragen dan op zuiver 
wetenschappelijke en/of monitoringsvraagstukken. Vanuit het perspectief van de bevraagde 
instellingen is een afstemming van de bevraging echter belangrijk. Hetzelfde geldt vanuit de 
optiek van een mogelijke actualisatie van in het instrument. Hiermee streven de 
Scheldemonitor en het dataportaal naar een minimale belasting van de dataleveranciers.

4.5.2. Evaluatie van de databevraging en -inzameling

Voor 43 van de 44 parameters is de databevraging afgerond binnen de daartoe voorziene 
periode in het project. Voor 34 parameters heeft de databevraging to t een bevredigend
resultaat geleid. Voor 21 parameters b lijk t bij afronding van het project, volgende
beperkingen in rekening te brengen:

a. Data met (tijdelijke) beperkingen in gebruikersvoorwaarden

Overstromingsrisico's (Vlaanderen): in afwachting van de precieze bepalingen in het 
kader van de Europese overstromingsrichtlijn, zal niet eerder toestemming gegeven 
worden om de data vrij te geven, ook niet in de vorm van een kaart. De deadline voor 
het publiek maken van de overstromingsrisicokaarten is 22/12/2013.

o De vraag werd opnieuw voorgelegd om over data op hoger geaggregeerd
niveau te kunnen beschikken (voor volledig Vlaamse deel van het Schelde-
estuarium)

b. Data niet (vrij) beschikbaar op de ruimtelijke schaal van het studiegebied

(terrestrisch deel van) niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium deel 
Westerschelde (Nederland), en niet-inheemse soorten in de havens en het alluvium 
van de Zeeschelde (Vlaanderen).

Voorlopig ontbreekt een gezamenlijke gebiedsdekkende inspanning voor Vlaanderen en 
Nederland wat betreft het opstellen van een lijst niet-inheemse soorten voor het Schelde- 
estuarium. Het is in principe mogelijk om op basis van de bestaande Nederlandse 
databanken door middel van een selectie van kilometergrids de verspreiding van niet- 
inheemse soorten in en rond de Westerschelde voor een aantal groepen na te gaan. Omwille 
van de omvang van zo'n opdracht kan dit echter niet gerealiseerd worden binnen het kader 
van dit project. De Nederlandse informatie is zowel voor de terrestrische ais voor de 
aquatische soorten op dit moment dus nog niet terug te brengen op de ruimtelijke schaal 
van het Schelde-estuarium.

Biologische landbouw op gemeentelijk niveau in Nederland (te betalen data)

Verblijfstoerisme (aantal overnachtingen, aantal vakanties, gemiddelde verblijfsduur) 
Nederland op gemeentelijk niveau (geen data)

Gegevens voor een trendbepaling in de bestedingen van het verblijfstoerisme in het 
Vlaamse (Scheldeland) en Nederlandse deel (toeristische regio's) van het Schelde- 
estuarium. Met de huidige ruimtelijke afbakening is er slechts 1 meting beschikbaar

Gegevens bodemgebruik Nederland: geen gegevens op raster of kilometerhokken, 
gegevens op kleinste ruimtelijke schaal zijn beschikbaar voor de administratieve 
grenzen van de gemeentes.

c. Data (nog) niet beschikbaar (geen timing bekend):

Overstromingsrisico (Nederland; op basis van studie Veiligheid Nederland in Kaart) 
o In afwachting van de oplevering van de resultaten van VNK, worden gegevens
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op niveau van de dijkringen gepresenteerd.

Gegevens fietstellingen op het fietsennetwerk in Zeeland 

Gegevens aantal passanten op veerboten in Zeeland

Gegevens bagger-, stort- en zandwinhoeveelheden op niveau van macrocellen en 
rekenvakken: 2005 -  heden (Westerschelde); 2004 -  heden (Zeeschelde). In 
afwachting van actualisatie van de zandbalans door Rijkswaterstaat 
Gegevens bodemberoerende activiteiten in de Boven-Zeeschelde

Gegevens wachttijden per scheepsklasse en per traject (nautische vlotheid)

Gebiedsdekkende analyse van de zoutgradiënt over een langere tijdsperiode (en 
voldoende kleine tijdsintervallen). Verschillende instellingen verzamelen data met 
betrekking to t saliniteit in het Schelde-estuarium (Nederlands Instituut voor Ecologie, 
Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie; Rijkswaterstaat; Vlaamse 
Milieumaatschappij, Waterbouwkundig Laboratorium ...). In het kader van de 
werkgroep Onderzoek & Monitoring van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie 
en het geïntegreerde monitoringprogramma worden monitoring- en analyse
technieken grensoverschrijdend op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Verder worden 
deze data samengebracht en, in de mate van het mogelijke, aangeboden in 
geïntegreerde tijdsreeksen in het dataportaal van de Scheldemonitor. Het analyseren 
en interpreteren van deze gegevens staat echter buiten deze opdracht.

Shapefile gerealiseerde gebieden in het kader van het eerste Sigmaplan (1977), 
shapefile te realiseren gebieden in het kader van het natuurpakket Westerschelde

Gegevens status van lokale aandachtssoorten

d. Data in de loop van 2010 beschikbaar

Bodemgebruik (Vlaanderen)

Modale verdeling van goederentransport voor Zeeland Seaports, voor Haven Gent 
(update van meting 2004, wordt beschikbaar gesteld in tweede helft van 2010), 
Haven van Antwerpen (herziene cijferreeks op basis van gecorrigeerde methodologie 
voor volledig goederentransport, i.e. niet enkel containers).

Gegevens kantelindex: 2003 -  heden. In afwachting van het project 'Zandhuis- 
houding' door Deltares

e. Andere beperkingen

Beperkingen met betrekking to t tijdsreeksen: breuken en hiaten in temporele 
aspecten van de tijdsreeks, ...andere, vb. Vlaamse en erkende natuurreservaten 
(bestand niet actueel), broedsucces kustbroedvogels in Deltagebied (monitoring 
stopgezet), milieuvervuilende stoffen in paling (monitoring wordt niet verder 
opgevolgd door INBO)

Wijziging in berekeningsmethode, definities: toegevoegde waarde van de havens, 
werkgelegenheid in de havens, bodembedekkinggraad/ bebouwde oppervlakte, 
milieukeurmerk Gegevens voor baggeren en storten werden berekend op ruimtelijke 
schaal van macrocellen (Westerschelde) en rekenvakken (Beneden-Zeeschelde). De 
huidig beschikbare gegevens op locatieniveau (bagger- en stortzones) gaan niet 
verder terug in de tijd  dan 1991, en dus werd geopteerd om de gegevens op 
macrocel niveau te presenteren.

Indicator kan niet worden uitgewerkt volgens originele formulering omwille van
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complexiteit van het proces dat moet gemeten worden (nautische vlotheid)

Beperkingen in de vergelijkbaarheid van de toegepaste methode Nederland -  
Vlaanderen:

o ecotopen,
o toegevoegde waarde van de havens en werkgelegenheid in de havens, 
o waterbodemkwaliteit 
o milieuvervuilende stoffen in biota 
o aantallen en broedsucces van kustbroedvogels 
o welvaartsindex

f. Aankoop van data

Wat betreft de datasets die moeten aangekocht worden, zijn verschillende benaderingen 
mogelijk, met een verschillend effect op het toekomstig actualiseren van het instrument:

• Er wordt niet verder ingegaan op de indicator, de indicator of parameter wordt
geschrapt uit de set: niet van toepassing in d it project

• Er wordt aangegeven, inclusief in de communicatieproducten, dat de data niet vrij
beschikbaar zijn op het gewenste schaalniveau: biologische landbouw (Zeeland).

• De data worden aangekocht voor de aanmaak van bepaalde eindproducten (indien 
publicatie toegestaan wordt door de data-eigenaar) en/of er wordt aangeven dat de 
data niet vrij beschikbaar en/of herverdeelbaar zijn: gegevens emissies van de 
havens en scheepvaart in Zeeland. Met een 1-malige investering (€1.500) en via een 
specifieke opdracht werd de nodige aanpassing aan de EMS-modellen (zie technische 
fiche 'Emissies van havens en scheepvaart') gebracht om de gedetailleerde cijfers per 
haven en per scheepstype te produceren. Het betreft de berekening van de emissies 
van het manoeuvreren van de schepen en tijdens het stilliggen van schepen in de 
havens Vlissingen en Terneuzen (tijdsreeks van 1994 t/m  2008) alsook de emissies 
op de Westerschelde in het aanvaren van deze havens.

Het overzicht is beschikbaar ais bijlage 8. (de finale liist indicatoren en parameters).
Details van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingezamelde datasets worden per 
parameter beschreven in de technische fiches (zie 4.6. Technische fiches).

4.6. Technische fiches

De gegevens die de data van de indicatoren en 
parameters beschrijven (metadata) worden samengevat 
in de technische fiches. Er zijn 44 fiches, 1 fiche per 
parameter. De gebruiker kan deze fiches raadplegen 
voor alle technische, niet-inhoudelijke informatie over 
de indicatoren/parameters. Deze fiches beogen het 
waarborgen van transparantie met betrekking to t de 
onderbouwing van de indicator/parameter, de data- 
eigenaar, de locatie van de data, de berekeningswijze 
en de definities die de indicator/parameter
omschrijven. Er wordt ook een omkadering geboden 
met betrekking to t het beschikbare norm-en wetgevend 
kader, en de relevante referenties (beleidsdocumenten, 
wetenschappelijke publicaties, jurid ische teksten). 
Aandachtspunten voor verbetering van de
indicator/parameter en/of de datareeksen, aspecten in
de vergelijkbaarheid van de data tussen Vlaanderen en 
Nederland, en een aanduiding van de omvang van de 
inspanning die een actualisatie van de
indicator/parameter met zich meebrengt worden
beschreven.
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De Ínhoud van de technische fiche volgt een vast stramien van topics voor de beschrijving 
van de data. Kenmerkend voor deze fiches is het grensoverschrijdende aspect in de 
beschrijving van de metadata (minstens 2 datasets voor de invulling van 1 parameter).
De opmaak van de technische fiches werd aan de stuurgroep voorgelegd ais een bijlage in 
het tussentijdse verslag (oktober 2009), ter goedkeuring van de relevante topics voor de 
beschrijving van de data.

4.7. Inhoudelÿke fiches, de 'Indicator Samengevat'

De resultaten van de invulling van de indicatoren en parameters worden voorgesteld in 
teksten, de 'Indicator Samengevat'. Deze teksten zijn bedoeld ais een inhoudelijke 
samenvatting van de resultaten van de berekeningen van de indicatoren/parameters. Ze 
vormen een eerste stap in het proces van dataverzameling en data-integratie, naar 
informatie, naar kennis. Daar waar de kwaliteit van de data, de kennis over ingreep-effect 
relaties of de causale verbanden, of het beleidskader het toelaten, wordt een eerste stap van 
integratie bewerkstelligd door parameters en indicatoren onderling te koppelen, en in een 
gezamenlijk kader te bespreken.

De teksten hebben ais doei een overzicht te bieden in de grensoverschrijdende, dikwijls 
complexe technische en thematische aspecten van de functies van het Schelde-estuarium. 
Tegelijkertijd wordt erover gewaakt de nodige nuancering aan te brengen in de 
beschrijvingen. De lengte van de teksten wordt -  afhankelijk van het thema dat voorligt -  
beperkt to t een 6 à 10 pagina's, inclusief referenties, grafieken en beeldmateriaal.

Het doelpubliek is in de eerste plaats het beleidsniveau, de ambtenaren binnen de WG O&M 
en de wetenschappers. Daarnaast beoogt men de samenvattingen ook voldoende 
toegankelijk te houden voor de geïnteresseerde burger, de omwonenden, zonder daarbij aan 
correctheid of wetenschappelijke onderbouwing in te boeten. Dit wordt in de praktijk o.a. 
opgevangen door definities en concepten toe te lichten via een digitaal toegankelijke 
verklarende woordenlijst (verbonden aan de 'zeebegrippen' toepassing van het VLIZ: 
http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php), een aangepaste structuur, of door 
voetnoten te voorzien onderaan de tekst.

Voor elk van de indicatoren bevat deze samenvatting:

■ Een kernboodschap
■ Waarom deze indicator/juridisch kader 

o een aanduiding van de relevantie van
de indicator op vlak van de 
hoofdthema's van de LTV en de pijlers 
van een duurzame ontwikkeling, 

o het raakvlak dat de indicator impliciet 
of expliciet heeft met de bestaande 
Europese strategieën, richtlijnen en/of 
monitor en rapportage doeleinden, 
relevante beleidsdocumenten, plannen, 
rapportages, waarvoor de indicator 
relevant is of al consensus uitdraagt, 

o Streefdoelen, streefcijfers, waar 
bestaande

■ Toelichting: wat toont deze indicator
■ Grafische voorstellingen, ter illustratie van 

de data en resultaten (grafieken, kaarten, 
tabellen)

■ Kansen en bedreigingen
■ Koppeling met andere indicatoren
■ Waar komen de data vandaan?
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■ Koppelingen (digitaal) naar een verklarende woordenlijst, aangestuurd door een
databank (kust, zee en estuariene begrippen, kortweg 'zeebegrippen')
■ Citeringswijze 'hoe verwijzen naar deze fiche'
■ Aanduiding van datum en versie van de fiche (versiecontrole bij geactualiseerde 

fiches)

Er zijn 20 samenvattingen, 1 voor elke 'indicator'. Elke 'Indicator Samengevat', geeft 
tegelijkertijd ook een samenvatting en koppeling van de onderliggende parameters die de 
indicator opbouwen. De samenvattingen zijn beschikbaar via de indicatoren webpagina's, 
een voorbeeld werd toegevoegd ter illustratie in de bijlage 12.'Indicator Samengevat'.

4.8. Opmaak webpagina's Indicatoren

De randvoorwaarden voor de opmaak van de webpagina's worden voornamelijk bepaald 
door het systeem van de Scheldemonitor en het daaraan gekoppelde dataportaal. Anderzijds 
bepaalt het bestek een aantal voorwaarden waaraan het instrument moet voldoen. Bij de 
opstartvergadering (februari 2009) werden een aantal basisvoorwaarden vastgelegd voor de 
functionaliteiten van het instrument. Op basis van deze voorwaarden werd een voorstel 
uitgewerkt en voorgelegd aan de beheerders van de Scheldemonitor en het dataportaal. Dit 
voorstel werd met de opdrachtgever besproken op het tussentijdse overleg op 17 november 
2009.

Tijdens het tweede stuurgroepoverleg werd een korte demonstratie gedaan van de ontwerp- 
webpagina's en de interactiviteit met het dataportaal (data- en informatiesystemen). De 
stuurgroepleden zorgden voor terugkoppeling met betrekking tot:

• de opbouw van de lijst
• de voorstellingswijze van de lijst
• de functionaliteiten van het systeem
• de gebruiksvriendelijkheid
• de aantrekkelijkheid

De webpagina's zijn ais volgt opgebouwd:

1. startpagina Scheldemonitor (1): keuze tussen 3 hoofdthema's 'Informatie', 'Data', en 
'Indicatoren'. De keuze 'Indicatoren' leidt naar de 'startpagina indicatoren' (2)

2. startpagina indicatoren: bevat een korte inleiding to t het project, met een link naar 
de projectbeschrijving, naar het visiedocument, naar de literatuurstudie, naar de 
Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. Een aanklikbare oplijsting van de 
indicatoren, verbindt met de individuele indicatorpagina's (3)

3. indicatorpagina: bevat een kernboodschap en het aanbod aan eindproducten
(technische fiches, 'Indicator Samengevat') per indicator, met een link naar het 
dataportaal (4) voor data en dataproducten gerelateerd aan de indicator

4. aanbod dataproducten in het dataportaal: datasets, grafieken, kaarten (GIS),
dataleveranciers, publicaties

Enkele schermafdrukken van de webpagina's en een schematische voorstelling van de 
structuur zijn toegevoegd in bijlage 13.

4.9. Andere activiteiten

Deelname aan studiedagen

CIW studiedag Brussel (juni 2009)
leerstoel Integraal Waterbeheer (oktober 2009)
Infosessie Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (oktober 2009)
Noordzeedagen (oktober 2009)
TIDE studiedag (INTERREG IVB; 18 februari 2010)
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Studiedag Alternatieve stortstrategie in de Westerschelde (21 ju n i 2010)

Bezoek aan Instituten-potentiële dataleveranciers 

Waterbouwkundig laboratorium, (juli 2009)
Schelde Radar Keten van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer in Vlissingen 
(demonstratiesessie, oktober 2009)
Vlaamse Milieumaatschappij (Dirk Roos, ju l i  2009)
Instituut voor Natuur en Bos onderzoek (september 2009)
Scheepvaartbegeleiding (MDK), Oostende (A.Descamps en L. Dejonckheere, november 
2009)

Communicatie met andere (indicatoren) initiatieven

Seine-Schelde initiatief (Willem Van Crombrugge, Waterwegen en Zeekanaal) 
Indicatoren Integraal Waterbeheer
Lid van begeleidingscomité voor de opmaak van de bekkenbarometer WenZ (Bart De 
Heyder)
Evaluatiemethodiek voor het Schelde-estuarium 

Gebruikersoverleg
Een eerste overleg is doorgegaan op maandag 22 februari met de vertegenwoordigers van 
het Schelde Informatie Centrum, het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en het Rijn- 
Schelde-Delta samenwerkingsverband.

In april 2010 is het project kort toegelicht tijdens een stuurgroepoverleg van het Rijn- 
Schelde-Delta samenwerkingsverband (RSD). In het najaar van 2010 wordt nog een 
voorstelling gepland van het indicatoren-instrument binnen de schoot van het Rijn-Schelde- 
Delta samenwerkingsverband.

5. Discussie

5.1. Beknopte analyse van de bevraging

Uit de bevraging en het overleg met de experts, met betrekking to t de indicatoren ais 
instrument, kwamen enkele aandachtspunten herhaaldelijk naar voor:

Het verschil in de perceptie en de invulling die men vanuit eigen expertise en kennis 
toekent aan indicatoren en de doelstellingen van een dergelijk instrument 
De wenselijkheid van een (verdere) kwalitatieve omschrijving en kwantitatieve 
benadering van streefdoelen, voor de vertaling van de langetermijnvisie voor het 
Schelde-estuarium naar een coherente set indicatoren
Het ontbreken van een expliciete visie (incl. streefdoelen) die 'duurzaamheid' voor 
het Schelde-estuarium definieert, in geval men 'duurzaamheidsindicatoren' wil 
definiëren.
De verwijzing naar een aantal uitgangspunten (Meire en Maris 2008, BKSE 2005, 
Beleidsplan Westerschelde) en de wens om een instrument uit te werken binnen het 
kader van bestaande en uitgewerkte voorstellen
Het belang van het operationeel maken, instandhouden, voortdurend onder de 
aandacht brengen van het instrument en de indicatoren, ook ná afloop van het 
project
Het ontbreken van een institutioneel kader voor de inbedding, omkadering, 
opvolging van de set indicatoren (gekoppeld aan vorig punt)
De koppeling met de Scheldemonitor en het dataportaal benutten en maximaliseren

5.2. Sterkten en knelpunten van de indicatorenset
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De voorgaande trajecten met betrekking to t het opstellen van indicatoren en graadmeters 
boden een zeer belangrijk uitgangspunt voor de opmaak van de set indicatoren. De 
projectcoördinator en het projectteam hebben ervoor gezorgd dat dit voortraject en de 
leerprocessen en resultaten die hieruit voortgekomen zijn, maximaal benut werden.
Uit het overleg met de experts, met betrekking to t de set indicatoren en parameters, en 
vanuit het projectteam werden volgende bedenkingen ais aandachtspunten genoteerd:

De invloed van Europese monitoring- en rapportageverplichtingen in de afstemming 
van grensoverschrijdend onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium 
De invloed van het Europese wetgevend kader en de jurid ische verankering van de 
indicatoren in het kader van Europese verplichtingen (gekoppeld aan vorig punt)
De invloed van toenemende grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland in onderzoek, monitoring en afstemming in evaluatiemethodieken 
Het gebrek aan een kwantitatieve benadering van de streefdoelen in de LTV 2030, 
voor concrete doorvertaling naar Schelde-specifieke indicatoren

Uit de verschillende fases van terugkoppeling, zijn enkele suggesties voortgekomen voor 
alternatieve indicatoren. Over het algemeen zijn dit suggesties naar de toekomst toe, naar 
meer accurate indicatoren die echter momenteel nog niet kunnen uitgewerkt worden omwille 
van beperkingen in de data. Voorstellen voor verbeterde indicatoren naar de toekomst zijn -  
waar voldoende draagvlak voorhanden bleek -  ook voorgesteld in de samenvattingen 
(Indicator Samengevatj, onder de titel 'Kansen en Bedreigingen' en/of 'Koppeling met 
andere indicatoren'.
De sterkten en zwakten van de individuele indicatoren en parameters worden in detail 
besproken in de technische fiches (onder de titels 'databronnen', 'betrouwbaarheid en 
vergelijkbaarheid van de data en de methodologie' en 'uitwerking van de parameter (hier 
'm eting j: verbetering en toekomst').
Daarnaast werden alle opmerkingen en suggesties in verband met de formulering en de 
uitwerking van de indicatoren, geformuleerd door de betrokken experts tijdens de redactie 
en het nalezen van de ontwerpteksten, zorgvuldig bijgehouden. Met deze opmerkingen werd 
zoveel mogelijk rekening gehouden bij de eindversie.

5.3. Sterkten en knelpunten van de data

De sterkten en zwakten van de data die de individuele indicatoren en parameters 
onderbouwen zijn in detail besproken in de technische fiches (onder de titels 'databronnen', 
'betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de data en de methodologie' en 'Uitwerking van 
de parameter: verbetering en toekomst'). Een aantal algemene conclusies betreft:

ruimtelijke schaal: voor veel metingen die op ruimtelijke schaal te brengen zijn, zijn 
geen gegevens beschikbaar op niveau van het studiegebied.
geïntegreerde datasets: voor veel metingen waarvoor een standaardisering mogelijk 
is (of reeds gebeurd), is geen geïntegreerde dataset (Vlaanderen-Nederland) 
beschikbaar
beschikbaarheid: voor een belangrijk aantal indicatoren en parameters betreft deze 
invulling een eerste meetpunt/evaluatie, en is een trendbepaling nog niet mogelijk. 
tijdigheid: er moet rekening gehouden worden met een vertraging van 2 jaa r voor 
socio-economische gegevens, en voor de meeste datasets in het algemeen. Dit heeft 
veelal te maken met het statistische productieproces, waarbij vooral 
kwaliteitscontrole en validatie van de gegevens sterk bepalend zijn. Het aspect van 
tijdigheid moet ook in rekening gebracht worden bij de toekomstige actualisatie van 
het instrument en de indicatoren:

5.4. Bÿkomende producten en diensten

Naast de ontwikkeling en de opmaak van de set indicatoren en de opmaak van het 
indicatoren instrument (inbedding in de Scheldemonitor, indicatoren webpagina's, link naar 
het dataportaa) is een bijkomende dienstverlening gerealiseerd tijdens het projectverloop 
door het projectteam, aan de eindgebruikers, met betrekking tot:
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Het systematisch beschrijven en digitaal ter beschikking stellen van literatuur en 
publicaties
Het aanreiken (op aanvraag) van contactpersonen, data en informatie

• Contactgegevens Wouter Vanneuville (WatLab) aangeleverd aan Nathalie
Asselman, Karin De Bruijn (Deltares) en Evert Hazenoot (VNK2) in het
kader van overstromingsrisico's

• Door VLIZ gedigitaliseerde getijdata aangeleverd aan Ankie Bruens 
(Deltares)

• Contact opgenomen met Kirsten Beirinckx (aMT) ten behoeve van het 
bepalen van de meetpuntlocaties voor de kwaliteit van baggerspecie door 
Ward de Cooman (VMM)

• Zandwinningsdata uit Nederland aangeleverd aan Frederik Roose (aMT)
• Contactgegevens van personen die werken rond invasieve soorten in

België aangeleverd aan José Vos (Team Invasieve Exoten, LNV)
• Data van het aantal gebruikers van veerdiensten en aantal passages in 

sluizen aangeleverd aan de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie 
Antwerpen (toeristische diensten)

5.5. Plan van aanpak voor actualisatie

Tabel 1 in de bijlage 8 verwijst naar de parameters (kolom 1), de tijdsinvestering voor de 
opmaak (dataverzameling, uitwerking en invulling) van de indicatoren/parameters (kolom 2, 
uitgedrukt in aantal mandagen). Dit is inclusief de opmaak van de technische fiches, 
exclusief ontwerpteksten voor de Indicator samenvattingen, en de selectie en onderbouwing 
van de indicatoren in luik 1.
In de derde kolom is een inschatting gegeven van het aantal mandagen nodig om de 
indicatoren en parameters te actualiseren (incl. data verzamelen en parameters uitwerken, 
exclusief actualiseren van de indicator samenvatting). Het betreft een minimale inschatting, 
die uitgaat van de huidige formulering van de indicator/parameter en de huidige 
beschikbaarheid van data.

5.6. Slotbeschouwingen, toekomst, verder werk

De mogelijkheden die hier verder worden aangehaald zijn ondergeschikt aan - of minstens 
afhankelijk van - de ontwikkelingen in:

de resultaten van de werkgroep O&M van de VNSC, in het bijzonder de 
ontwikkelingen betreffende de evaluatiemethodiek (projectgroep evaluatie en 
rapportage), het T rapport en de tweejaarlijkse voortgangsrapportage die daarop 
gestoeld is
de ontwikkelingen rond de Scheldemonitor en het dataportaal
de ontwikkelingen in de werkgroep communicatie van de VNSC (Schelde 
Informatiecentrum)
de ontwikkelingen in de Europese, internationale en nationale context met betrekking 
to t beleid- en normgevend kader

De sterke punten en de meerwaarde van dit indicatorenproject zijn:

grensoverschrijdend
gebiedsgericht
samenvatting & overzicht
integrerend, sector- en domeinoverschrijdend
objectief & wetenschappelijk onderbouwd in consensus met netwerk van experts 
biedt een eerste stap richting evaluatie van de langetermijnvisie LTV 
inbedding in Scheldemonitor en het Dataportaal

De zwakke punten:
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overlap en raakvlakken met bestaande initiatieven en rapportages in opstartfase 
de LTV vermeldt geen expliciete streefdoelen: de relatie van de indicatoren met de 
LTV is daarom niet altijd expliciet
beperkingen in beschikbaarheid/toegankelijkheid van data 

Mogelijke ontwikkelingen naar de toekomst:

1. De Ínhoud van de huidige indicatorenset 'actualiseren':
■ het actualiseren van de data, grafieken, eindproducten. Alle werkzaamheden 

in dit kader leunen nauw aan bij de werking en de kernopdracht van de 
Scheldemonitor (publicaties, methodes) en het dataportaal (GIS-lagen, data, 
figuren, ...). Een inschatting van de inspanning (mandagen) nodig voor het 
actualiseren, is beschikbaar in tabel 1 in de bijlage 6.8.

■ het actualiseren van de 'Indicator samengevat' (factsheet): waarbij naast de 
'data' (zie boven), ook ontwikkelingen in beleid en beheer opgevolgd en 
aangegeven worden. De 'levensduur' van de fiches wordt ingeschat ais 2, 
maximum 3 jaar. De rapportagecyclus KRW en Natura 2000 is 6 jaar. De 
lokale rapportagecyclus is waarschijnlijk frequenter (2 of 3 jaar). Het is dus 
mogelijk om te streven naar een actualisatiecyclus van 2 of 3jaar.

2. Het concept van de huidige indicatorenset actualiseren:
■ op basis van de hiaten geïdentificeerd tijdens het huidige indicatorenproject 

(beleidsrelevante indicatoren die voorlopig niet kunnen ingevuld worden) en 
op basis van nieuwe inzichten

3. Een permanent eindproduct ter beschikking stellen in het aanbod van dienstverlening 
vanuit de Scheldemonitor

■ naast de kerntaak van het verstrekken van data en (meta-)informatie, kan de 
Scheldemonitor deze wetenschappelijk onderbouwde overzichten en 
samenvattingen aanbieden, gekoppeld aan een werkplan en tijdspad (bv. 2 of 
3 jaarlijks).

■ Dit kan ais complementair beschouwd worden met de taak van de werkgroep 
Communicatie van de VNSC (het voormalig Schelde Informatiecentrum). De 
werkgroep heeft naast de communicatie naar overheid ook een bredere 
doelgroep voor ogen in communicatiedoeleinden.

■ Deze fiches kunnen verder afgestemd worden, conform ontwikkelingen in de 
formele rapportage verplichtingen. Is nu reeds het geval waar formaat 
vastgelegd is (bv. KRW). Andere formaten zijn in ontwikkeling (bvb. Staat van 
Instandhouding!, bagger-en stortstrategie?,..). Ook hier is de meerwaarde 
weer grensoverschrijdend en gebiedsgericht. De huidige rapportage- 
verplichtingen zijn immers dikwijls nationaal of gewestelijk (KRW, Natura 
2000, Flooding directive, Nitraatrichtljjn, zwemwaterrichtlijn, biodiversiteit,
emissie van de havens en scheepvaart, ) niet op niveau Schelde-estuarium,
en zelden voor het grensoverschrijdende estuarium maar afzonderlijk 
Westerschelde en Zeeschelde (ecotopenstelsel, bagger-en stortactiviteiten, 
havenactiviteiten, ...).

■ De indicatorenfiches zullen de lacunes in de kennis blijven aangeven. Op die 
manier kunnen ze gebruikt worden ais richtlijn binnen het onderzoek en de 
monitoring van de Werkgroep O&M

4. De indicatoren inbedden ais vaste rapportage aan het kernteam en de stuurgroep
■ Dit kan ais complementair beschouwd worden met de 

'evaluatiemethodiek/rapportage' van de projectgroep rapportage en evaluatie 
(gericht op systeemmonitoring en deels ingreep-effect monitoring, niet 
gericht op andere functies van het Schelde-estuarium). Hangt nauw samen 
met punt 5..

5. Langetermijnvisie vertalen naar concrete streefdoelen en streefcijfers:
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■ ais voortraject voor de daaruit volgende selectie van een set indicatoren die 
over (meer) draagvlak kan beschikken, en kan steunen op een eenduidige 
inbedding in een wettelijk of ander formeel kader. 1 op 1 doorvertaling van 
LTV naar beleidsrelevante, meetbare, kwantificeerbare doelstellingen, en waar 
mogelijk gekoppeld aan streefcijfers

Communicatieplan:

het visiedocument wordt na de nodige aanpassingen, gebruikt ais
achtergronddocument en gebruikersgids bij de website
de mogelijkheid wordt nagegaan om de gedrukte versie van de inhoudelijke fiches in 
beperkte oplage (200 ex) te verdelen tijdens studiedag oktober 2010. In voorwoord 
wordt duidelijk verwezen naar de inbedding en het belang van de Scheldemonitor 
de fiches en eindproducten (en scheldemonitor) continu onder de aandacht brengen: 

o via de Grote Rede Schelde Indicatoren rubriek
o presentatie, demo en enquête tijdens de volgende Schelde studiedag (2011), 

georganiseerd door de werkgroep communicatie 
o vraag vanuit VNSC om enkele van de fiches op VNSC website te plaatsen
o Rijn Schelde Delta Samenwerkingsverband (verkenning)
o de engelse versies van de fiches promoveren in internationaal kader 
o betrokkenheid bij opstart van de bekkenbarometer (VLIZ zit in

begeleidingsgroep van W&Z)

6. Bijlagen

Bijlage 1. Verslag startvergadering 
Bijlage 2. Plan van Aanpak
Bijlage 3. Samenstelling van de stuurgroep en data stuurgroep-overleg
Bijlage 4. Visiedocument
Bijlage 5. Literatuurstudie
Bijlage 6. Lijst bevraagde experts Luik 1
Bijlage 7. Werkversie indicatoren en parameters
Bijlage 8. Finale set indicatoren
Bijlage 9 .OplJsting van contactpersonen met betrekking to t (meta)dataverzameling 
Bijlage 10. Ontwerp technische fiches 
Bijlage 11. Technische fiches 
Bijlage 12. 'Indicator Samengevat'
Bijlage 13. Opmaak en Ínhoud van de webpagina's

20



6.1. Bijlage 1. Verslag startvergadering
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Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium 
(IDO-Schelde) 

Verslag startoverleg

Maandag 9 februari 2009 
VLIZ- Wandelaarkaai 7 

10u -  13u30

Aanwezig: Ann Govaerts, Marjan De Groote, Frederik Roose (AMT) 
Klaas Deneudt, Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ)

Verontschuldigd: geen

Status: eindversie dond e rd a g  12 februari 2009

1) Goedkeuring van de agenda
2) Voor verdere com m unicatie  rond pro ject w ordt naast de titel ook een acronym 

goedgekeurd: IDO-Schelde.
3) Definiëring van kader:

o Beleidskader:
■ Enerzijds vormt IDO-Schelde een bevattelijk instrument om op te 

volgen o f we richting streefbeeld 2030 evolueren (duurzaam gebruik 
estuarium met 3 belangrijke pijlers natuurlijkheid, veiligheid en 
toegankelijkheid en aandach t voor functies ais visserij, recreatie & 
toerisme). Natuurlijkheid staat hier steeds centraal ais basisvoorwaarde 
voor duurzaam systeem op lange-termÿn. De IDO's worden zo mogelijk 
ook ingezet om ingreep-effect verbanden weer te geven en om de 
voorwaarden te duiden die noodzakelijk zijn om het systeem in een 
bepaa lde  richting te laten evolueren.

■ Anderzijds hoopt AMT via dit instrument mede sturing te kunnen geven 
aan welke projecten gefinancierd moeten worden binnen LTV O&M.

■ VLIZ vertrekt vanuit de elementen die aanwezig zijn in geïntegreerde 
benadering van Schelde beleid, Schelde verdragen en in de LTV 2030, 
OS2010

o DPSIR (Driving forces, Pressure, State, Impact, Response): proces/beleid; ESD 
(Ecosysteemdiensten) ais methodologisch kader

■ ESD kader werd in vorig de ba t en discussie in overweging genomen 
maar voorlopig ais niet haalbaar beschouwd.



■ VLIZ brengt de verschillende kaders in rekening zonder daarbij de 
centrale doelstelling uit het oog te verliezen nl. het creëren van een 
werkbaar instrument. Waar relevante voortgang is bereikt met bv. 
denkkader ESD, w ordt dit zeker ais con cep t m eegenom en. Binnen 
milieu-, landbouw- en natuurrapportering (MIRA/LARA/NARA) is de 
eerste rapportage op basis van ESD in voorbereiding in context van EU 
rapportage (2011).

Set IDO's en de verhouding met proces&beleidsindicatoren voor them a's 
natuurlijkheid, veiligheid, toegankelijkheid, recreatie & toerisme en visserij, 
zandwinning w ordt besproken. De set IDO's m oet de m eerwaarde van 
'overkoepeling ' bieden, maar het is niet duidelijk in hoever de evaluatie van 
de studie Beoordelingskader Schelde-Estuarium (BKSE) (2005) toe laa t een 
bijdrage te leveren.
Indicatoren voor bestuurlijke vernieuwing (zie LTV: nadruk op
grensoverschrijdende samenwerking en het opbouw en van kennis en 
informatie)

■ Er is zeker ruimte voor dit soort beleidsindicatoren o.a. om 
inzetbaarheid instrument voor com m unicatiedoeleinden te verhogen, 
om e ffec t van de verhoogde inspanningen voor samenwerking tussen 
VL-NL te kunnen aantonen

Transregionaal karakter, verschil in aanpak VL-NL
■ Belangrijk is om van in begin duidelijk te com m uniceren over het niet- 

bindend karakter van de set IDO.
■ Voor zaken w aar tussen VL-NL een verschillende visie o f benadering 

bestaat (bv. verschil in normstelling o f streefdoelen) w ordt naar 
creatieve oplossingen gezocht in de voorstellingswijze. Waar nodig 
(bv. tegenstrijdige belang) w ordt via de stuurgroep naar consensus 
g e z o c h t.

Schelde-estuarium naar buiten doen treden:
■ vergelijking maken in de manier van aanpak in andere estuaria. Wat 

kunnen we leren op gebied van IDO voor het Schelde-estuarium?
■ Ook in kader van het aankom end EU maritiem beleid waar 

indicatoren en ruimtelijke planning speerpunten zijn van beleid: heeft 
Schelde-estuarium hier een voortrekkersrol op Europese schaal?

Belangrijk is de link tussen de verschillende indicatoren van de set IDO's, men 
streeft naar samenhang, zowel in con cep t ais in de concrete eindproducten 
van het instrument. De mogelijkheid om relaties te leggen w ordt vooral mede 
bepaald  door de beschikbaarheid en kwaliteit van de data. (in de toekomst 
kunnen indicatoren dan hopelijk worden gebruikt om scenario-ontwikkeling 
te ondersteunen).
Visiedocument: bevat de visie van de Schelde beheerders op 'Duurzame 
Ontwikkeling (DO)' in het Schelde-estuarium, het waarom  van IDO-Schelde, 
w a t kan men wel en niet verwachten van dit instrument, hoe om gaan met 
evolutie in instrument (ten gevolge van toenam e in kennis en inzichten etc.). 
Zal ingezet worden om te com m uniceren rond het pro ject en de set IDO's, 
passende verwachtingen te scheppen.



Actiepunten 'Kader'

AMT gaa t na w a t de relevantie is van de studie BKSE voor dit project: 
gaa t deze studie in de goede richting voor aantal them a's die ook nu nog 
relevant zijn en waarvoor dikwijls dezelfde experten zullen worden 
geconsulteerd? indien niet, w aar liggen de 'p ijnpunten'?

4) Omvang van de set
o Streefgetal?

■ Streefdoel is de degelijkheid en de haalbaarheid van het instrument, 
niet het streefgetal.

o IDO's voor Schelde-estuarium: ook ruimte en draagvlak voor
beleidsondersteuning, signaalfunctie, com m unicatie

o Elaalbaarheid naar instandhouden & actualiseren van het instrument
■ Tijdens de databevrag ing w ordt w aar mogelijk draagvlak gecreëerd

bij de dataleveranciers naar haalbaarheid voor instandhouden en
actualiseren van de set IDO's (streven naar win-win situaties).

■ Indicatoren die niet kunnen worden uitgewerkt omwille van te 
tijdsrovend komen niet ais e indproduct op de website maar kunnen 
wel gecom m uniceerd worden met AMT

o Geografische en tem porele afbakening
■ Cfr afbakening in LTV
■ W ordt vooral gestuurd vanuit de indicatoren zelf. Waar nodig kan

ruimer worden gekeken (bv. meenemen van hinterland). Wordt ad
hoe besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Actiepunten

VLIZ m aakt tijdens verzamelen en verwerken van de gegevens voor IDO- 
Schelde, een inschatting op van de tijdsbesteding voor het instandhouden en 
actualiseren van het instrument (in benod igde m andagen per indicator)

5) Bevraging sleutelpersonen (aanvullen van voorlopige lijst: plan van aanpak)
o Bijkomende contactpersonen worden aangebrach t (zie lijst in de bijlage), 
o Liet is niet nodig vooraf een kennisgave van het project te doen, de 

personen kunnen rechtstreeks gecon tacteerd  worden waarbij de 
doelstellingen van het pro ject duidelijk worden omschreven (terugkoppeling 
m et AMT is wenselijk) 

o Er is een e-room w aar verslagen en tussenrapporten voor lopende projecten 
binnen LTV O&M kunnen worden geconsulteerd. Bevat ook informatie over 
potentiële contacten  en sleutelpersonen voor bevraging, 

o De bevraging van de sleutelpersonen gebeurt zoveel mogelijk via persoonlijk 
con tact. Uniforme mailinglists worden vermeden. Verloop en uitkomst van



bevraging in verleden (bv. in kader van BKSE) w ordt zoveel mogelijk 
m eegenomen.

Actiepunten

• VLIZ stuurt eindversie 'p lan van aanpak ' met de daarin verwerkt de 
opmerkingen van de opdrach tgever (vóór 13 feb.)

• E-room w ordt toegankelijk gem aakt en VLIZ zorgt ervoor da t het blauwboek 
maritiem beleid beschikbaar w ordt gesteld

• AMT kijkt de voorlopige lijst van sleutelpersonen na en vult aan w aar nodig 
(vóór 13 feb 2009)

• AMT g a a t na o f verslagen (stuurgroepoverleg) en tussenrapporten van studie 
ECOLAS kunnen worden doorgestuurd

6) Samenstelling stuurgroep
o Er w ordt geopteerd voor een stuurgroep samengesteld uit personen vanuit 

beleid en beheer.
VL: AMT (Ann Govaerts), ANB (Wim Mertens, Ann Wouters), WenZ (Wim 
Dauwe, Klaas Rÿckaart)
NL: Rijkswaterstaat (Dick de Jong) , LNV, Proses (Jon Coosen?) 

o Personen uit de onderzoekswereld worden betrokken bij de bevraging

Actiepunten

• AMT con tactee rt mogelijke personen met uitnodiging om in stuurgroep te
zetelen, en legt bij con tac t meteen datum  voor eerste stuurgroepoverleg
voor (Di 26 o f do 28 mei 2009)

• VLIZ con tactee rt aanspreekpunten in NL voor IDO kustgebieden (opdracht in 
kader van EU aanbeveling Integrated Coastal Zone M anagem ent (ICZM) 
voor NL Kustgebieden inclusief Delta)

7) Planning
o Stuurgroepoverleg: voorgestelde da ta  worden genoteerd door AMT (eind 

mei stuurgroepoverleg I; mid november stuurgroepoverleg II; eindoverleg 
eind april 2010)

o Niewe organisatie Werkgroep O&M w ordt toege lich t (stuurgroep, kerngroep, 
projectgroepen)

o Rapportage:
o Huidige tijdspad (Gantt in bijlage) w ordt goedgekeurd

Actiepunten

AMT m aakt project fiche aan voor IDO Schelde



8) Randvoorwaarden voor de webpagina's en webapplicaties
o Relatie data-dataportaa l-scheldem onitor

■ De indicatoren worden ais set bekeken maar er w ordt rekening
gehouden met de bestaande them a's (veiligheid, natuurlijkheid,
toegankelijkheid en subthema's zoals op Scheldemonitor), waarbij
w ordt gestreefd naar maximale integratie binnen de set.

o Schelde IDO: w ebpag ina 's  eventueel met eigen lay-out -  'p lug-in ' met 
Scheldemonitor ; ingang via 'Home'-Scheldemonitor

■ ScheldeMonitor w ordt het portaal voor Schelde-IDO's, een voorstel
voor de w ebpag ina 's zal nog concreter worden geformuleerd. 
Belangrijk is vo ldoende ruimte creeëren binnen de website (meer dan 
een extra 'linker knop') zodat IDO-Schelde duidelijk naar voren komt.

o Tweetaligheid is na te streven maar vormt geen prioriteit. Vooral van belang 
voor com m unicatie naar Europa toe o.a. i.k.v. maritiem beleid

o Technische fiches, Informatieve fiches, IDO context, gebruikers en 
g e brui kersfuncties van de Schelde IDO's

Actiepunten

Tussentijds overleg AMT -  VLIZ vastgelegd op dinsdag 31 m aart 2009 
(Antwerpen) ter bespreking van de uitkomsten van 1ste bevragingsfase, en 
voorbereiding van 2defase en stuurgroepoverleg.

9) Administratie
o Voor de com m unicatie rond aspecten van boekhouding en facturatie  

worden bij voorkeur zowel An Vanhoorne ais Nathalie Keersebilck 
gecon tacteerd  (VLIZ)

10) Varia
o Op vraag van Minister-president Peeters zal zijn kabinet op de hoogte 

worden gehouden van het verloop van het project en de tussentijdse 
verslagen toegestuurd worden

Aflsuiting van de vergadering om 13:30.



6.2. Bijlage 2. Plan van A anpak
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1 Kader en algemene doelstellingen van het project

In het kader van het LTV O&M project werd een langlopend gemeenschappelijk onderzoek en 
monitoringprogramma van het Schelde-estuarium in Vlaanderen en Nederland opgestart. Binnen dit 
hoofdprogramma zijn de vooropgestelde hoofdthema's natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid. 
Daarnaast is er ook aandacht voor de gebruikersfuncties visserijactiviteiten en toerisme&recreatie in 
de Schelde. Een jaarlijks onderzoeksprogramma wordt uitgewerkt, gebaseerd op de voorliggende 
beleidsrelevante vragen binnen de verschillende thema's. Hiervoor worden experten ter zake 
geraadpleegd en gebeurt overleg tussen Vlaanderen en Nederland.

De selectie en uitwerking van een set Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling (IDO) voor het Schelde- 
estuarium werd volgens deze procedure geselecteerd en weerhouden voor het werkprogramma 2008 
(uitvoering 2009).

Het Schelde-estuarium is bij uitstek een gebied waar verschillende administratieve niveaus, sectoren 
en bevoegdheden moeten samenwerken en bovendien een sterke ruimtelijke afstemming nodig is 
(land-water, zoet-zout, gebruiksfuncties onderling). Indicatoren worden ingezet ais beleidsinstrument 
(verkenning, planning, uitvoering en evaluatie) en zijn zeer nuttig ter ondersteuning van een 
afstemming tussen beleid, onderzoek en communicatie. Dit nut is ook bewezen ter ondersteuning van 
de doelstellingen geïntegreerd gebiedsgericht beheer (sector en thema-overschrijdend) en in het 
denkkader van een duurzame ontwikkeling.

Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling (vanaf hier afgekort ais 'IDO's') kunnen hier worden ingezet 
met een verscheidenheid aan doelstellingen, al dan niet gebonden aan beleidsdoelstellingen:

monitoren van beleids-relevante processen in ruimte en tijd 
evalueren van (effectiviteit) van beleidsplannen
aangeven van temporele en ruimtelijke aspecten van beleids-informatie
aanreiken van transparante en wetenschappelijk objectieve informatie aan specifieke 
doelgroepen
debat stimuleren rond geïntegreerd beheer en duurzame ontwikkeling
ondersteunen van bewustwordingsproces tussen sectoren onderling, o.a. door in kaart brengen
en afwegen van sectorale prioriteiten
draagvlak creëeren voor een geïntegreerd beleid en beheer
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2 Doelstellingen
2.1 Strategische doelstellingen

• Inzicht krijgen in ingreep - effectrelaties voor het adviseren van beleid en beheer, o.a. bij 
mogelijke toekomstige milieu effectenrapporten (MER) in het kader van bv. baggerwerken.

• Hiaten in onze kennis situeren en aansturing geven voor toekomstig onderzoek binnen het LTV 
Onderzoek & Monitoringsprogramma.

• Een educatieve en draagkrachtvergrotende functie verzorgen, om ecologisch en socio- 
economisch functioneren van het systeem toe te lichten en over de randvoorwaarden te 
kunnen communiceren.

2.2 Specifieke doelstellingen

• Het selecteren, uitwerken en visualiseren van een set IDO's die een impact hebben op of 
kenmerkend zijn voor een geïntegreerde visie op de natuurlijkheid, veiligheid en 
toegankelijkheid van het systeem, evenals op de gebruiksfuncties voor visserij en 
recreatie&toerisme.

• De Scheldemonitor (www.scheldemonitor.bej aanvullen, naast het dataportaal, ais portaalsite 
voor het Schelde-estuarium.

De opdracht wordt uitgewerkt in drie luiken, volgens 3 concrete doelstellingen:

Het selecteren van een coherente set indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor het 
Schelde-estuarium, het denkkader waarin deze set gehanteerd wordt en de geografische 
afbakening waarvoor de set van toepassing wordt en gevisualiseerd wordt

Het verzamelen van de relevante data om deze set indicatoren in te vullen, te beschrijven en 
te berekenen, en in een professioneel databeheer omgeving te brengen die voldoet aan de 
internationale vereisten op het gebied van databeheer

Het concreet voorstellen en visualiseren van de resultaten en afgewerkte producten (fiches, 
data, metadata, kaartmateriaal, bronnen) via het Internet, in een website die compatibel wordt 
gemaakt met de Scheldemonitor.

3 Plan van aanpak

3.1 Luik 1: Definitie van denkkader en geografische afbakening, selectie van set 
indicatoren

De startdatum van het project is 1 januari 2009.

Startveraaderina

• De opdracht vangt aan met startoverleg tussen AMT en VLIZ (9 februari 2009) waarin 
volgende aspecten worden besproken: 

o Kader
o Omvang van de set
o Geografische afbakening (buffers, aggregatieniveau's)

3
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o Plan van aanpak: bevraging (tijdspad, sleutelpersonen) 
o Randvoorwaarden webpaginas en tools (opmaak, gebruikersfuncties) 
o Stuurgroep (leden, frequentie en tijdstip van bijeenkomst)
o Stuurgroep overleg (inhoud en timing met activiteiten)
o Rapportage (timing met stuurgroepoverleg)

• Het verslag van het startoverleg wordt ais bijlage bij het plan van aanpak gevoegd. Het 
verwijst naar de concrete afspraken die gemaakt werden tijdens het startoverleg.

Literatuurstudie

• Periode: 1 januari -  30 april 2009
• Output:

o Lijst geraadpleegde documenten en literatuur met verwijzing naar indicatoren en 
context (bron, auteur, geografische referentie, data, ..), met samenvatting overzicht 
literatuurstudie ais inleiding.

• Bronnen:
o IMISfhttpV/www.vliz.be/imis/j.
o Scheldemonitor (http://www.scheldemonitor.bej
o Web of Knowledge/Avano/JSTOR

Voor basisomgeving literatuurstudie: zie technische offerte

Bevraging en evaluatie

Bevraging van sleutelpersonen in het netwerk van belanghebbenden en betrokken overheden, 
academische en wetenschappelijke instellingen, gebruikersorganisaties, zowel bij Vlaamse ais 
Nederlandse partijen.

• Periode: (inclusief voorbereidende fase) januari-half mei 2009.
• Input: kader, visiedocumenten, goedgekeurd plan van aanpak + lijst experten/sleutelpersonen 

voor bevraging, uitkomsten van de bevraging
• Product:

o Matrix met potentiële indicatoren, met technische omschrijving en onderbouwing 
(juridische draagkracht, wetgevend kader, internationale context, wetenschappelijke 
onderbouwing, inbedding in bestaande monitoring, databronnen, ...) 

o Finale set IDO's voor aanvang dataverzameling, inclusief technische omschrijving en 
evaluatie (juridische draagkracht, internationale context, wetenschappelijke
onderbouwing, inbedding in bestaande monitoring, ruimtelijke afbakening, ) uiterlijk
juni 2009 

o Verslaggeving van de bevraging

Eerste bevragingsronde: fase 1: februari- eind maart 2009) nadruk op geïntegreerde karakter van 
het instrument (IDO's) en bevraging van experten omwille van de integrale/thema-en 
grensoverschrijdende visie in het onderzoek. Hier wordt vooral richting gegeven aan de criteria 
beleidsrelevantie, coherentie met LTV en bestaande beleidskeuzes, procesverloop LTV 2030 en 
OS2010, etc. Bij deze gerichte bevraging kan eventueel een aantal concrete voorstellen mbt de set 
IDO's besproken worden. Aspecten van ruimtelijke en temporele afbakening komen waar wenselijk ook 
aan bod.

In een tweede contactname (eind april - begin mei 2009), na terugkoppeling met bevraging fase 2, 
wordt aan deze groep experten gevraagd te reageren op een voorlopige set.

Tweede bevragingsronde (fase 2: maart- eind april 2009) is gerichter naar thematische/sectorale 
experten. Doelstelling is het technisch verfijnen en toetsen (verfijnen van richtinggevende voorstellen 
uit eerste bevragingsronde). Deze bevragingsronde verloopt eerder parallel met de l ste screening van

4
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data en geeft input op de finale set. Voorstellen worden voornamelijk getoetst aan technisch- 
wetenschappelijke criteria en de relatie met procesindicatoren en bestaande monitoring (robuust en 
wetenschappelijk onderbouwd, objectief meetbaar, kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
de data). Ook wordt aandacht besteed aan de definitie van ruimtelijke afbakening en 
aggregatieniveaus, aspecten in de temporele afbakening en aggregatieniveaus.

Terugkoppeling met de stuurgroep in deze fase: de uitkomsten van de bevragingsronde zijn 
onderwerp van de eerste tussentijdse rapportage (mei 2009) die in voorlopige versie (voorlopig 
tussentijdse rapportage I -  uiterlijk 15 mei 2009) worden voorgelegd aan de stuurgroep tijdens het 
stuurgroepoverleg (einde mei 2009). De reacties en suggesties van de stuurgroep kunnen aanleiding 
geven tot bijkomende aspecten in de bevraging alvorens over te gaan tot het valideren van de set 
IDO's. Het is belangrijk dat hier een goede communicatie tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en 
stuurgroep wordt verzorgd gezien het een kritieke fase betreft om draagvlak te creëren en 
betrokkenheid met het instrument naar de toekomst toe te verhogen.
Om het strikte tijdspad voor het proces van dataverzameling en de berekening en voorstelling van 
indicatoren niet in het gedrang te brengen wordt de uiteindelijke set IDO vastgelegd uiterlijk 6 
maanden na de start van het project (juni 2009).
De leden van de stuurgroep zijn in principe ook sleutelpersonen voor de eerste ronde van bevraging en 
zullen dus op de hoogte zijn en input gegeven hebben op het voorstel van de "voorlopige set" 
waarmee de experten bevraagd worden.

Bij het volledige proces zal het beleidsniveau actief bevraagd en betrokken zijn. Belangengroepen 
(sensu recreatieve organisaties, NGO's) en gebruikers worden concreet betrokken bij de 
terugkoppeling bij het ontwerp, de opmaak en de inhoudelijke invulling (functies, formaat, ..) van de 
website, formaat van de producten (technische fiches, kaartmateriaal etc.- zie fase 3). De 
betrokkenheid van belangengroepen en doelgroepen van gebruikers zal niet actief nagestreefd worden 
bij de eigenlijke selectie van de indicatoren, maar is welkom.

Overzicht Tijdspad Luik 1 (Gantt)

ID Task Name
I January I July I January

2/1110/1 18/1 15 /0 1 2/0 12/0 19/0 17/0 14/0 12J0 l9/08l6/09l4/10l1/11l 9/1 17/1 14/0 11/0 11/0 18/0 I M
Schelde Duurzaamheidindicatoren Thu 1/01/09

Formele startdatum guriningsbrief Thu 1/01/091

Literatuurstudie Thu 1/01/09

Startvergadering Thu 1/01/09

voorbereiding startoverleg (Gantt, plan van aanpak, beJ Thu 1/01/09

startoverleg AMT-VLIZ Mon 9/02/09

verslag startoverleg incl finale PvA Tue 10/02/09

Bevraging en evaluatie IDO's Tue 6/01/09

definitie kader Tue 6/01/09

goedgekeurd kader, plan van aanpak bevraging Thu 12/02/09

bevraging sleutelpersonen integrale v isü  Wed 4/03/09

1ste screening van data tbv selectiecriterium IDO 

bevraging experten te r voorbereiding voorstel set IDO's 

tussentijds intern overleg AMT-VLIZ Tue 5/05/09
Selectieproces IDO’s Mon 6/04/09

1 ste ontwerpvoorstel set IDO's Mon 11/05/09

Voorstel ruimtelijke afbakening studiegebied per thema. Tue 12/05/09

Ontwerpvoorstel Finale set IDO's Tue 12/05/09

Validatie finale set IDO’s  Frl 29/05/09

Stuurgroep overleg I Thu 21/05/09

voorbereiding stuurgroep I Thu 21/05/091

stuurgroep overleg I Mori 25/05/091

verslag stuurgroep I Tue 26/05/09

Wed 1/04/09

Tue 31/03/09

Tue 25/05/10

Thu 1/01/09 

Thu 30/04/09 

Wed 11/02/09 

Mon 5/01/09 

Mon 9/02/09 

Wed 11/02/09 

Fri 29/05/09 

Mon 12/01/09 

Thu 12/02/09 

Tue 31/03/09 

Tue 26/05/09 

Mon 4/05/09 

Tue 5/05/09 
Fri 8/05/09 

Mon 11/05/09 

Mon 18/05/09 

Wed 20/05/09 

Fn 29/05/09 

Thu 28/05/09 

Fri 22/05/09 

Mon 25/05/09 

Thu 28/05/09

28 05

2 b Ub
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3.2 Luik 2: Data verzameling en databeheer, verwerking en berekenen van indicatoren

Periode volledig luik: eind mei 2009 -  begin maart 2010

Databank structuur: eind mei 2009- juli 2009 (herziening op basis van eventuele bijkomende 
vraagstelling)

Bevraging en dataverzameling: eind mei 2009-september 2009. Op basis van gevalideerde set IDO's. 
Per indicator worden minstens de volgende gegevens opgeslaan: data-
eigenaar/databeheerder/dataleverancier, contactgegevens, databron, beschrijving, definities, 
ruimtelijk en temporeel bereik en resolutie, frequentie van actualisatie, datum van ontvangst van de 
data, gebruiksvoorwaarden. Hierbij worden bij het beschrijven van 'nieuwe data', de criteria van 
Scheldemonitor databeheer en werkwijze voor Scheldemonitor dataportaal gevolgd.

Dataverwerking en berekening indicatorwaarden: september 2009- december 2009. Volgend op vorige 
fase. Met sturing van de besluiten uit experten bevraging en stuurgroep (ruimtelijke afbakening en 
aggregatie, andere aspecten ivm visualisatie en weergave van de indicatoren). Mede aangestuurd door 
uitkomsten van startoverleg en stuurgroepoverleg 1.

Opmaak technische fiches: eind augustus 2009-begin januari 2010. De beschrijving (hoofdingen) van 
de indicatoren en datasets wordt aangestuurd tijdens startoverleg en stuurgroepoverleg (op basis van 
voorstel VLIZ- zie technische offerte). Bevat minstens: Algemene informatie: Naam van de indicator, 
definitie, meeteenheid; Plaatsing in het DPSIR kader; Beleidsrelevantie; Data (beschrijving, formaat, 
bron, beperkingen...); Methodologie: methode voor de berekening van de indicatorwaarde,
geografische classificatie; statistische aggregatie methodes, trend analyse, hiaten, verdere referenties 
mbt aangewende methodologie, data specificaties, onzekerheden en onvolkomenheden in de data en 
toegepaste methodologie, verdere ontwikkelingen (zie ook technische offerte).

Opmaak informatieve fiches: januari-begin mei 2010

Overzicht Tijdspad Luik 2 (Gantt)
ID Task Name Start Finish 2009

January Uulv I January
? 'iilo n  I ü i I m ; i ?/n 17/n I il/n 17/n 14/n 12/(1 iMinlfi/nflU 11011/11I fl/117/1 i 4/n i 1/n i 1/n I n/n live

24 Dataverzameling en berekening IDO’s Wed 27/05/09 Fri 7/05/10

• •
25 Ontwerp dynamische databank Wed 27/05/09 Wed 8/07/09
26

27

Databevraging en selectieve dataverzameling Mon 1/06/09 Fri 25/09/09
■

23

29
Opmaak Technische fiches Mon 31/08/09 Fri 15701/10 

Opmaak Informatieve fiches voor webpaginas Mon 18/01/10 Fri 7/05/10 1-------------------- - i

3.3. Luik 3: Voorstelling van de indicatoren en gerelateerde informatie

• Ontwikkeling web-applicaties: half juli-eind augustus 2009
• Ontwikkeling web-pagina's: oktober 2009
• Ontwerpversie webpaginas: deadline 30 oktober 2009
• Gebruikersoverleg en evaluatieperiode: november 2009
• Eindversie webpaginas en tools: deadline 30 december 2009
• Presentatie en evaluatie door eindgebruikers: begin februari 2010
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De IDO's webpagina's zullen toegankelijk zijn via de website van de 'Scheidemonitor' 
Chttp://www.scheldemonitor.be of http://www.scheldemonitor.nlj met een wervende ingang naar de 
indicatoren pagina's. Voor technische omschrijving (gebruikersvoorwaarden, zoekinterface, producten, 
context, inhoud, opmaak, etc..) zie technische offerte. De bepalingen in de technische offerte worden 
verder aangevuld /  aangestuurd tijdens startoverleg met de opdrachtgever, stuurgroepoverleg I en II. 
Inspraak van gebruikers wordt georganiseerd tijdens een gebruikers-vergadering.

Overzicht Tijdspad Luik 3 (Gantt)

ID Task Name Start Finish 2009
January July January

m  11 n/1 I a/1 I s/n i 7/n i ?/n i n/n 17/n 14/n 17/n in/nsifi/nnl4/i ou m i I n/117 /1 14/n 11/n I i/o I R/n fi/l

Website ontwikkelingen Mon 13/07/09 Mon 2/11/09
31 Ontwikkeling web-applicaties Mon 13/07/09 Fri 21/08/09

32 Ontwikkeling webpagina's Mon 12/10/09 Fri 30/10/09

33 Ontwerpversie webpagina's Mon 2/11/09 Mon 2/11/09 2/11

34 Stuurgroep overleg II Tue 10/11/09 Tue 17/11/09 W
35 voorbereiding stuurgroep II Tue 10/11/09 Wed 11/11/09

i
36 Stuurgroep overleg II Thu 12/11/09 Thu 12/11/09 M o  2/11

37 verslag stuurgroep II Fri 13/11/09 Tue 17/11/09

38 Evaluatie Mon 2/11/09 Mon 1/02/10 ï
1

40 afronden finale versie website on-line Mon 4/01/10 Tue 12/01/10

41 Eindversie webpaginas&tools Wed 13/01/10 Wed 13/01/10 13/01

42 Presentatie en evaluatie door gebruikers Mon 1/02/10 Mon 1/02/10
* — n43 Stuurgroep overleg III (eindfase) en project evaluatie Mon 10/05/10 Mon 17/05/10 «;

44 voorbereiding stuurgroep III Mon 10/05/10 Tue 11/05/10 T
45 Stuurgroep overleg III Wed 12/05/10 Wed 12/05/10 ÍL46 verslag stuurgroep III Thu 13/05/10 Mon 17/05/10 h

3.4. (Stuurgroep)overleg en (tussentijdse) rapportages

Overleg:
Startvergadering: 9 februari 2009
Stuurgroepoverleg I: einde mei-begin juni 2009.

• Ter goedkeuring: definitie kader, uitkomst en eventuele aanvullingen bij bevraging
sleutelpersonen, eerste screening data, selectieproces IDO's (matrix), ruimtelijke afbakening 
studiegebied, tussentijdse rapportage (draft versie)

• Producten voor volgende fase: gevalideerde set IDO's, randvoorwaarden webpagina's, 
tussentijdse rapportage I

Stuurgroepoverleg II: mid november 2009
• Ter goedkeuring: tussentijdse rapportage II, Ontwikkeling webapplicaties, Ontwerpversie 

webpagina's, voorbeeld technische fiches, eventuele probleemstelling dataverzameling
• Producten voor de volgende fase: Terugkoppeling voor eindversies webpagina's, technische 

fiches, Richtlijnen voor informatieve fiches, eindrapportage, communicatie rond eindproducten 
(website, portaal, fiches,..)

Stuurgroepoverleg III: eind april 2010. Eindevaluatie.

Rapportage:
• Tussentijdse rapportage 1: draft versie vóór overleg I eind mei 2009; eindversie begin juni (na 

overleg I) : weergave en verslaggeving van proces en validatie van selectie set IDO
• Tussentijdse rapportage 2: begin november (vóór overleg II)
• Eindrapportage (draft versie): vóór eindoverleg stuurgroep (eind april 2010); eindversie na 

eindoverleg (mei 2010).
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Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde estuarium 8

Overzicht Tijdspad rapportages

ID Task Name Start Finish 12009
I January | July I January

2/ 1110/1 I 8/1 15/0 I 2/0 12/0 19/0 17/0 14/0 I 2/0 19/0816/0914/1011/' 19 /1  17/1 14/0 11/0 11/0 18/0 I n
47 Rapportage Fri 29/05/09 Tue 25/05/10 r48 Tussentijdse rapportage I Fri 29/05/09 ThU 4/06/09 8
49 Tussentijdse rapportage II Tue 3/11/09 Mon 9/11/09 fiF 450 draft eindrapportage Mon 19/04/10 Fri 30/04/10

51 Finale (eind) rapportage Tue 18/05/10 Mon 24/05/10

52 Goedkeuring eindrapport door opdrachtgever Tue 25/05/10 Tue 25/05/10

4 Referenties

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Maritieme 
Toegang et al. (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het 
gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn 
visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen, Belgium. 209 + 1 cd-rom pp., details

Marti, X. et al. (Ed.) (2007). Indicators guidelines to adopt an indicators-based approach to evaluate 
coastal sustainable development. Department of the Environment and Housing, Government of 
Catalonia: Barcelona, Spain. 97 pp., details

Lescrauwaet, A.-K. eta/. (2006). Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: 
een eerste inventarisatie. VLIZ Special Publication, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, 
Belgium. ISBN 90-81008-14-5. 128 pp., details

Duurzaamheidsbarometer voor de kust: http://www.vliz.be/projects/indicatoren/
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6.3. Bijlage B. Sam enstelling van de s tuurgroep  en data  s tuurgroep
overleg

Stuurgroepleden:

Naam Organisatie

Jan AI Rijkswaterstaat, Waterdienst

Dick de Jong Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland

Marjan De Groote Afdeling Maritieme Toegang

Wim Mertens Agentschap voor Natuur en Bos

Klaas Rykaert Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling 
Zeeschelde

Gerard van der Sar Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedelveiligheid

Rolf Ruks (vervanger van Gerard van der sar) Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedelveiligheid

Jon Coosen ProSes, Vlaams Nederlandse 
Scheldecommissie

Sofie Verheyen (treedt op als vervanger van Jon 
Coosen)

ProSes, Vlaams Nederlandse 
Scheldecommissie

Wim Dauwe Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling 
Zeeschelde

Michael De Beukelaer-Dossche Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling 
Zeeschelde

Hans de Preter (treedt op als vervanger van 
Michael De Beukelaer-Dossche)

Waterwegen & Zeekanaal NV, afdeling 
Zeeschelde

Jean-Marie Stam Rijkswaterstaat, Waterdienst

Johny van Acker Waterwegen & Zeekanaal NV, 
afdeling Bovenschelde

Piet Thys - Waterwegen & Zeekanaal NV (treedt op
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ais vervanger van Klaas Rykaert)

Vergaderingen

1. Startoverleg
Maandag 9 februari 2009, VLIZ- Wandelaarkaai 7, Oostende. Van 1 Ou -  1 3u30. 
Aanwezig: Ann Govaerts, Marjan De Groote, Frederik Roose 
Klaas Deneudt, Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet

2. Stuurgroepoverleg I
Woensdag 20 mei 2009, AMT Tavernierkaai 3, Antwerpen. Van 1 0:00u-l 2:30u. 
Aanwezig: Ann Govaerts, Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan AI, Dick de 
Jong, Marjan De Groote, Wim Mertens, Klaas Ryckaert, Rolf Ruks, Sofie Verheyen

3. Tussentijds overleg I
Woensdag 8 april 2009, AMT-Tavernierkaai 3, Antwerpen. Van 09u30 -  1 2u 
Aanwezig: Ann Govaerts, Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet

4. Tussentijds Overleg II
Dinsdag 1 7 november 2009. AMT-Tavernierkaai 3, Antwerpen. Van 1 Ou -  1 3u. 
Aanwezig: Ann Govaerts, Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet

5. Stuurgroepoverleg II
Dinsdag 2 februari 2010, AMT Tavernierkaai 3, Antwerpen. Van 1 0:00u-l 4:00u 
Aanwezig: Jan AI, Kirsten Beirinckx, Dick de Jong, Heidi Debergh, Ann-Katrien 
Lescrauwaet, Wim Mertens, Johny Van Acker. Verontschuldigd: Michael De
Beukelaer-dossche, Gerard van der Sar
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6.4. Bijlage 4. V is iedocum ent
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Indicatoren van 
Duurzame Ontwikkeling 

voor het Schelde- 
estuarium

Visiedocument ais toelichting van de opm aak en 
doelstellingen van een set indicatoren van 
duurzam e ontw ikke ling voor het Schelde-estuarium  
in het kader van de iangeterm ijnvis ie 2030.

IDO-Schelde

Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Klaas Deneudt,
Jan Mees, Francisco Hernandez

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
Flanders Marine Institute 

Wandelaarkaai 7 
InnovOcean site 

B-8400 Oostende, Belgium 
Tel. +32-(0)59-34 21 30 
Fax +32-(0)59-34 21 31 

Email: info@vliz.be 
http://www.vliz.be

April 2009

VLIZ
Dit document kwam tot stand dankzij medewerking van:
- Vlaamse Overheid -  Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken -  Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken -  Afdeling Maritieme Toegang: Ann Govaerts, Youri Meersschaut, 
Marjan De Groote. -  Met bijdragen van Bregje Beyst (Schelde Informatie Centrum -  SIC),
Bert van Eek (Deltares)
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1. Inleiding

1.1. Lange term ijn onderzoek- en m onitoringprogramm a

De Vlaamse en Nederlandse regering hebben zich verbonden tot een gezamenlijk beleid en 
beheer van het Schelde-estuarium en het opstarten van een Lange Termijn Visie onderzoek
en monitoringprogramma (LTV O&M). Dit beleidsondersteunende programma, nu 
omgevormd tot de werkgroep O&M (WG O&M, zie figuur 7), moet het mogelijk maken om 
vragen vanuit het beleid en het beheer zo goed mogelijk te beantwoorden. Een van de 
kernactiviteiten van het programma WG O&M is het ontwikkelen van een 
grensoverschrijdend ‘kennis- en informatiesysteem onderzoek en monitoring’ ten behoeve 
van het ordelijk verzamelen en opslaan, ontsluiten en beschikbaar maken van alle relevante 
informatie. Met de veelheid en diversiteit aan onderzoek en monitoring is het belangrijk het 
overzicht te behouden en samenvattend te kunnen zijn.

1.2. Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium

Een geïntegreerd beleid zoekt naar een evenwicht bij het halen van economische 
doelstellingen, het behouden van sociaal-culturele waarden, en het in stand houden van een 
gezond en evenwichtig natuurlijk systeem, voor de huidige en toekomstige generaties. 
Daarbij is er de nodige aandacht voor participatie, informatie en spreiding van kennis.
Een set Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling (IDO) kan de koppeling maken over 
beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen heen, ais afstemming tussen gebruiksfuncties op 
het Schelde-estuarium, en ais raakvlak tussen beleid en wetenschappelijk onderzoek. Een 
set IDO voor het Schelde-estuarium kan samenvattend zijn en een geïntegreerd beleid 
ondersteunen door transparante en wetenschappelijk onderbouwde informatie aan te 
reiken, beleidsrelevante informatie op te volgen en trends hierin te identificeren, en 
sectorale prioriteiten in kaart te brengen en met elkaar in verband te brengen.

Een set IDO voor het Schelde-estuarium moet uitgaan van de kernvraag “wat is duurzame 
ontwikkeling van het Schelde-estuarium?”. Nederland en Vlaanderen hebben in 2001 
gezamenlijk de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) opgesteld. Hierin werd een 
streefbeeld voor 2030 geformuleerd, dat de doelen aangeeft die men in 2030 wil bereiken 
en waarvoor de te volgen strategie werd vastgelegd in de Ontwikkelingsschets 2010 
(OS2010). De LTV werd opgesteld vanuit het idee dat de verschillende functies die het 
Schelde-estuarium te bieden heeft (binnen de drie grote pijlers veiligheid, natuurlijkheid,
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toegankelijkheid en andere functies zoals visserij, toerisme en recreatie), ook in de 
toekomst voldoende tot hun recht moeten komen en dit op een duurzame wijze. Hoewel de 
LTV werd opgemaakt vanuit deze duurzame gedachte, is nooit precies geformuleerd wat 
duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium moet inhouden. Om een set indicatoren 
van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium te kunnen ontwikkelen, wordt de 
LTV daarom ais eerste basisbeleidskader genomen, maar is het daarnaast noodzakelijk om 
de Vlaamse, Nederlandse en Europese Strategieën voor duurzame ontwikkeling in 
aanmerking te nemen.

Het uiteindelijke instrument IDO-Schelde kan een aanzet vormen voor de discussie omtrent 
een visie voor duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Centraal in dit debat staat 
ook het afbakenen van streefdoelen en drempelwaarden (waar deze nog ontbreken), en 
termijnen om die te behalen. Dit debat overstijgt de concrete doelstellingen van dit project, 
zoals geformuleerd in het bestek. In het kader van het gebruikersoverleg kan dit thema 
worden aangesneden.

De koppeling van de IDO-Schelde aan de ScheldeMonitor (www.scheldemonitor.org) draagt 
bij tot het overzicht en toegankelijkheid aan informatie in een complex systeem zoals het 
Schelde-estuarium. Ais informatiesysteem staat de ScheldeMonitor garant voor het 
overzicht, via een systematische koppeling van modules, zoekinterfaces en een thematische 
indeling voor het bijhouden, ontsluiten en beschikbaar maken van alle relevante informatie. 
Het vervult de functie van centraal informatieloket naar alle activiteiten die Vlaanderen en 
Nederland ontplooien rondom O&M in en rond het Schelde-estuarium.

Voorliggend visiedocument schetst de doelstellingen en karakteristieken van het instrument 
en de verwachtingen die dit instrument kan inlossen: wat is het, voor wie is het bestemd, 
wat kan het aanreiken, wat is het bereik (tijdsperspectief, ruimtelijke bereik, inhoudelijke 
benadering, juridische verankering).

2. Doelstellingen van het instrument IDO-Schelde

2.1. Strategische doelstellingen

• Inzicht krijgen in ingreep - effectrelaties voor het adviseren van beleid en beheer,
o.a. bij mogelijke toekomstige milieu effectenrapporten (MER) in het kader van bv. 
baggerwerken.

• Hiaten in onze kennis situeren en aansturing geven voor toekomstig onderzoek 
binnen het LTV Onderzoek & Monitoringprogramma.

• Een educatieve en draagkrachtvergrotende functie verzorgen, om ecologisch en 
socio-economisch functioneren van het systeem toe te lichten en over de 
randvoorwaarden te kunnen communiceren.

2.2. Specifieke doelstellingen

• Het selecteren, uitwerken en visualiseren van een set IDO’s die een impact hebben 
op of kenmerkend zijn voor een geïntegreerde visie op de natuurlijkheid, veiligheid 
en toegankelijkheid van het systeem, evenals op de gebruiksfuncties voor visserij en 
recreatie&toerisme. Dit houdt ook in dat vergelijkbaarheid van meet- en 
analysemethodieken en verschillen in normspecificaties tussen Vlaanderen en 
Nederland in rekening wordt gebracht.

• De ScheldeMonitor aanvullen, naast het dataportaal, ais portaalsite voor het Schelde- 
estuarium.
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De opdracht wordt uitgewerkt in drie luiken:

Het selecteren van een coherente set indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor 
het Schelde-estuarium, het denkkader waarin deze set gehanteerd wordt en de 
geografische afbakening waarvoor de set van toepassing wordt en gevisualiseerd 
wordt

Het verzamelen van de relevante data om deze set indicatoren in te vullen, te
beschrijven en te berekenen, en in een professioneel databeheer omgeving te
brengen die voldoet aan de internationale vereisten op het gebied van databeheer

Het concreet voorstellen en visualiseren van de resultaten en afgewerkte producten 
(fiches, data, metadata, kaartmateriaal, bronnen) via het Internet, via
webpaginas/website die compatibel wordt gemaakt met de ScheldeMonitor.

3. Concept en perspectief

3.1. Uitgangspunten

IDO-Schelde start vanuit het programmaplan WG O&M 2008 (luik natuurlijkheid) en is 
daardoor gedragen door zowel Nederlandse ais Vlaamse zijde. De drie prioritaire 
aandachtsgebieden van de LTV (veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid - VNT) 
vormen de kern voor de inhoudelijke invulling van de set indicatoren. IDO-Schelde streeft 
naar een set indicatoren met een gebiedsgerichte invulling (karakteristiek voor de Schelde) 
die tegelijk ook visiedekkend is voor duurzaamheid in de relevante beleidsdomeinen 
(Economie, Mobiliteit, Leefmilieu, Sociaal beleid, Biodiversiteit, Visserij, Toerisme en
Recreatieve beleving, Ruimtelijke Ontwikkeling, andere). Men gaat er hierbij van uit dat een 
gezond en veerkrachtig ecosysteem aan de basis ligt van de ecosysteemdiensten en 
goederen die door het estuarium geproduceerd worden, inclusief gebruikswaarde (monetair 
en niet-monetair) en niet-gebruikswaarde (bv. bestaanswaarde). Theoretische concepten 
zoals ‘ecosysteembenadering’, ‘ecosysteemgoederen en diensten’ en ‘ontkoppeling van 
economische groei en milieu-impact’, staan centraal. De juridische verankering van, en het 
wetenschappelijk draagvlak voor de indicatoren is een prioriteit. Waar deze juridische 
context of inbedding niet beschikbaar is, wordt minimum gestreefd naar de keuze van een 
indicator die wetenschappelijk onderbouwd is en vanuit de onderzoekskringen gedragen 
wordt.

3.2. Van wie en voor wie?

In de eerste plaats is het instrument gericht op de beleidsondersteuning binnen WG O&M 
(ambtenaren, beleidsniveau). Dit betekent dat de set IDO de evolutie in de LTV 
doelstellingen (op gebied van VNT) moet weergeven en aftoetsen in het kader van concreet 
meetbare streefdoelen. Anderzijds biedt de ruimere visie (duurzame ontwikkeling) en de 
geïntegreerde benadering ook ruimte voor het bereiken van een ruimere doelgroep. Het 
instrument kan gebruikt worden ais een brug tussen wetenschap en beleid, en door het 
aanreiken van de gepaste context, ook naar specifieke maatschappelijke doelgroepen die 
actief bij de Schelde betrokken zijn.

IDO-Schelde wordt uitgebouwd ten dienste van de opdrachtgever (Departement Mobiliteit en 
Openbare werken - Afdeling Maritieme Toegang) en de leden van de verschillende organen 
binnen de werkgroep O&M (zie figuur 1).
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Uitvoerend secretariaat

Kerngroep O&M

Stuurgroep O&M

Projectgroepen

Werkgroep 
Onderzoek & 

Monitoring

Werkgroep 
Ontwikkelings 
-schets 2010

Werkgroep 
Kanaal Gent- 
Terneuzen

Werkgroep
Communica-

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie.

Figuur 7; O rganisatiestructuur van de Viaams-Nederiandse Schelde Commissie. Voor meer 
achtergrond, zie Aerts, F. (2008)

Het instrument is een basis voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland 
en Vlaanderen. Het is gericht op Vlaamse en Nederlandse overheden en 
onderzoeksinstellingen. Ook de Internationale Schelde Commissie (ISC) en het 
grensoverschrijdende Schelde Informatie Centrum (SIC) behoort tot de doelgroepen. De 
werkgroep communicatie is thans in oprichting. In de loop van 2009 zal het SIC geleidelijk 
overgaan in de werkgroep Communicatie.
Tenslotte zal IDO-Schelde ook andere belanghebbenden bedienen: private en
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen maar ook andere bestuursniveaus (gemeenten, 
provincies, water- en hoogheemraadschappen, havenschappen) en tot slot de maatschappij 
in het algemeen.

B.B. Scope

IDO-Schelde bouwt op feiten en cijfers: beleidsrelevante indicatoren die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn, data die op kwaliteit gevalideerd zijn, en met een correcte 
beschrijving van bron (auteurs, databeheerders) en methodologie. Het instrument brengt 
geen oordeel, evaluatie of analyse, maar een bevattelijke en geïntegreerde benadering. Met 
behulp van logische kaders (Druk-lmpact-Toestand-Respons) en de koppeling van de 
indicatoren met de ecosysteem goederen en -diensten die het Schelde-estuarium genereert, 
worden de strategische doelstellingen gerealiseerd (inzichten verhogen, hiaten situeren, 
draagvlak vergroten). Het instrument heeft ais doei na te gaan of doelstellingen behaald 
worden. Waar geen kwantitatieve of kwalitatieve streefdoelen voorhanden zijn, kan dit 
instrument het debat en overleg verder stimuleren.

3.4. Geografisch bereik

Gezien het Vlaams-Nederlandse perspectief van dit project, omvat het studiegebied het 
estuarium volgens de definitie in de LTV. De grens bovenstrooms is gelegd bij de sluizen 
van Gent en de mondingsgebieden van de zijrivieren. De zoetwateraanvoer uit de 
Bovenschelde en de ontwikkelingen op de zijrivieren en kanalen die op de Schelde
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uitkomen, worden ais exogeen beschouwd. Benedenstrooms omvat het estuarium de 
Schelde en haar mondingen, inclusief de Vlakte van de Raan en andere 
ondiepwatergebieden. De vaargeulen zijn opgenomen tot aan de grens van het nautische 
beheer, met ais indicatieve grens de loodskruispunten westelijk voorbij het Scheur. De 
haven van Zeebrugge en de bijbehorende vaargeul Pas van het Zand vallen buiten het 
gebied. Behalve de rivier de Schelde zelf, omvat het gebied ook de oevers tot aan de 
hoofdwaterkeringen.
In de optiek van hydromorfodynamiek onderstrepen Meire en Maris (2008) het belang van 
het mondingsgebied: de lijn Zeebrugge-Westkapelle, inclusief de Vlakte van de Raan. Deze 
auteurs nemen naast de Westerschelde, Beneden-Zeeschelde ook de getijrivieren Rupel en 
Boven-Zeeschelde mee waarbij de overige zijrivieren (Durme, Zenne, Dijle en Netes) ais 
grensgebied van het estuarium worden beschouwd. Ze worden opgenomen in de scope 
omwille van de input in het systeem (zoetwater, nutriënten) en de impact van het beleid 
stroomopwaarts (bv. waterzuivering) op het systeem. De bovenloop van de Schelde en het 
Franse grondgebied maken geen deel uit van het studiegebied.
Volgens de studie voor natuurontwikkelingsmaatregelen voor het Schelde-estuarium omvat 
het gebied de aanpalende natuurlijk overstroombare gebieden: inclusief de ‘antropogene’ 
ontwikkelingsgebieden (Gecontroleerd gereduceerd getijgebied of GGG’s en Gecontroleerde 
overstromingsgebieden GOG’s) en natuurgebieden gekoppeld aan het estuariene 
ecosysteem (ramsar gebieden en Natura 2000) in Vlaanderen, en de bufferzones (2km 
landinwaarts) zoals gedefinieerd voor de Westerschelde (Zeeland).

Deze gebiedsgrenzen worden niet beschouwd ais een strakke afbakening. Voor bepaalde 
thema’s of gebruiksfuncties en vanuit het oog op het creëren van een draagvlak is het 
wenselijk over deze grenzen heen te kijken.

3.5. Tijdsperspectief

Tot hoever het instrument terug gaat in de tijd is afhankelijk van de vraag die voorligt. 
Lange tijdsreeksen zijn enkel relevant wanneer de processen en fenomenen die bekeken 
worden dit noodzakelijk maken. In dit kader is een gezamenlijk (NL/VL) referentiepunt (T0) 
en tijdsperspectief voor het afstellen van de doelstellingen nuttig (deze T0 kan verschillen 
afhankelijk van het beschouwde thema).
IDO-Schelde kan ais basis gebruikt worden voor toekomstverkenning of scenario- 
ontwikkeling, maar streeft dit in deze fase niet na. Anderzijds wil het instrument de meest 
actuele data opnemen en zo dicht mogelijk aanleunen bij de huidige stand van zaken. Het 
instrument is bruikbaar en leefbaar naarmate het regelmatig geactualiseerd wordt. De 
actualisatie kan bv. twee- of driejaarlijks, of gekoppeld aan rapportagecycli voor bepaalde 
indicatoren (vb. KRW, Natura 2000). Voor bepaalde indicatoren, die integraal deel uitmaken 
van de set, kan een frequentere actualisatie aan de orde zijn omwille van de 
beleidsaanbevelingen die hieruit voortvloeien (vanuit de sturende of bevoegde 
organisatie).

4. ínhoud

4.1. Draagkracht en bouwstenen, historiek

IDO-Schelde bouwt voort op langetermijn onderzoek, jarenlange samenwerkingsverbanden, 
publicaties, discussies en werkgroepen, analyses, en concrete voorstellen voor indicatoren 
voor het beleid (Beieidsmonitoring Westerschelde, Beoordelingskader Schelde-estuarium, 
gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium). Het voorstel voor geïntegreerde 
monitoring (Meire en Maris, 2008) is een centrale bouwsteen van het instrument.
Andere bouwstenen zijn indicatoren die - hoewel vanuit een bepaald domein uitgewerkt (bv. 
waterkwaliteit) - conceptueel gericht zijn op een geïntegreerde benadering en juridisch 
verankerd zijn in Europese wetgeving (doorvertaald naar nationale wetgeving) en daaraan 
gekoppelde rapportageverplichtingen.
Een aantal nationale (Nederlandse-Vlaamse) sectorale beleidsdoelstellingen en indicatoren, 
relevant voor de Schelde, verwijzen expliciet naar een duurzame ontwikkeling. Waar
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mogelijk is er ook aansluiting met de Europese en lokale indicatoren voor een geïntegreerd 
beheer van kustgebieden. Tot slot wordt ook gekeken naar de manier waarop indicatoren 
voor duurzame ontwikkeling hun plaats vinden in het beleid en beheer van andere estuaria 
(zie figuur 2).

4.2. Koppeling met bestaande initiatieven

Via een omgevingsverkenning wordt nagegaan op welke wijze het instrument kan 
gekoppeld worden aan bestaande initiatieven bv. het Schelde Informatiecentrum - SIC, 
Scheldeland vzw (toeristische sector), het Rijn-Schelde-Delta samenwerkingsverband (ruimer 
dan Schelde-estuarium), andere estuaria in Europa. Het doei van deze verkenning is het 
situeren van potentiële win-win situaties, het identificeren van natuurlijke partners voor het 
communiceren van de doelstellingen en resultaten, het maximaliseren van sturing door de 
gebruikers tijdens de opbouw en ontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van het 
instrument.

4.B. Evolutie

Het instrument laat zich bepalen door de visie op de doelstelling die het moet vervullen en 
de Ínhoud die het moet bevatten. Het instrument moet dus ruimte hebben voor cyclische 
evaluatie, ontwikkeling en bijsturing (door opdrachtgever, gebruikers, ICT ontwikkelingen) 
en toename in kennis en veranderende inzichten in rekening brengen.

4.4. Operationele inbedding

Door de koppeling met de ScheldeMonitor en het dataportaal, wordt een concrete stap 
gezet in het operationaliseren en het geven van continuïteit aan het instrument. Het 
garandeert een aantal bijkomende voordelen, onder meer het feit dat de ScheldeMonitor al 
geruime tijd gekend is bij en gebruikt wordt door specifieke doelgroepen van IDO-Schelde.

4.5. Ontwikkeling, opbouw en dienstverlening

Door de koppeling met de ScheldeMonitor kan IDO-Schelde deels steunen op de bestaande 
en te ontwikkelen infrastructuur en de continuïteit in het beheer en onderhoud van het 
informatiesysteem. Het instrument wordt raadpleegbaar door middel van een interactieve en 
geografische zoekinterface op het Internet. Gekoppeld aan de dienstverlening van de 
ScheldeMonitor en het dataportaal kunnen vragen via een feedback formulier of via e-mail 
gesteld worden aan info@ScheldeMonitor.org Vragen die buiten het bereik van het 
kennissysteem of het IDO-instrument liggen worden doorverwezen naar de aangewezen 
experten of contactpersonen. Dit bevordert een open en transparante communicatie, en de 
erkenning van de expertise en bevoegdheden van de betrokken instellingen en overheden. 
De webpaginas zijn bevraagbaar in het Engels en in het Nederlands.

4.6. Actualisatie

Het invullen van het instrument (IDO-Schelde) met de data uit Vlaanderen en Nederland 
gebeurt (door de opdrachtnemer) op basis van de producten die door de data-eigenaars, 
auteurs en dataleveranciers ter beschikking worden gesteld. Voor de actualisatie en 
continuïteit in het instument zijn afspraken nodig/wenselijk met de instanties die zich bezig 
houden met onderzoek en monitoring op het Schelde-estuarium, inclusief afspraken voor 
het periodisch updaten van de data op schaal- en aggregatieniveau van de Schelde. Het 
maken van afspraken en uitbouwen van een netwerk van dataleveranciers en data-eigenaars 
maakt deel uit van de projectdoelstellingen en de projectwerking van IDO-Schelde.

4.7. Communicatie

Via de Scheldekrant en de Schelde Nieuwsbrief (SIC), de Grote Rede en de Vlizine (VLIZ) 
worden abonnees en gebruikers van de ScheldeMonitor geïnformeerd op relevant nieuws en
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recente ontwikkelingen. Deze publicaties zijn bestemd voor een ruim publiek, gaande van 
wetenschappers tot geïnteresseerde burgers. De ScheldeMonitor attenderingsservice biedt 
een tweemaandelijks contactname met een overzicht van nieuwe publicaties, projecten en 
datasets in het systeem. Deze media bieden mogelijkheden voor een systematische en 
gerichte communicatie rond IDO-Schelde. Tijdens het projectverloop wordt een 
inspraakperiode voorzien waarbij de gebruikers deels mee sturing kunnen geven aan een 
aantal van de gebruiksfuncties en andere aspecten van de webpagina’s in ontwikkeling.

5. Referenties

Aerts, F. (2008). Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en 
structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]. Afdeling Maritieme Toegang, details
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Figuur 2: N iet-lim itatieve opsomming van bouwstenen voor IDO-Schelde

9



6.5. Bijlage 5. L itera tuurstud ie

26



Indicatoren van Duurzame 
Ontwikkeling voor het 

Schelde-estuarium 

IDO-Schelde

Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set 
indicatoren van duurzame ontw ikkeling voor het Schelde-estuarium in het 
kader van de langeterm ijnvisie 2030.

Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet, Klaas Deneudt,
Jan Mees, Francisco Hernandez

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
Flanders Marine Institute 

Wandelaarkaai 7 
InnovOcean site 

B-8400 Oostende, Belgium 
Tel. +32-(0)59-34 21 30 
Fax+32-(0)59-34 21 31 

Email: info@vliz.be 
http://www.vliz.be

eindversie jun i 2009

VLIZ

D it document kwam to t stand dankzij medewerking van
Vlaamse Overheid -  Beleidsdomein M obilite it en Openbare Werken -  Departement M obilite it en 
Openbare Werken -  Afdeling Maritieme Toegang: Ann Govaerts

mailto:info@vliz.be
http://www.vliz.be


Inhoudsta fe l

1. Inleiding........................................................................................................................................... 3
2. Beleidskader..................................................................................................................................  5
2.1. Vlaanderen -  Nederland.............................................................................................................  5
2.1.1. Langetermijnvisie Schelde-estuarium en Ontwikkelingsschets 201 0 ....................................  5
2.2. Europees beleidskader................................................................................................................. 6
2.2.1. Kaderrichtlijn Water....................................................................................................................... 6
2.2.2. Habitat-en Vogelrichtlijn............................................................................................................  7
2.2.B. Hoogwaterrichtlijn..........................................................................................................................7
2.2.4. Zwemwaterrichtlijn........................................................................................................................ 8
2.2.5. Strategie luchtverontreiniging.....................................................................................................8
2.2.6. N itraatrichtlijn.................................................................................................................................8
2.2.7. Richtlijn Stedelijk Afvalwater........................................................................................................ 9
2.2.8. Gemeenschappelijk visserijbeleid...............................................................................................9
2.2.9. Gemeenschappelijk landbouwbeleid.......................................................................................... 9
2.2.10. Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden......................................................................................9
2.2.11. Geïntegreerd Maritiem Beleid en Kaderrichtlijn Mariene Strategie..................................... 10
2.2.12. Lissabon Strategie...................................................................................................................... 10
2.2.1 3. Verdrag van Aarhus, uitwisseling van informatie  1 0
3. Duurzame Ontw ikkeling...........................................................................................................  1 1
3.1. Europese strategie duurzame ontwikkeling........................................................................... 11
3.2. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (Samen grenzen verleggen)..........................  12
3.3. Nederlandse strategie duurzame ontwikkeling (Duurzame daadkracht)..........................  12
3.4. Duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium............................................................ 12
4. Indicatoren van duurzame ontw ikke ling...............................................................................  12
4.1. Definitie indicatoren..................................................................................................................  13
4.2. Proces- en beleidsindicatoren.................................................................................................. 1 3
4.3. Belang van indicatoren.............................................................................................................  13
5. Relevante conceptuele kaders..................................................................................................  14
5.1. DPSIR denkkader o f verstoringsketen....................................................................................  15
5.2. Ecosysteemgoederen en -d iensten ......................................................................................... 16
6. Geografisch bereik....................................................................................................................  18
7. Onderzoek en m on ito ring ........................................................................................................ 18
8. Voorgaande initiatieven voor de selectie van indicatoren.................................................... 19
9. Andere estuaria............................................................................................................................24
9.1. Seine-estuarium (FR)....................................................................................................................24
9.2. Oder-estuarium (DE/PL)..............................................................................................................26
9.3. Elbe-estuarium (DE).....................................................................................................................26
9.4. Humber-estuarium (UK)..............................................................................................................27
9.5. Eems-Dollard (NL/DE)................................................................................................................. 27
9.6. Thames en Essex (Colne, Blackwater, Crouch&Roach) estuaries (UK)................................ 27
9.7. Australische estuaria.................................................................................................................. 28
9.8. Fraser river basin (Canada)........................................................................................................ 29
9.9. Chesapeake bay (USA)................................................................................................................ 29
10. L iteratuurlijs t................................................................................................................................31
10.1. Referenties.................................................................................................................................... 31
1 0.2. Extra geraadpleegde documenten..........................................................................................  36

2



1. In le id ing

Doelstelling van deze literatuurstudie is het onderbouwen en logisch kaderen van de identificatie 
en de selectie van de set Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium 
(IDO-Schelde). Het project IDO-Schelde kadert in het programma ‘natuurlijkheid’ van de 
Werkgroep Onderzoek en Monitoring ter ondersteuning van de realisering van de Langetermijn- 
visie (LTV) voor het Schelde-estuarium. Het betreft een grensoverschrijdende samenwerking 
Nederland-Vlaanderen voor het gehele Schelde-estuarium. De doelstellingen, het concept, de 
perspectieven en de Ínhoud van dit project worden verder duidelijk gemaakt in het visiedocument 
dat het instrument IDO-Schelde toelicht (Lescrauwaet et al., 2009). In de literatuurstudie worden 
de belangrijkste bouwstenen voor het project IDO-Schelde toegelicht (zie Figuur 1). Deze studie, 
samen met de bevraging van experten, zorgt voor het nodige kader en de wetenschappelijke 
onderbouwing van de selectie van de indicatoren. Voorliggend document geeft aan welke 
elementen op basis van de literatuurstudie in rekening gebracht werden:

• een overzicht van de processen, kaders en initiatieven die relevant zijn in dit selectie
proces.

• de belangrijkste elementen en conclusies die hieruit kunnen getrokken worden voor het 
versterken van het instrument (steeds terug te vinden in de kaders met schuingedrukte 
tekst).

• een lijst met referenties en geraadpleegde literatuur voor het onderbouwen van de set 
IDO-Schelde

Nota voor de lezer:
Het document bestaat u it 8 hoofdstukken. De keuze van deze hoofdtite ls is gebaseerd op them a’s 
die ais context voor de vraagstelling van het pro ject ‘Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling  
voor het Schelde-estuarium’ ais meest re levant weerhouden werden. Na elk van deze 
hoofdstukken is een kaderstukje ingelast b ij wijze van samenvatting. De kaderstukjes staan in 
principe op zichzelf, m aar volgen e lkaar logisch op doordat ze in samenhang opgesteld zijn.
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Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor 
het Schelde-estuarium (IDO-Schelde)
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T oeganke lijkhe id , duurzam e o n tw ikke ling ontwikkeling Seine-estuarium  (FR)
N a tuu rlijkhe id

K aderrich tlijn  W ater M o n ito r Duurzaam O der-estuarium  (DE/PL)
O n tw ikke l i ngsschets Nederland
2010 H abitat- en E lbe-estuarium  (DE)

V og e lr ich tlijn O m gevings ind ica to ren
MONEOS geïntegreerde duurzam e o n tw ikke ling H um ber-estuarium  (UK)
m on ito r in g H oogw ate rrich tlijn in Vlaanderen

Eems-Dollard estuarium
ScheldeM onitor Z w em w ate rrich tlijn EU-duurzaamheids- (NL/DE)

ind ica toren  voo r
Voorgaande N itra a tr ich tlijn kustgeb ieden in Essex estuaria  (UK)
initiatieven Nederland

Strategie A ustra lische estuaria
G ezondhe idsind ica toren lu ch tve ron tre in ig ing Het kustkom pas
voo r het Schelde- Fraser River Basin
estuarium G em eenschappelijk Sectoraal (Canada)

v isserijbe le id
Beoorde lingskader M ilieubalans - Chesapeake bay (USA)
Schelde-estuarium A anbeveling inzake een N atuurba lans M ilieu- en

geïn tegreerd  beheer van na tuu rcom pend ium
W aardering voo r de kustgeb ieden (2002)
W esterschelde M ilieu rapportages -

G eïntegreerd M aritiem N atuurrapportages
B e le idsm onito ring beleid (IMP) en Europese
W esterschelde Mariene stra teg ie  (EMS) Ind ica to renboek

duurzaam
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Figuur 1: N iet-lim itatieve opsomming van bouwstenen voor IDO-Schelde
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2. B ele idskader

Bij de ontwikkeling van een set IDO voor het Schelde-estuarium moeten in eerste plaats de 
verschillende relevante beleidskaders die betrekking hebben op dit estuarium in rekening 
gebracht worden. Het belangrijkste Nederlands-Vlaamse kader is de Langetermijnvisie Schelde- 
estuarium (LTV) en de hierop gebaseerde Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010). Daarnaast zijn 
een aantal belangrijke Europese wetgevingen van toepassing op het Schelde-estuarium zoals de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR).
Hieronder volgt een summier overzicht met telkens een verwijzing naar relevante publicaties 
en/of websites. Een uitgebreide opsomming van relevante wetgeving (Internationaal, Europees en 
nationaal/regionaal) is vervat in het ‘Milieueffectrapport Verruiming Vaargeul, bijlage 8: 
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden’ (Arcadis, Technum, 2007).

2.1. Vlaanderen - Nederland

2.1.1. Langetermijnvisie Schelde-estuarium en Ontwikkelingsschets 2010

De Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) (Directie Zeeland AWZ, 2001) vormt een belangrijk 
kader voor het ontwerpen van een set IDO voor het Schelde-estuarium. Deze visie die Nederland 
en Vlaanderen gezamenlijk hebben opgemaakt vormt de basis voor de ontwikkeling van een 
bilateraal integraal beleid voor het estuarium (Graveland et al., 2002). In 2005 hebben 
Vlaanderen en Nederland, voortvloeiend het uit het Derde Memorandum van Overeenstemming, 
ook vier Scheldeverdragen ondertekend waaronder het verdrag voor een versterkte 
samenwerking tussen de overheden van beide landen op het gebied van beleid en beheer (Anon. 
2005a,b,e,d,e).
Centraal in de LTV staat het streefbeeld 2030, dat de doelen aangeeft die in 2030 bereikt moeten 
zijn, samengevat in de kernzin “Het Schelde-estuarium is in 2030 een gezond en m ultifunctioneel 
estuarien watersysteem, dat op duurzame wijze w ordt gebru ik t voor menselijke behoeften."
Drie grote pijlers worden hierbij ais prioritair gezien: veiligheid, toegankelijkheid en 
natuurlijkheid van het estuarium.
De kenmerken van het streefbeeld 2030 zijn:

o De instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium  is het 
uitgangspunt voor beheer en beleid 

o Maximale veiligheid tegen overstromen is een belangrijke bestaansvoorwaarde voor beide 
landen

o Ais trekpaard  voor de welvaart z ijn  de Scheldehavens optim aal toegankelijk (vlot en veilig 
havenverkeer) 

o Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch
o Nederland en Vlaanderen werken bestuurlijk-politiek en operationeel samen.

De drie grote pijlers hebben steeds afzonderlijk aandacht gekregen in de LTV, maar ze staan niet 
Ios van elkaar. Een verruiming van de vaargeul bv. heeft gevolgen voor de natuur in het gebied. 
Zo is gewerkt aan de visies voor de afzonderlijke pijlers, waarna de afzonderlijke visies zijn 
geïntegreerd en op elkaar afgestemd tot de integrale visie.
In het Tweede Memorandum van Overeenstemming (2002), werd bepaald dat een 
‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium’ opgesteld moest worden (Anon. 2002). Deze 
ontwikkelingsschets vormt dan de te volgen strategie (met concrete projecten en noodzakelijke 
ingrepen) om tot het streefbeeld 2030 te komen (ProSes, 2005). Nog in het Tweede 
Memorandum werd afgesproken om gezamenlijk te investeren in beleidsondersteunend 
onderzoek. Dit resulteerde in 2003 in de start van het programma Lange Termijn Visie 
onderzoek- en monitoring (LTV O&M, recentelijk omgevormd tot de Werkgroep O&M) (Anon.,
2007). Dit programma moet het mogelijk maken om vragen vanuit het beleid en het beheer met 
betrekking tot het Schelde-estuarium zo goed mogelijk te beantwoorden. Recent werd ook de 
nota voor een geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium opgesteld (Meire & Maris,
2008). Op basis van bestaande monitoringsinspanningen en geformuleerde voorstellen werd een
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selectie gemaakt van de parameters die nodig zijn om de ontwikkelingen van het Schelde 
ecosysteem te kunnen volgen en dit op een geïntegreerde manier.

Verruiming vaargeul Ruimte voor behoud en 
herstel

Dijkverhogingen en 
overstromingsgebieden

Natuurlijkheid Veiligheid

OS2010 (Uit te voeren projecten en maatregelen)

Schelde-estuarium

Lange Termijn Visie 2030

Figuur 2: Relatie tussen de LTV2030 en de 052010 (Schrijver & Piancke, 2008)

2.2. Europees bele idskader

2.2.1. Kaderrichtlijn Water

De EU Kaderrichtlijn Water (KRW) trad in 2000 in werking'. Het doei van deze richtlijn is het 
beschermen van onze aquatische ecosystemen nu en in de toekomst. Ze verplicht de lidstaten 
ertoe alle Europese wateren in een goede toestand te brengen en te houden. Voor de goede 
ecologische toestand reikt de KRW tot 1 nautische mijl zeewaarts van de laagwaterlijn en voor de 
goede chemische toestand to t 12 nautische mijl zeewaarts van de laagwaterlijn. In Vlaanderen 
kreeg de KRW vorm in het Decreet Integraal Waterbeleid2. Voor Nederland werd de KRW vertaald 
in de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water3. De KRW is een voorbeeld van de geïntegreerde 
benadering die de EU wenst toe te passen in het Europese beleid. Een belangrijk element in deze 
geïntegreerde benadering is het opstellen van gezamenlijke indicatoren en rapportage (zoals de 
Goede Ecologische Toestand - GET).
De stroomgebieden worden in de KRW centraal gesteld bij het waterbeheer. Dit principe is van 
belang gezien water niet ophoudt aan de grenzen en een goede waterkwaliteit slechts kan 
worden bereikt dankzij de inzet van alle lidstaten. Eind 2009 moeten de eerste, hierna 
zesjaarlijks op te leveren, stroomgebiedbeheerplannen klaar zijn waarin onder meer de 
doelstellingen voor de waterlichamen zijn gespecificeerd en resultaten van de monitoring worden 
gepresenteerd. De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor het Schelde-estuarium zijn 
momenteel in openbaar onderzoek (Anon. 2008a,b,e; Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid 2008a,b).
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2.2.2. Habitat- en Vogelrichtlijn
incl. Initiatieven te r bescherming van de biodiversite it

De bescherming van ons natuurlijke erfgoed is een belangrijke doelstelling zowel op nationaal, 
Europees ais internationaal niveau. De Ramsar Conventie ( 1 971 )' richt zich op de bescherming 
van ‘wetlands’ o f waterrijke gebieden van internationaal belang, en hun natuurlijke rijkdommen. 
De EU keurde ook het verdrag inzake biologische diversiteit goed (199B) en zette een actieplan 
op met ais doei het biodiversiteitverlies een halt toe te roepen en de maatregelen te treffen die 
nodig zijn om deze doelstelling tegen uiterlijk 2010 te verwezenlijken. Verder flankerend beleid 
is terug te vinden in o.a. de KRW (zie 2.2.1), het Gemeenschappelijk Visserij- en Landbouwbeleid 
(zie 2.2.8. en 2.2.9.)
De EU Vogelrichtlijn (VRL, 1979) en de EU Habitatrichtlijn (HRL, 1 992)2 verplichten lidstaten ertoe 
gebieden op land en zee te beschermen voor de instandhouding en het herstel van soorten en 
habitats. De speciale beschermingszones die in het kader van de VRL en HRL zijn aangeduid 
vormen een netwerk (natura 2000) van beschermde gebieden over heel Europa. Voor deze 
gebieden en voor de soorten van communautair belang (aangegeven in de bijlagen van de 
richtlijnen) moeten instandhoudingsdoelstellingen worden opgesteld. Hierin wordt aan de hand 
van een aantal abiotische en biotische criteria kwantitatief bepaald wat moet beschermd worden. 
In zesjaarlijkse rapportages moeten de lidstaten de staat van instandhouding toetsen aan de 
hand van de opgelijste criteria voor deze habitats en soorten van communautair belang.
Voor Nederland zijn gebieden afgebakend en beschermd onder de Natuurbeschermingswet 
(1998). Deze wet regelt de bescherming van gebieden in het kader van de VRL en HRL. In de 
Flora- en Faunawet wordt de bescherming van soorten geregeld. Via gebruiksbestemmingen in de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in Nederland een netwerk van gebieden tot stand gekomen 
waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 
geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS is 
opgebouwd uit bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en 
zogenaamde robuuste verbindingen; landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch 
natuurbeheer (beheergebieden); en grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het 
Ijsselmeer en de Waddenzee). De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn3. De 
instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden en soorten uit de bijlagen van de VRL en HRL 
werden geformuleerd in het Natura 2000 doelendocument (Anon., 2006a).
In Vlaanderen is er naast het netwerk Natura 2000 (decreet Natuurbehoud) en naar analogie met 
de Nederlandse EHS ook het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend netwerk (IVON). Verder is de graad van versnippering van de natuur in 
Vlaanderen een specifiek aandachtspunt. Voor de Zeeschelde werden de natuurdoelstellingen 
kwantitatief onderbouwd en vastgelegd op niveau van ecosysteemfuncties, habitats en soorten in 
de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD-Z; Adriaensen et al., 2005) en bekrachtigd door de 
Vlaamse regering. De IHD-Z stelt concrete (bv. oppervlakten en broedparen) doelstellingen voor 
habitats en soorten op de bijlage van de HRL en VRL, naast het voorzien van ruimte voor 
regionaal belangrijke biotopen en soorten. Deze doelstellingen worden mee geconcretiseerd in 
het geactualiseerde sigma-plan (zie 2.2.B) De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) 
geven aan hoeveel van welke natuur we in heel Vlaanderen nodig hebben om de Europese 
bedreigde soorten en habitats op een duurzame manier in stand te kunnen houden en wat 
hiervoor nodig is.

2.2.3. Hoogwaterrichtlijn

De EU Hoogwaterrichtlijn is in 2007 van kracht geworden4. Ze verplicht lidstaten ertoe 
overstromingsrisico’s van rivieren en kustgebieden in kaart te brengen waarbij ook wordt 
nagegaan hoeveel mensen en goederen zich in risicogebieden bevinden. Er moeten eveneens 
maatregelen worden genomen om deze overstromingsrisico’s te verminderen. Op die manier wil
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Europa mens, milieu, cultureel erfgoed en economische activiteiten beter beschermen tegen 
overstromingen. In Nederland is de veiligheid tegen overstromen vastgelegd per wet (Wet op 
Waterkering1), terwijl de doelstellingen voor het Zeescheldebekken in Vlaanderen via het 
geactualiseerde sigmaplan worden gerealiseerd2.

2.2.4. Zwemwaterrichtlijn

In 2006 trad de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn in werking (de oude dateerde van 1 976)3. De 
richtlijn definieert de minimale kwaliteitscriteria waaraan de zwemwateren (niet zwembaden of 
wateren voor therapeutisch gebruik) moeten voldoen. Ze bepaalt waar, wanneer en hoe de 
lidstaten hun zwemwateren moeten controleren en beoordelen. Daarnaast moet ook de 
informatievoorziening aan de zwemmers worden verbeterd. Het doei van deze richtlijn is het 
helpen behouden, beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het milieu evenals het 
beschermen van de gezondheid van de baders. De zwemwaterkwaliteit wordt in de nieuwe 
richtlijn vastgesteld aan de hand van 2 soorten bacteriën (E. Coli, intestinale enterokokken) en is 
dubbel zo streng voor kust- en overgangswateren dan voor binnenwateren. De norm voor een 
uitstekende zwemwaterkwaliteit is ook twee maal strikter dan die voor een goede 
zwemwaterkwaliteit. De kwaliteit van het zwemwater is één van de criteria gekoppeld aan de 
toekenning van het eco-kwaliteitslabel ‘Blauwe Vlag’ (Blue Flag) voor jachthavens en stranden en 
een belangrijke troef oplevert in de toeristisch-recreatieve sector4.

2.2.5. Strategie luchtverontreiniging

De thematische strategie luchtverontreiniging (2005) bevat doelstellingen op het gebied van 
emissie van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen. Ze stelt maatregelen voor om deze 
doelstellingen tegen het jaar 2020 te verwezenlijken bv. het verbeteren van de bestaande 
wetgeving en een groter beroep doen op sectoren (transport, energie, landbouw) die een 
significante bijdrage leveren tot luchtverontreiniging5. De nieuwe Kaderrichtlijn luchtkwaliteit 
(2008) is een onderdeel van deze strategie en voegt de vorige kaderrichtlijn (1996) samen met 
verschillende dochterrichtlijnen6. Er zijn normen vastgesteld voor fijne deeltjes (PMio, PM25), NOx, 
S02, CO, Pb, benzeen. De vierde dochterrichtlijn staat nog op zichtzelf en bevat normen voor As, 
Hg, Cd, Ni en PAK’s. In Nederland worden deze parameters gemonitord door het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); in 
Vlaanderen is het meetnet luchtkwaliteit van de VMM (Vlaamse Overheid Leefmilieu, Natuur en 
Energie), verantwoordelijk voor de monitoring.

2.2.6. Nitraatrichtlijn

In 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn uitgevaardigd. Met deze richtlijn wil Europa de 
waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen verminderen, en 
verdere verontreiniging voorkomen. De lidstaten moeten vaststellen welke wateren verontreinigd 
zijn en welke wateren, zonder maatregelen, mogelijk door verontreiniging bedreigd worden. Op 
basis daarvan moeten kwetsbare zones aangeduid worden waarvoor actieprogramma’s worden 
opgemaakt om de verontreiniging van water door stikstofverbindingen te verminderen. De 
nitraatconcentraties van het water moeten regelmatig gemeten worden via meetpunten en er 
moet vierjaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang. In Nederland werd het Vierde 
Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2010 - 2013 onlangs gelanceerd met nieuwe 
maatregelen en een terugblik op het beleid dat to t nu toe werd gevoerd en de uitkomsten
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daarvan (Anon., 2009). Voor Vlaanderen geldt het nieuwe Mestdecreet (2006)1 en het derde 
Mestactieplan (MIRA, 2007).

2.2.7. Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Richtlijn Stedelijk afvalwater is van kracht sinds 1 9912. De EU wil op die manier het milieu 
beschermen tegen de nefaste gevolgen van het lozen van stedelijk afvalwater van huishoudens 
en bedrijven. De richtlijn bepaalt op welke manier de lidstaten dit afvalwater moeten opvangen, 
behandelen en lozen en vereist het monitoren van de werking van afvalwaterzuiverings
installaties. Er staan ook voorschriften in voor de afvoer van zuiveringsslib.

2.2.8. Gemeenschappelijk visserijbeleid

Het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) wordt gevormd door het geheel van Europese regels 
voor de visserij en de aquacultuur3. Dit GVB kwam in 1 983 tot stand en werd in 1992 en 2002 
herzien. Het doei was een duurzame exploitatie van de levende aquatische rijkdommen 
waarborgen naast het behouden van een levensvatbare en concurrerende visserijsector. Bij de 
huidige herziening erkent men het falen van bestaande maatregelen en wenst men een nieuw 
beleid uit te stippelen tegen 2012-2013. Het regionaliseren van de uitvoering van het beleid en 
het beter insluiten van het principe van ecosysteembenadering zijn enkele van de belangrijkste 
discussiepunten in dit proces.
Ook voor het Schelde-estuarium is het GVB van toepassing. Om te garanderen dat visstocks 
binnen veilige biologische grenzen blijven is het immers belangrijk dat de diadrome vissoorten 
beheerd en beschermd worden over hun volledige verspreidingsgebied. Voor de visserij op de 
Zeeschelde werd in 1996 een ontwikkelingsplan opgesteld met streefbeelden voor water- en 
bodemkwaliteit, ecosysteemkwaliteit en visbestanden (Van Damme & De Pauw, 1996). Het gaat 
hier vooral om recreatieve visserij. Op de Westerschelde wordt beroepsmatig gevist op 
zeesoorten (zoals tong en garnaal) en kokkels. Voor deze laatste is het Beleidsbesluit 
Schelpdiervisserij 2005 - 2020 van toepassing waarbij men de mechanische visserij wil gaan 
vervangen door een duurzame kokkelkweek (Anon., 2004a).

2.2.9. Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) streeft ernaar om de door de landbouw 
teweeggebrachte verontreiniging te beperken, de biologische diversiteit te handhaven en 
ongerepte gebieden, natuurlijke habitats en vogels te beschermen4. Het GLB pleit voor een 
landbouw die duurzaam is en die het milieu met respect behandeld. De duurzame bescherming 
van de biodiversiteit reikt verder dan Natura 2000 en de bedreigde soorten. De Commissie heeft 
daarom een actieplan opgezet om, op het grondgebied van de Europese Unie (EU) en daarbuiten, 
de biodiversiteit in stand te houden en het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Daarom 
voorziet het actieplan ook in de instandhouding en het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten in de plattelandsgebieden van de EU die niet specifiek beschermd zijn, o.a. 
door de bepalingen van het GLB optimaal te benutten om te voorkomen dat landbouwgrond met 
grote ecologische waarde worden prijsgegeven.

2.2.10. Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden

In 2002 werd de Aanbeveling betreffende de uitvoering van een Geïntegreerd Beheer van 
Kustgebieden (ICZM) in Europa goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad5. Zowel 
België (Anon., 2006b) ais Nederland (Anon., 2005) brachten een nationaal rapport inzake deze
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aanbeveling uit. De kernboodschap is het streven naar een Geïntegreerd Beheer van de 
Kustgebieden: een duurzame ontwikkeling en gebruik van de kustgebieden en hun bronnen 
waarbij alle relevante beleidsterreinen, sectoren en bestuursniveaus betrokken moeten worden. 
Het betekent ook een integratie van zowel het land- ais het zeegedeelte van de kustzone in 
ruimte en tijd. De EU-aanbeveling geeft echter geen definitie van de kustzone en zijn 
begrenzingen. In vele lidstaten worden de estuaria (vooral de zoutwaterzones) beschouwd ais 
deel van de kustgebieden. Lidstaten worden via de aanbeveling aangespoord om indicatoren te 
gebruiken in de rapportage over de voortgang inzake ICZM en de evolutie naar een meer 
duurzame situatie.

2.2.11. Geïntegreerd Maritiem Beleid en Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Unie publiceerde in 2007 het zogenaamde “blauwboek” voor een Geïntegreerd
Maritiem Beleid'. Het beleid inzake handel, transport, energie, visserij, het mariene milieu en 
andere moet zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd om een optimale en duurzame 
ontwikkeling van alle zeegerelateerde activiteiten te verzekeren. De EU Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie (KRM, 2008)2 is de milieupijler van dit nieuwe geïntegreerde maritieme beleid.Het doei 
van deze richtlijn ligt in de lijn van de KRW maar dan voor de zeewateren. De KRM beoogt het 
behalen van de goede milieutoestand van de Europese mariene wateren tegen 2021 en de 
bescherming van de hulpbronnen waarvan economische en sociale activiteiten afhankelijk zijn. 
De lidstaten hebben tijd tot ju li 2010 om deze richtlijn om te zetten in nationale regelgeving en 
moeten voor 2015 programma’s met maatregelen ontwikkelen om de goede milieutoestand te 
behalen. Gezien de centrale rol die het Schelde-estuarium en de zeehavens van Zeeland en 
Vlaanderen vervullen inzake transport, scheepvaart en maritieme handel, zullen beide 
wetgevende kaders, samen met de KRW, ongetwijfeld een belangrijke sturende impact hebben in 
de sector, en in het gebied.

2.2.12. Lissabon Strategie

De Lissabon Strategie werd gelanceerd in 2000 om Europa te moderniseren. In 2005 werd de 
strategie, na matige resultaten, herzien en kwam de focus te liggen op een duurzame 
economische groei van en meer/betere banen binnen de Europese Unie. Op die manier wil de EU 
ervoor zorgen dat onze economieën hun concurrentievermogen behouden en dat belangrijke 
demografische veranderingen in de toekomst kunnen worden opgevangen3.

2.2.13. Verdrag van Aarhus, uitwisseling van informatie

Het Verdrag van Aarhus werd aangenomen in 1998 in het kader van de Europese Economische 
commissie (UNECE) van de Verenigde Naties4. Het verdrag gaat uit van drie principes: het 
waarborgen van een betere toegang tot de milieu-informatie voor het publiek, het geven van een 
grotere inspraak in de besluitvorming op milieugebied en een verbeterde toegang tot de rechter 
inzake milieu-aangelegenheden. In de verklaring van Riga (2008), die werd ondertekend door alle 
betrokken partijen, werd het verdrag nogmaals bevestigd ais een uniek internationaal wettelijk 
instrument dat de koppeling tussen bescherming, behoud en verbetering van het milieu en de 
mensenrechten versterkt zodat wordt bijgedragen tot een milieuvriendelijke en duurzame 
ontwikkeling.
Andere verdragen en richtlijnen zorgen eveneens voor een betere uitwisseling van informatie 
over de grenzen heen. Zo is er het internationale Espoo-Verdrag (1991) dat betrekking heeft op 
milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband5 en de richtlijn to t oprichting van een
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infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE)1 om 
geografische datasets en bronnen te harmoniseren en kennishiaten te identificeren.

Het Schelde-estuarium is een gebied waar verschillende adm inistratieve niveaus, gebruikers, 
sectoren en bevoegdheden samenwerken in het kader van een gebiedsgerichte visie (LTV 2030). 
De LTV 2030 sp itst zich voornam elijk toe op de 3 hoofdpijlers veiligheid, na tuurlijkhe id  en 
toegankelijkheid (zie 2 .I . I . ) .  Naast de LTV is heel wat Europese en lokale wetgeving van 
toepassing op het Schelde-estuarium. Europa geeft een sterke aansturing in het beleid van de 
lidstaten, o.a. inzake milieu-wetgeving, landbouw, visserij en behoud van biodiversiteit. In d it 
wetgevende kader is er een stapsgewijze evolutie naar, en implementatie van een geïntegreerd  
beleid met een sterk instrum entarium  voor beleidsopvolging (m onitoring, rapportage, evaluatie, 
indicatoren). Anderzijds is er het beginsel van de subsidiarite it. Het b li jf t  een belangrijke  
evenwichtsoefening om beide visies te verzoenen in het lokaal beleid en in de beleidsevaluatie.

3. D u u rza m e  O n tw ik k e lin g

Het streefbeeld 2030 van de LTV, beschrijft welke doelen op de lange termijn (2030) bereikt 
zouden moeten zijn in het Schelde-estuarium. Het streefbeeld voor 2030 is: ‘Het Schelde- 
estuarium is in 2030 een gezond en multifunctioneel estuariene watersysteem, dat op duurzame 
wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften’. Voor de conceptuele en wetgevende 
omkadering van het concept ‘duurzame ontwikkeling’ werden de meest relevante internationale, 
Europese en lokale beleidsdocumenten geraadpleegd.
In het rapport “Our Common Future” (1987) formuleerde de toenmalige Noorse premier Gro 
Brundtland de, ondertussen internationaal aanvaarde, definitie van duurzame ontwikkeling (DO): 
"Duurzame ontw ikkeling is de ontw ikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie 
zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar 
te brengen". In 1992 werden op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro 
(UNCED of “Earth Summit”), de algemene principes van DO vastgelegd. De bescherming van het 
milieu en de sociale en economische ontwikkeling vormen de pijlers van deze DO. Er werd een 
internationaal programma opgesteld voor een duurzame 21e eeuw (Agenda 21). Op de wereldtop 
voor DO in Johannesburg (WSSD, 2002) werden deze principes en doelstellingen bevestigd en 
richtte men zich op de concretisering ervan op nationaal en internationaal niveau. De lidstaten 
engageerden zich om nationale strategieën voor DO te formuleren en uit te werken en in 2005 
met de uitvoering daarvan te beginnen.2

3.1. Europese s trateg ie  du urzam e o n tw ikke lin g

De Europese top in Göteborg (2001) zorgde voor een uitbreiding van de sociaal-economische 
Lissabon strategie (zie 2.2.12.) met een milieudimensie. Dit was een eerste stap naar een 
volwaardige Europese strategie voor duurzame ontwikkeling. In 2006 werd de vernieuwde 
strategie met doelstellingen en uitgangspunten van de Europese Unie voor duurzaamheid 
aangenomen. Zeven sleuteluitdagingen komen aan bod: klimaatverandering en groene energie, 
duurzaam transport, duurzame consumptie en productie, behoud en beheer van natuurlijke 
bronnen, volksgezondheid, sociale insluiting, demografie en migratie, armoede in de wereld. Een 
set IDO’s werd geënt op deze hoofdthema’s. Lidstaten moeten in hun nationale strategie 
aangeven hoe zij de doelstellingen met betrekking tot deze sleuteluitdagingen zullen waarmaken 
en regelmatig hun voortgang rapporteren aan de Europese Commissie3.
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3.2. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (Samen grenzen verleggen)

In 2006 werd de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling (Samen grenzen verleggen) 
aangenomen door de Vlaamse regering. Deze strategie legt de basis voor het Vlaamse beleid 
inzake DO. Er zijn doelstellingen vastgelegd voor zeven verschillende thema’s: armoede en 
sociale uitsluiting, vergrijzing, klimaatverandering, mobiliteit, ruimtelijke ordening, duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen, en volksgezondheid. De basisfilosofie hierbij is dat op vlak 
van bestuur de verschillende sectoren en niveaus meer en beter gaan samenwerken en 
doelstellingen van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar worden afgestemd'.

B.B. Nederlandse strategie duurzame ontwikkeling (Duurzame daadkracht)

De Nederlandse strategie voor duurzame ontwikkeling is terug te vinden in het Actieprogramma 
Duurzame daadkracht (2003). Nederland zet in op twaalf duurzaamheidsthema’s: 
armoedebestrijding, doelmatig mondiaal bestuur, handel en goede financieringsstructuren 
mondiaal, goed waterbeheer en toegang tot goede kwaliteit drinkwater, duurzame 
energiehuishouding, gezondheid en veiligheid, duurzame landbouw, biodiversiteit, bevolking 
(vergrijzing & migratie), mobiliteit, produceren en consumeren, kennis. Ook hier wordt naast de 
drie grote pijlers van duurzame ontwikkeling (people, planet, profit) aandacht geschonken aan 
een vierde p (proces of participatie) die het belang van communicatie en samenwerking moet 
benadrukken.2

3.4. D uurzam e o n tw ikke lin g  van het Schelde-estuarium

Een duurzame ontw ikkeling van het Schelde-estuarium vergt een geïntegreerde benadering van 
de 3 hoofdpijlers u it de LTV (veiligheid, natuurlijkhe id , toegankelijkheid), samen m et de sectoren 
visserij, toerisme, recreatie en landbouw, om economische doelstellingen te behalen, sociaal- 
culturele waarden te behouden, een gezond en evenwichtig na tu u rlijk  systeem te verzekeren, 
voor de huidige en toekomstige generaties. Indicatoren van duurzame ontw ikkeling (DO) 
vervullen een toenemende ro l in beleidsvorming, beleidsevaluatie en communicatie, ook in het 
beleid voor een DO op internationaal, Europees en lokaal niveau. Een set indicatoren van DO voor 
het Schelde-estuarium moet ernaar streven om het containerconcept ‘duurzaam heid ’ een 
gebiedgerichte vertaling en inhoudelijke invulling te geven, mét de omkadering van de LTV. Een 
set IDO voor het Schelde-estuarium kan het draagvlak voor een geïntegreerd en duurzaam  beleid 
vergroten en kom t bovendien tegemoet aan bestaande rapportageverplichtingen voor 
geïntegreerd en duurzaam  beleid.

4. Ind icatoren  van d u u rza m e  o n tw ik k e lin g

De Agenda 21 (hfdst 40) van de Verenigde Naties geeft aan dat het ontwikkelen van indicatoren 
van duurzame ontwikkeling (IDO) belangrijk is om de aandacht voor DO te verhogen en 
beleidsmakers op alle niveaus te helpen bij een krachtdadig beleid3. Het gebruik van indicatoren 
van duurzame ontwikkeling (IDO) wordt eveneens aangehaald in de EU strategie voor Duurzame 
Ontwikkeling4 (zie 3.1.). Er werd door Eurostat ook een set indicatoren ontwikkeld om de 
voortgang van de EU strategie voor Duurzame Ontwikkeling op te volgen5. De Europese 
Commissie erkent het belang van IDO voor de monitoring van de vooruitgang richting de

1 h ttp ://w w w 2 .v la a n d e re n .b e /d u u rza m e o n tw ikke lin g /D O In V la a n d e re n .h tm
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doelstellingen van DO en het ondersteunen van de beleidsmakers en informeren van het brede 
publiek in verband met al dan niet behaalde resultaten en wisselwerkingen.

4.1. D efin itie  indicatoren

Een indicator kan worden gedefinieerd ais een parameter, of een waarde afgeleid van parameters, 
die kan worden gebruikt om bestaande toestanden te beschrijven en die veranderingen of trends 
doorheen de tijd kan opvolgen. De drie belangrijkste functies van indicatoren zijn 
vereenvoudiging, kwantificering en communicatie. Indicatoren willen complexe fenomenen 
kwantificeren door vereenvoudiging zodat de communicatie van informatie naar beleidsmakers 
en andere doelgroepen mogelijk wordt gemaakt of verbeterd (OECD, 2003; Belfiore et al., 2006). 
Kenmerken van goede indicatoren zijn:

Vanuit wetenschappelijk perspectief:
• Gemakkelijk meetbaar met de nodige betrouwbaarheid in een tijdsschaal die nodig is 

om een beleid te kunnen ondersteunen
• Kostenefficiënt
• Concreet(niet abstract)
• Interpreteerbaar voor een zo groot mogelijk publiek
• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
• Gevoelig aan veranderingen in de eigenschappen die worden onderzocht om zo trends 

te kunnen bepalen
• Responsief d.w.z streven naar het meten van de effecten van beleidsacties om zo een 

goede feedback te leveren over de gevolgen van bepaalde maatregelen
• Specifiek d.w.z beantwoorden aan de eigenschappen die ze beogen te meten 

Vanuit beleidsperspectief:
• Relevant voor beleidsdoelstellingen
• Duidelijk in verband gebracht met de context
• Legitiem  d.w.z aanvaard door de betrokkenen
• Deel van het beleidsproces

Vaak worden goede indicatoren daarom omschreven met het acronym “SMART”: Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (Hametner & Steurer, 2007).

4.2. P roces-en bele idsind icatoren

Indicatoren kunnen o.a. worden ingedeeld in beleidsindicatoren en procesindicatoren. 
Beleidsindicatoren voor het Schelde-estuarium integreren in brede zin de kennis van het 
functioneren van het estuariene systeem en kennen dikwijls een groter maatschappelijk 
draagvlak, niet in het minst bij de betreffende overheden. Deze indicatoren horen idealiter bij een 
concrete beleidsdoelstelling. Procesindicatoren karakteriseren de onderliggende processen die 
bepalend zijn voor het verloop van de beleidsindicatoren. Ze geven inzicht in de oorzaak- 
responsketen omdat ze meer direct gekoppeld zijn met de maatregelen die worden genomen 
door de beheerder (Graveland et al., 2002; de Deckere & Meire 2000).
Een voorbeeld kan het onderscheid tussen beleids- en procesindicatoren verduidelijken. Een 
belangrijke beleidsindicator voor de veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium kan 
gevonden worden in het overstromingsrisico dat bepaald wordt door de overstromingskans en de 
gevolgen. Kans en gevolg zijn op hun beurt weer afhankelijk van onderliggende 
procesindicatoren zoals de belasting en sterkte van de waterkeringen, het grondgebruik en het 
aantal inwoners van het overstroomde gebied (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, AMT, 
2005). Proces- en beleidsindicatoren kunnen beiden gebruikt worden in een kader van 
ecosysteemdiensten en -goederen, o f deel uitmaken van de weergave van de verstoringsketen 
(zie 5.)

4.B. Belang van indicatoren

Goed onderbouwde indicatoren laten toe verbanden te leggen tussen ingreep en effect, of tussen 
druk en impact/toestand. Daarom is de wetenschappelijke fundering van een indicator van
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cruciaal belang. Indicatoren slaan een brug tussen wetenschap en beleid o.a. door complexe 
systemen bevattelijk voor te stellen, overzicht te creëren. Waar duidelijke ingreep-effect relaties 
aan het licht kunnen worden gebracht is het mogelijk om prioriteiten voor beleid en beheer vast 
te leggen. Voor beleidsmakers kunnen indicatoren problemen zichtbaar maken en waar mogelijk 
een indicatie geven van de trends en de afstand die nog moet afgelegd worden tot het streefdoel 
(gewenste situatie). Ook de uitkomsten en effecten van beleidsmaatregelen kunnen worden 
opgevolgd (zie ook 5.1 DPSIR-model). Op die manier vervullen indicatoren een rol in de evaluatie 
van het beleid. Deze evaluatie is een essentieel onderdeel van de beleidscyclus die verder bestaat 
uit het afbakenen van doelstellingen, het opmaken van een beleidsplan en het uitvoeren waarna 
nieuwe uitgangssituaties voor een vernieuwde agendavorming instaan (Tieleman & Leroy, 2005). 
Zoals duidelijk werd uit de definitie (zie 4.1) hebben indicatoren een belangrijke 
communicatiefunctie. Ze vereenvoudigen complexe informatie zodat deze bevattelijk wordt voor 
de doelgroepen waarop het onderwerp van de indicator betrekking heeft. Daarnaast kunnen 
indicatoren het publieke bewustzijn rond duurzame ontwikkeling aanwakkeren en een breder 
draagvlak creëren om bepaalde beleidsmaatregelen te nemen (EEA, 1999; Marti et al., 2007).

data information

information knowledge

decision support and 
policy impact and 

evaluation
warning and communication, 

awareness raising between 
different sectors, trade-offs 

as a societal decision

monitoring and trend 
analysis of key 

phenomena

INDICATORS

Figuur 3: Belang van indicatoren voor verschillende doelgroepen (naar Marti et al., 2007)

Een aanta l algemene crite ria  gelden ais le idraad voor de selectie en onderbouwing van nuttige  
indicatoren. Ze worden aan boord genomen b ij de selectie van de set IDO voor het Schelde- 
estuarium.
In de p ra k tijk  moet men dikw ijls een evenwicht zoeken tussen c rite ria  vanuit de 
wetenschappelijke onderbouwing, beleidsprocessen en databeschikbaarheid en -betrouwbaarheid. 
Gezien de gebiedgerichte functies die het IDO-Schelde instrum ent moet vervullen, en de 
beleidscontext (LTV) waarbinnen het instrum ent ontw ikkeld wordt, z ijn  het de crite ria  die 
specifiek h ie ru it voortvloeien (beleidsrelevantie, verband, Schelde-context) die sterk aansturend  
zijn  voor de keuze. D aarbij gaa t p r io r ita ir  aandacht naar de wetenschappelijke onderbouwing en 
de jurid ische/bele idsm atige verankering van een indicator.
Indicatoren moeten een zekere mate van fle x ib ilite it bezitten (belang van m ogelijkheid to t 
aanpassingen en actualisatie) om hun beleidsrelevantie ook naar de toekomst toe te kunnen 
verzekeren.

5. Relevante conceptuele  kaders

Het verkennen van relevante conceptuele kaders voor het inbedden van indicatoren is belangrijk 
omwille van het creëren van een coherente samenhang binnen de set. Een logisch kader kan een
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beter inzicht creëren in oorzaak-gevolgrelaties o f de communicatiefunctie van indicatoren 
aanzienlijk verbeteren (zie ook 4 .B.).

5.1. DPSIR d en kkad er o f vers to rin g sketen

In de jaren ’90 werd het PSR-model (Pressure, State, Response) toegepast door de ‘Organisation 
for Economie Cooperation and Development’ (OECD) om milieu-indicatoren te organiseren. Dit 
model vertrekt van de causale (maar geen één op één o f lineaire) verbanden tussen milieudruk, 
de toestand van het milieu en de respons van het beleid hierop. Binnen de Verenigde Naties 
ontstond hierna het DSR-model waarbij de “Pressure”-term werd vervangen door “Driving force” 
om zo economische, sociale en institutionele aspecten van DO te kunnen incorporeren.
Het Europese Milieuagentschap (EEA) ontwikkelde deze modellen, in samenwerking met het 
statistisch bureau van de EU (Eurostat), tot het DPSIR-raamwerk. Door de “Impact” mee op te 
nemen in het model kon meer aandacht worden geschonken aan de gevolgen van 
milieuveranderingen voor mens, natuur en economie. Het DPSIR-model omvat dus volgende 
elementen (zie Figuur 4):

• D (Driving forces):
Maatschappelijke activiteiten (zoals landbouw, industrie, transport, recreatie) en 
processen (zoals demografie, economische groei) hebben een invloed op het milieu.

• P (Pressures):
Druk op het milieu bestaat uit verschillende vormen bv. uitstoot van verontreinigende 
stoffen naar lucht en water, grondgebruik, onttrekken van water aan de bodem.

• S (State):
Toestand en trend van het natuurlijk milieu omvat o.a. lucht-, water en 
bodemkwaliteit, klimaatverandering.

• I (Impacts):
De veranderingen in het natuurlijke milieu heeft effecten op mens (bv. 
volksgezondheid), natuur (bv. habitat van planten en dieren) en economie (bv. 
groeikansen)

• R (Responses):
Maatregelen die worden ondernomen door de overheid o f de gemeenschap om 
milieuproblemen op te lossen bv. afvalwaterzuivering, duurzaam gebruik van 
natuurlijke bronnen. Deze respons kan op alle vorige elementen van de DPSIR-keten 
inwerken.

Drivers Responses

Pressures Impact

State

Figuur 4: Het DPSIR-model ais kader om Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling in te delen (EEA, 1999)
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Door het DPSIR-model ais denkkader voor indicatoren te kiezen wordt de volledige oorzaak- 
gevolg-keten, ook wel ‘verstoringsketen’ in rekening gebracht (EEA, 1999; OECD, 2004; Van 
Reeth & Van Ongeval, 2005). Het model wordt door verschillende landen gebruikt voor het 
indelen van indicatoren van duurzame ontwikkeling (United Nations, 2008).

5.2. Ecosysteem goederen en -d ien sten

Ecosystemen leveren ons baten, de zogenaamde “ecosystem goods & services” (EG&S) zoals 
voedsel, recreatie en klimaatregulatie. EG&S worden mogelijk gemaakt door een verscheidenheid 
aan functies: eigenschappen of processen van het systeem zoals primaire productie, uitwisseling 
van gassen met de atmosfeer en de aanwezigheid van habitats voor gevestigde en tijdelijke 
populaties van organismen (Costanza et al., 1997). Bij deze benadering van een ecosysteem gaat 
men ervan uit dat de EG&S aangeven wat het systeem voor de mens oplevert alsook hoe het 
gesteld is met de gezondheid van het systeem zelf. Dit laatste ’ecosystem health1 principe stelt 
dat een ecoysteem ais ‘ in goede toestand’ kan worden beoordeeld ais het voldoende veerkracht 
(resilience) heeft om functionele (vigor) en structurele (organistation) karakteristieken te 
behouden bij, of zichzelf kan herstellen na, externe stress. De impact van slecht beheerde 
menselijke activiteiten op die ecosystemen kunnen dus een verlies van EG&S veroorzaken die ook 
een achteruitgang van het totale systeem weerspiegelen (de Deckere & Meire, 2000; Graveland et 
al., 2002; Craeymeersch et al., 2008).
Toegepast op het Schelde-estuarium, speelt de rivier bijvoorbeeld een belangrijke functie in de 
afvoer van water uit het volledige stroombekken naar de Noordzee. Deze functie zorgt er ook 
voor dat het estuarium gebruikt kan worden voor scheepvaart en transport, en op die manier een 
bijdrage levert aan de welvaart in de regio. Bepaalde delen van het estuarium vervullen ook een 
belangrijke functie ais kinderkamer en foerageerplaats voor bv. grijze garnalen en diverse 
vissoorten. De slikken en schorren beschermen dan weer de dijken die langs het estuarium 
liggen tegen erosie door stroming en golven (de Deckere & Meire, 2000).

ESTUARIUM
bovenalvoer

baggerwerken
zee

dijkwerken
inpolderingenScheepvaart

Veiligheid

Recreatie

Visserij
Waterzuivering

nutriënten polluenten detritus

ECONOMISCHE
FUNCTIES bovenafvoer-*■zee

(dijk)schargeul valleiwater

getij

sediment

Ecologie: ecosysteem

plaat slik

Waterafvoer

Habitats

Organismen
Biologische
productie

Filter functie

ECOLOGISCHE
FUNCTIES

Figuur 5: Schematische weergave van de verschillende componenten van het Schelde estuarium (Meire et al.,
1997)
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De waarde van het Schelde-estuarium is omwille van ’gratis1 ecosysteemdiensten veel groter dan 
bv. de marktopbrengst van de zandwinning en de visvangst o f de som van alle ‘vermarktbare’ 
waarden uit het estuarium.

Natuurlijk kapitaal

Het begrip ‘natuurlijk kapitaal’ is overgenomen uit het concept ‘kapitaal’ van de klassieke 
economische theorieën, waar kapitaal en investeringen beschouwd worden ais bepalende 
factoren voor ontwikkeling. Bij de uitbreiding van dit begrip naar duurzame ontwikkeling (DO), 
definiëren de Verenigde Naties DO vanuit het perspectief van ‘kapitaal’ ais een “niet-dalende 
welvaart per capita in de tijd ” (United Nations, 2008). Hierin zit impliciet vervat dat de basis van 
een DO op het behoud van de persoonlijke beleving moet gedefinieerd worden, eerder dan op 
basis van de globale welvaart. Voor het realiseren van een DO moet de toename in per capita 
welvaart minstens gelijk zijn aan de toename in de bevolking. Alle (ecosysteem)goederen en 
diensten kunnen beschouwd worden ais een product van het gebruik van dit kapitaal. Het globaal 
kapitaal van een maatschappij bevat volgens de VN minstens v ijf verschillende ‘stocks’: het 
financiëel kapitaal, het productie kapitaal, het menselijk kapitaal, het kapitaal van sociale 
netwerken en instellingen, en tot slot, het natuurlijk kapitaal. Het laatste staat rechtstreeks in 
verband met het concept van E G&S. Een gezond en veerkrachtig ecosysteem ligt immers aan de 
basis van het natuurlijk kapitaal van dit systeem. Toegepast op het Schelde-estuarium ligt dit 
natuurlijk kapitaal aan de basis van de ecosysteemdiensten en goederen die door het estuarium 
geproduceerd worden, inclusief gebruikswaarde (monetair en niet-monetair) en niet- 
gebruikswaarde (bv. bestaanswaarde). Het schatten van deze waarde of het ’natuurlijk kapitaal1 
van ecosystemen is geen eenvoudige zaak (Costanza et al., 1997). De baten van een betere 
waterkwaliteit bijvoorbeeld leiden tot lagere uitgaven voor waterzuivering o f beheer van slib, 
maar zorgen ook voor heel wat indirecte (niet-)financiële baten zoals een aantrekkelijkere 
omgeving en betere recreatiemogelijkheden. Specifieke waarderingstechnieken moeten worden 
gebruikt om ook die zaken geldelijk te kunnen uitdrukken (Liekens & De Nocker, 2008). In 
andere initiatieven wordt gekeken naar het ‘verlies van natuurlijk kapitaal’ ten opzichte van een 
bepaald referentiejaar. Zo kan bv. het verlies van areaal en kwaliteit van een bepaald ecotoop 
relatief uitgedrukt worden ais het huidige areaal/kwaliteit ten opzichte van het beschikbaar 
areaal/kwaliteit in een pristiene situatie (referentie).
Over de wenselijkheid en het nut om ecosysteemgoederen en -diensten in een vergelijkbare 
eenheid of kosten-baten schema te plaatsen, is nog heel wat discussie. O.a. in het 
Beoordelingskader Schelde-estuarium (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWZ, MT et al., 
2005) wordt hier aandacht aan besteed. Toch bestaat er een goede consensus over het belang en 
de bruikbaarheid van het concept in wetenschap en beleid. Het begrip kan ook een nuttige rol 
vervullen in de communicatie naar een ruimere doelgroep doordat het het belang van een 
ecosysteem tastbaar maakt aan de hand van de specifieke goederen en diensten (baten) voor de 
maatschappij en de mens.

Indicatoren kunnen op z ichze lf staan, m aar worden vooral nu ttig  in een logisch denkkader. Het 
DPSIR-model, vaak gebru ik t in rapportages met betrekking to t na tuu r en milieu, is één van die 
toetsingskaders. In d it model worden maatschappelijke processen verbonden met 
(m ilieu)verstoringen, im pact (op natuur) en de respons van het beleid (Van Reeth & Vanongeval, 
2005). Meer en meer w ordt ook gekeken naar de conceptuele theorie waarin goederen en 
diensten die ecosystemen leveren aan de mens, en een duurzaam  gebru ik ervan, centraal worden 
gezet (M illennium Ecosystem Assessment, 2003). Voor IDO-Schelde z ijn  beide denkkaders 
minstens even relevant en inzetbaar, a fhankelijk  van de doelstelling die voor ogen gehouden 
wordt.
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6. G eografisch bere ik

Indicatoren hebben een bepaald geografisch bereik. Het is dan ook noodzakelijk om het bereik 
waarvoor het instrument bedoeld is, duidelijk te stellen aan de gebruikers.
Gezien het Vlaams-Nederlandse perspectief van dit project, omvat het studiegebied van het 
instrument IDO-Schelde het estuarium volgens de definitie in de LTV (Directie Zeeland AWZ, 
2001). De grens bovenstrooms is gelegd bij de sluizen van Gent en de mondingsgebieden van de 
zijrivieren. De zoetwateraanvoer uit de Bovenschelde en de ontwikkelingen op de zijrivieren en 
kanalen die op de Schelde uitkomen, worden ais exogeen beschouwd. Benedenstrooms omvat 
het estuarium de Schelde en haar mondingen, inclusief de Vlakte van de Raan en andere 
ondiepwatergebieden. De vaargeulen zijn opgenomen tot aan de grens van het nautische beheer, 
met ais indicatieve grens de loodskruispunten westelijk voorbij het Scheur. De haven van 
Zeebrugge en de bijbehorende vaargeul Pas van het Zand vallen buiten het gebied. Behalve de 
rivier de Schelde zelf, omvat het gebied ook de oevers tot aan de hoofdwaterkeringen.
In de optiek van hydromorfodynamiek onderstrepen Meire en Maris (2008) het belang van het 
mondingsgebied: de lijn Zeebrugge-Westkapelle, inclusief de Vlakte van de Raan. Deze auteurs 
nemen naast de Westerschelde, Beneden-Zeeschelde ook de getijrivieren Rupel en Boven- 
Zeeschelde mee waarbij de overige zijrivieren (Durme, Zenne, Dijle en Netes) ais grensgebied van 
het estuarium worden beschouwd. Ze worden opgenomen in de scope omwille van de input in 
het systeem (zoetwater, nutriënten) en de impact van het beleid stroomopwaarts (bv. 
waterzuivering) op het systeem. De bovenloop van de Schelde en het Franse grondgebied maken 
geen deel uit van het studiegebied.
Volgens de studie voor natuurontwikkelingsmaatregelen voor het Schelde-estuarium (Van den 
Bergh et al., 2003) omvat het gebied de aanpalende natuurlijk overstroombare gebieden: 
inclusief de ‘antropogene’ ontwikkelingsgebieden (Gecontroleerd gereduceerd getijgebied of 
GGG’s en Gecontroleerde overstromingsgebieden GOG’s) en natuurgebieden gekoppeld aan het 
estuariene ecosysteem (ramsar gebieden en Natura 2000) in Vlaanderen, en de bufferzones (2km 
landinwaarts) zoals gedefinieerd voor de Westerschelde (Zeeland).

Het studiegebied van het instrum ent IDO-Schelde om vat het estuarium  volgens de definitie in de 
LTV (Directie Zeeland AWZ, 2001) en heeft daarnaast oog voor uitbreidingen in het kader van 
hydrom orfodynam iek (Meire & Maris, 2008) en natuurontw ikkeling (Van den Bergh et al., 2003). 
De gebiedsgrenzen worden niet beschouwd ais een strakke afbakening. Voor bepaalde them a’s o f  
gebruiksfuncties en vanuit het oog op het creëren van een draagvlak is het wenselijk over deze 
grenzen heen te kijken.

7. O n d e rzo e k  en m o n ito ring

De wetenschappelijke onderbouwing van indicatoren is van cruciaal belang (zie 4.3.). Voor het 
wetenschappelijke onderzoek en monitoring is het MONEOS-programma de grondslag voor een 
geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium (Meire & Maris, 2008). Dit plan werd 
opgesteld op basis van de verschillende reeds lopende meetprogramma’s in het Schelde- 
estuarium om uiteindelijk tot één geïntegreerd monitoringprogramma te komen, met een 
afstemming in ruimte, tijd en Ínhoud. De voorgestelde geïntegreerde systeemmonitoring bestaat 
uit basissysteemmonitoring (het opvolgen van parameters die vereist zijn om het volledige 
systeem te karakteriseren), projectmonitoring (een gedetailleerde opvolging van bepaalde 
ingrepen) en onderzoeksmonitoring (om wetenschappelijke kennis te vergroten). Er werd ook 
aangegeven welke de belangrijke hiaten zijn met betrekking tot kennis en monitoring, de 
rapportage naar een aantal belangrijke wetgevingen, en het begrijpen van oorzaak-gevolg 
relaties. Een bijkomende grote verdienste van MONEOS is dat Vlaamse en Nederlandse 
wetenschappers daadwerkelijk samenwerken in concrete en grensoverschrijdende projecten 
(Verheyen, S., pers. med.). De uiteindelijke vertaling van dit voorstel in een operationeel 
programma is goedgekeurd door de TSC (nu VL-NL Schelde Commissie) en moet officieel 
bestendigd worden.
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Onderzoek en m onitoring vormen het fundam ent voor het wetenschappelijk onderhouwen van 
indicatoren. Het program m a voor een geïntegreerde m onitoring van het Schelde-estuarium vorm t 
één van de belangrijkste bronnen voor de u itwerking van het instrum ent IDO-Schelde wat be tre ft 
morfo- en hydrodynamiek, chemische param eters en ecologisch functioneren.

8. V o o rga an de  in it ia tieven  vo o r de selectie van ind icatoren

De vraag naar indicatoren voor het Schelde-estuarium is niet nieuw. Bij het uitwerken van een set 
indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium worden voorgaande 
initiatieven en publicaties verkend om indicatoren te identificeren waarvoor een zekere 
consensus is bereikt en de verschillende sporen samen te brengen. We geven een chronologisch 
overzicht van de meest relevante publicaties en initiatieven.

• In maart 1991 werd door het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (toen nog het Bestuurlijk 
Klankbordforum Westerschelde) een beleidsplan voor de Westerschelde opgesteld (Anon., 1991). 
Daaraan gekoppeld werd een tweejaarlijkse rapportage uitgebracht om het beleid via de 
voortgang van het actieplan te evalueren. Men zag algauw dat het evalueren van dit beleidsplan 
geen eenvoudige zaak was. Voor 1996 werd een eerste beleidsmonitoring-rapport opgesteld 
door het Schelde Informatiecentrum (Anon., 1998), gevolgd door een tweede voor 1998 (Anon., 
1999). Hierin zijn beleidsindicatoren ontwikkeld om de voortgang van het beleid te toetsen. Deze 
indicatoren werden opgedeeld volgens verschillende sectoren: scheepvaart en havenactiviteiten, 
ecologie en waterbeheer, recreatie, visserij, waterkeringen, overige functies. Een belangrijke 
conclusie van dit proces was dat het beleid voor de Westerschelde zich meer op het volledige 
stroomgebied moest gaan richten. Sommige ingrepen hebben immers grensoverschrijdende 
effecten en ook de beleidsindicatoren kunnen daarom beter gebiedsgericht voor het Schelde- 
estuarium gepresenteerd worden (Anon., 2000). Een ander punt dat naar voren kwam was dat bij 
een evaluatie van het beleid over de verschillende sectoren heen moet worden gekeken. 
Ecologisch functioneren is hierbij geen sectorale doelstelling: een gezond ecosysteem vormt de 
basisvoorwaarde voor alle andere functies van het estuarium.

• In 2002 werd een verkennend onderzoek, getiteld “Waardering voor de Westerschelde”, 
uitgevoerd naar een set van beoordelingscriteria of-indicatoren die konden worden gebruikt voor 
het beantwoorden van beleids- en beheersvragen rond de Westerschelde (Graveland et al., 2002). 
Tevens werd een inventarisatie gemaakt van mogelijke selectiecriteria (zoals de mate van 
betrouwbaarheid en meetbaarheid) om de beste indicatoren in een vervolgfase te gaan uitkiezen. 
De lijst van beoordelingsindicatoren kon dan ais basis gaan dienen voor overleg tussen 
beheerders, onderzoekers en belanghebbenden over een beoordelingskader voor de 
Westerschelde. Een belangrijke conclusie in deze studie luidde dat beleidsdoelen met betrekking 
tot veiligheid en toegankelijkheid eenduidig zijn en zich gemakkelijk laten vertalen in een 
overzichtelijke set van indicatoren. Voor natuurlijkheid, waar de beleidsdoelen veel diverser en 
vaak enkel kwalitatief zijn omschreven vergt het afleiden van gepaste indicatoren een veel 
grotere inspanning.

• In 2004 werd opdracht gegeven tot het opstellen van een Beoordelingskader voor het 
Schelde-estuarium (BKSE) (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWZ, MT et al., 2005) waarbij 
de indicatoren voor het volledige Schelde-estuarium (zowel het Vlaamse ais Nederlandse deel) 
werden ontwikkeld. Deze studie had tot doei de beleidsmakers te voorzien van een instrument 
dat de v ijf thema’s van de langetermijnvisie (veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, 
recreatie/toerisme en visserij) in beeld brengt en opvolgt. Heel wat indicatoren in voorgaand 
besproken beleidsmonitoring-rapporten duiken terug op: zeehondenaantallen, risico van het 
gevaarlijke stoffentransport via de risicocontouren, zuurstofgehalte, aantal ligplaatsen in de 
jachthavens,... .
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• Een recente studie werd uitgevoerd door Wageningen Institute for Marine Resources & 
Ecosystem Studies (IMARES): gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estarium (Craeymeersch et 
al., 2008). Deze rapportage bevat een overzicht van de biologische graadmeters die zijn 
voorgesteld binnen Nederlandse en internationale kaders. Er wordt onder meer gekeken naar de 
Goede Chemische Toestand (GCT) en Goede Ecologische Toestand (GET) voor natuurlijke wateren 
o f Goed Ecologisch Potentieel (GEP) voor sterk veranderde wateren in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water, de Staat Van Instandhouding van de habitattypes en soorten van bijlagen I 
en II van de Habitatrichtlijn en bijlage I van de VogeIrichtlijn, de natuurwaarde (Natural Capital 
Index), de Soortgroep Trend Index (STI) en de Rode Lijst Indicator. De graadmeters werden ook 
geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. De 
conclusie luidde dat de meeste graadmeters die zijn opgesteld ook voor het Schelde-estuarium 
bruikbaar zijn en kunnen worden gebruikt in het kader van het LTV vertrekpunt voor het behoud 
van een gezond ecosysteem. Deels aansluitend hierop, en ais navolging van de Graadmeters voor 
de Noordzee - GONZ (Kabuta & Laane, 2003) vormt het ‘Graadmeterstelsel Biodiversiteit Zoute 
wateren (Meesters et a l.,2009) de basis voor het opzetten van een adequaat en samenhangend 
instrumentarium van biodiversiteitgraadmeters, -meetnetten en -modellen voor de zoute wateren. 
Het rapport bevat o.a. een samenvatting van eerder voorgestelde en toegepaste 
graadmetersystemen, een overzicht van internationale verdragen en bijbehorende (voorgestelde) 
graadmeters, inpassing van graadmeters in nationale wetten en beleidskaders, een samenvatting 
van evaluatiekaders voor water- en natuurbeleid, een overzicht van lopende meetnetten.

• Een overzicht van de indicatoren die zijn voorgesteld in het kader van voorgaande studies 
is te vinden in Tabel 1. Een aantal indicatoren is verschillende malen terug te vinden al dan niet 
onder een andere benaming o f onder de vorm van onderbouwende procesindicatoren: 
overstromingskans m.b.t. veiligheid; maritieme goederenoverslag, risico van het gevaarlijke 
stoffentransport, risico op ongevallen, de kritieke vaargeuldimensie, het volume 
onderhoudsbaggerwerken m.b.t. toegankelijkheid; zuurstofgehalte, zeehondenaantallen, 
trekvissen, vogelaantallen, behoud van het meergeulenstelsel, morfologische dynamiek m.b.t. 
natuurlijkheid, aantal ligplaatsen in de jachthavens m.b.t. toerisme & recreatie, vangsten m.b.t. 
visserij.

• Naast deze projecten die specifiek waren gericht op de opmaak van een instrument of 
beoordelinskader op basis van indicatoren, zijn nog heel wat publicaties beschikbaar waar 
beoordelingscriteria onderdeel van uitmaken zoals de MER-rapportages (Anon., 2004b; Arcadis, 
Technum, 2007) en de MOVE rapporten (van Eck & Holzhauer, 2007).

• Behalve deze expliciet op het Schelde-estuarium toegepaste indicatoren zijn er ook nog 
de indicatoren voor de evaluatie van de toestand van het milieu en de natuur in Vlaanderen en 
Nederland en het beleid terzake. Voor Nederland is er het Milieu- en Natuurcompendium', voor 
Vlaanderen zijn er de Natuur- en Milieurapportages2.

• Ook wat betreft het ontwikkelen van indicatoren van duurzame ontwikkeling zijn al heel 
wat initiatieven ondernomen. Op nationaal en regionaal niveau zijn er de “Monitor Duurzaam 
Nederland 2009” (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009) en “Omgevingsindicatoren duurzame 
ontwikkeling in Vlaanderen 2008” (Studiedienst van de Vlaamse regering, 2008). Voor de 
kustgebieden bestaan er de publicaties “State o f the Coast o f the Southern North Sea” 
(Lescrauwaet et al., 2006a), het “Kustkompas” met indicatoren voor een duurzaam beheer van de 
Vlaamse kust (Maelfait & Belpaeme, 2007), de inventarisatie “EU-duurzaamheidsindicatoren voor 
kustgebieden in Nederland” (Lescrauwaet et al., 2006b).

1 h ttp ://w w w .m ilie u e n n a tu u rco m p e n d iu m .n l
2 NARA: h ttp ://w w w .inbo.be /con ten t/page .asp?p id=B E L_N A R A-M A IN -sta rtpag ina  

MIRA: h ttp ://w w w .m ilie u ra p p o rt.b e
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Beleidsmonitoring 
Westerschelde 
(1996 & 1998)

Waardering voor de 
Westerschelde (2002)

Beoordelingskader Schelde- 
estuarium (2005)

Gezondheidsindicatoren 
voor het Schelde-estuarium 
(2008)

Veiligheid

Niet beschouwd

Veiligheidsnorm
Westerschelde

Overstromingskans

Niet beschouwd

Hoogwaterstand
Westerschelde

Gevolgen

Hoogte getijgolf Schelde
Getijdoordringing Schelde
Beschermende werking schor
Beschermende werking slik
Beschermende werking van 
meergeulenstelsel

Toegankelijkheid Zeehavenactiviteiten
(qoederenoverslaq)

Diepte Nautische vlotheid

Niet beschouwd

Werkqeleqenheid Breedte Calamiteitenrisico
Ongevallenfrequentie Bochtstraal Risico gevaarlijke 

stoffentransport
Risicocontouren Lengte Maritieme goederenoverslag 

Scheldehavens
(Zij)stroming Volume

onderhoudsbaggerwerken
Getijpoort Kritieke vaargeuldimensie
Storten in nevengeulen Meergeulenstelsel
Storten in monding
Hoeveelheid
onderhoudsbaggerwerk
Kosten

N atuurlijkhe id Zuurstofgehalte Sedimentexport uit systeem Meergeulenstelsel Goede Chemische en Goede 
Ecologische Toestand

Trekvissen Meergeulenstelsel Saliniteitsgradiënt Fytoplankton (abundantie, 
soortensamenstelling)

Emissie nutriënten Dynamiek kortsluitgeulen Zuurstoftekort Schorren (areaal, kwaliteit)
Emissie (an)organische 
microverontreinigingen

Plaatge ul uitwisseling Productiviteit Zeegras (areaal) = geen 
goede indicator voor de
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Westerschelde
PCB-gehalten in mosselen Estuariumgetal (voldoende 

zoet water)
Vogelaantallen Macroalgen

Zeehonden in de 
Westerschelde

Potentie voor slik- en 
schorvorming

Zeehondenaantallen Bodemdieren (biomassa, 
ecotopenkaarten, 
biologische kwaliteit van 
habitats)

Waterbodemkwaliteit Potentie voor vorming 
meergeulenstelsel

Vissen (aantal soorten per 
groep, abundanties van 
geselecteerde soorten van 
deze groepen)

Morfologische ontwikkeling Ruimte voor het systeem Staat van Instandhouding 
soorten HRL

Morfologische dynamiek Criteria Kaderrichtlijn Water Staat van Instandhouding 
Habitats HRL

Ecologisch functioneren 
(AMOEBE)

Fysische procescriteria Staat van Instandhouding 
vogels VRL

Basiskustlijn
mondingsgebied
Westerschelde

Schorren Natuurwaarde (Natural 
Capital Index)

Natuurvriendelijke oevers Jong schor Soortgroep Trend Index (STI)
Slikken Rode Lijst Indicator (RLI)
Platen Natuurkwaliteit (adh 

natuurdoeltypen)
Plaatgrootte en -vorm
Plaatprofiel
Sedimentsamenstelling
(slibgehalte)
Ondiepwater
Habitats HRL (areaal)
Soorten VRL (aantal)
Steltlopers VRL
Sterns VRL
Grauwe gans VRL
Bergeend VRL

22



Soorten HRL (aantal)
Trekvissen HRL
Zeehond HRL
Bivalven-
crustaceeën/wormen ratio
Troebelheid oostelijke deel
Belasting organische stof
Zelfreinigend vermogen
Zuurstofloosheid

Toerisme en 
recreatie

Recreatief gebruik

Niet beschouwd

Werkgelegenheid in HORECA 
en watersport

Niet beschouwd

Ligplaatsen in de 
jachthavens rond de 
Westerschelde

Investeringen in HORECA en 
watersport

Oppervlakte droog strand Overnachtingen campings & 
vakantieverblijven

Zwemwaterkwaliteit Aantal ligplaatsen in 
jachthavens
Sluisdoorgangen pleziervaart
Incidenten pleziervaart 
buiten de haven

Visserij Visvangsten Areaal kokkelbanken Aanlandingen kokkels

Niet beschouwd

Aantal harders rond hoge 
platen

Werkgelegenheid
kokkelvisserij

Opgroeiende tong in 
kinderkamers

Investeringen vissersschepen 
kokkelvisserij

Kokkels Aantallen kokkels, garnalen 
en platvissen

Zandwinning Zandwinning (hoeveelheden) Storten in nevengeulen Niet beschouwd Niet beschouwd
Tabel 7 ; Overzicht van de indicatoren die z ijn  voorgesteld in het kader van voorgaande studies
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Veel van de indicatoren u it voorgaande in itiatieven z ijn  ook vandaag nog actueel z ijn  en 
hebben een wetenschappelijk draagvlak. Het ‘Beoordelingskader Schelde-estuarium’ 
heeft bovendien ais verdienste gebiedsdekkend te z ijn  voor het volledige Schelde- 
estuarium  vanaf de monding to t de Bovenschelde en de zijriv ieren. Anderzijds hebben 
zich na afloop van deze studie belangrijke ontwikkelingen voorgedaan (bv. KRW, Natura  
2000, zie ook Craeymeersch et a i,  2008) die kenmerkend z ijn  voor een geïntegreerde 
benadering en ondersteund worden door een wisselwerking tussen beleid en wetenschap. 
Aan de wetenschappelijke basis is er o.a. het MONEOS-programma voor een 
geïntegreerde m onitoring van het Schelde-estuarium (Meire & Maris, 2008).
Ook op vlak van beleid en beleidsvorming is een hele weg afgelegd. In de nieuwe 
s truc tuu r van de VL-NL Schelde Commissie s taat de werkgroep Onderzoek en Monitoring  
(WC O&M) met de stuur-, kern- en projectgroepen in voor de coördinatie van de 
gezamenlijke Onderzoek en Monitoringsprojecten. De opvolging van de 
Ontwikkelingsschets 2010 gebeurt nu door de Werkgroep Ontwikkelingsschets.
Op vlak van nationaal en lokaal beleid is de doorverta ling van de Europese richtlijnen  
(KRW, HVR) ondertussen zowel in Nederland ais Vlaanderen al vergevorderd. Deze 
doorverta ling behelst ook uitgebreide inspanning in het afstemmen en calibreren van 
data en monitoringsystemen, partic ipa tie  en consultatie in de besluitvorm ing, en het 
uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak.
Door de sterke punten u it voorgaande in itiatieven aan te vullen met deze ‘recentere’ 
ontwikkelingen, en gebiedsdekkend te z ijn  voor het volledige Schelde-estuarium, k r ijg t  
het instrum ent een zo breed mogelijk draagvlak. Verder moet het instrum ent de nodige 
aandacht besteden aan het kader waarin de set IDO geplaatst w ordt om op 
schematische wijze de koppeling tussen indicatoren, de plaatsing van de indicatoren in 
de verstoringsketen (DPSIR) en het verband met de ecosysteemgoedern en -diensten 
weer te geven.

9. A n d ere  es tuaria

Onder deze hoofding nemen we een kijkje naar andere estuaria in Europa en de wereld, 
waarbij volgende vragen aan bod komen:

• Wat is de visie op duurzame ontwikkeling van het estuarium?
• In welke mate zijn er indicatoren ontwikkeld die deze visie op duurzame 

ontwikkeling opvolgen en evalueren?

9.1. Seine-estuarium (FR)

Het Seine-estuarium (N-W Frankrijk) is zoals het Schelde-estuarium sterk beïnvloed door 
de mens. Het wetenschappelijke Seine-Aval onderzoeksprogramma ontwikkelde een 
scorebord (‘report card’ o f ‘tableau de bord’) om de milieutoestand van het Seine- 
estuarium te beoordelen'. Dit scorebord zal beslissende actoren (overheid, nationale, 
regionale en lokale instituten, ...) voorzien van sleutelindicatoren om het ecosysteem te 
evalueren en veranderingen met betrekking tot bepaalde doelstellingen te voorspellen. 
Een benadering van mogelijke ecologische risico’s is hierbij het centrale streefdoel maar 
er zal ook aandacht gaan naar het integreren van socio-economische data waarbij 
mogelijk aanvaardbare risicogrenzen voor de verschillende gebruiksfuncties van het 
Seine-estuarium kunnen worden vastgelegd (Dauvin et al., 2008). Vier belangrijke 
vragen komen hierbij naar voor: (i) Wat is de klimatologische, morfologische en

1 h ttp ://se ine -ava l.c rihan .fr/w eb /S ys tO bs tdb .jsp?cu rren tB loc ld= 4& cu rren tN ode ld= 4
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hydrologische context waarin het estuarium evolueert?, (ii) Wat is de kwaliteit en graad 
van vervuiling van het estuariene water?, (iii) Wat is de staat van de levende materie in 
het estuarium?, en (iv) Welke gebruiksfuncties zijn wenselijk voor het Seine-estuarium?. 
Figuur 6 geeft een overzicht van de indicatoren die werden geselecteerd voor het 
scorebord.

J— I .  " i * » " ------—
V

V  Climat

V  Hydrosédimentaire
V Influence des paramètres météorologiques

7̂ Morphologie

> Apports en eau douce
> Dynamique des matériaux fins

▼ Evolution morphologique ®

Etat des ressources biologiques

V  Peuplements benthiques

7̂ Paramètres physico-chimiques

> Niveau d'oxygénation
> Dynamique des nutriments
> Apports en nutriments et potentiel deutrophisation

V  Contaminants chimiques

> Contamination métallique
> Contamination par les HAP
► Contamination par les PCB
► Contamination par les pesticides

7̂ Contaminants microbiologiques

V Bactéries, virus et parasites

7̂ Peuplements planctoniques
> Peuplements d'invertébrés benthiques

> Blooms phytoplanctoniques et phycotoxicité

7̂ Peuplements végétaux

*  Peuplements de macrophytes

V  Avifaune

> Oiseaux d'eau, oiseaux nicheurs et oiseaux migrateurs

7̂ Ichtyofaune

> Peuplements de poissons

25



Usages et aménités
'■7 Perception de la population

V  Usages

► Actions environnementales
► Qualité de l'eau et risque chimique

► Conditions de la navigation

'7  Milieux naturels

► Mesures d'inventaire et de protection

''7 Aménagements

► Berges et îles

Figuur 6: Indicatoren uit het scorebord voor de beoordeling van het Seine-estuarium

9.2. Oder-estuarium (DE/PL)

Het Oder-estuarium is een voorbeeld van een ander estuarium waarbij 
grensoverschrijdend (tussen Polen en Duitsland) wordt samengewerkt. Beide landen 
hebben een regionale Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling van het Oder-estuarium 
ondertekend'. ICZM maakt hier een belangrijk onderdeel van uit en vormt een link 
tussen de Duitse en Poolse kustzone2. Wanneer men wil komen tot een duurzame 
ontwikkeling van dit gebied, het toerisme en de kwaliteit van het milieu moeten alle 
regionale activiteiten en gebruiken in rekening worden gebracht.
Sinds 2004 loopt het ICZM-Oder onderzoeksproject waarbij niet alleen de dialoog tussen 
Duitsland en Polen wat betreft de kustzones wordt bevorderd maar ook verschillende 
instrumenten worden ontwikkeld om een basis voor duurzame ontwikkeling van het 
estuarium te bouwen. Eén van die instrumenten zijn IDO. Binnen de context van dit 
project werd een overzicht gemaakt van bestaande indicatorensets voor kustgebieden 
(INDICOAST3). Van hieruit is een set van probleemgerichte indicatoren ontwikkeld, 
specifiek voor een geïntegreerd beheer van de regio van het Oder-estuarium (Hoffmann, 
2007). Heel wat indicatoren die we ook terugvinden in de “State o f the coast of the 
southern North sea”, de “Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in 
Nederland” en de “kustbarometer” vinden we ook hier weer terug: kwaliteit van het 
zwemwater, verblijfsduur toeristen in dagen, omvang van olievervuiling, verhouding 
tweede verblijven t.o.v. totaal aantal woningen, oppervlakte beschermde gebieden.
Deze set van indicatoren mag niet ais afgerond worden aanzien, ze wil een 
discussieproces openen waarbij verbeteringen en aanpassingen worden besproken 
(Hoffmann, pers. med.).

9 .B. Elbe-estuarium (DE)

Het Duitse “Federal Institute of Hydrology” is gestart met het opzetten van een 
beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System, DSS)4 om de gevolgen van 
menselijke ingrepen in het Elbe-estuarium te kunnen begrijpen en voorspellen zodat 
beleidsmakers gedegen beslissingen kunnen nemen die instaan voor een duurzame 
ontwikkeling van dit estuarium. Het DSS integreert simulatiemodellen en gerelateerde 
datasets met een gebruiksvriendelijke interface. Hiermee wil men de kennis over 
interacties tussen natuurlijke en menselijke factoren in het Elbe-estuarium beschikbaar

1 h ttp ://w w w .a g e n d a 2 1 -o d e r.d e /
2 h ttp :/ /w w w .ik z m -o d e r .d e /e n /
3 h t t p : / / l  95.37.1 34.1 3 9 /lu /ik z m _ m in e rs /
4 h ttp ://e lise .b a fg .d e /7 3 2 8 3

26

http://www.agenda21-oder.de/
http://www.ikzm-oder.de/en/
http://l
http://elise.bafg.de/73283


maken voor beheers- en beleidsdoeleinden. De gebruiker kan via verschillende 
scenario’s de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals herbebossing o f verbetering in 
afvalwaterzuiveringstechnologieën onder de invloed van externe randvoorwaarden zoals 
klimaat-, demografische en agro-economische veranderingen nagaan met het DSS. 
Indicatoren worden hier ingezet ais beslissingsondersteunende criteria en om na te gaan 
in welke mate beleidsdoelstellingen worden behaald' (de Kok et al., 2008; Lautenbach et 
al., 2009). Het instrument bevindt zich momenteel in een testfase.

9.4. Humber-estuarium (UK)

Het hoofddoel van het beheersplan van het Humber-estuarium (Verenigd Koninkrijk) is 
het behouden van de gunstige staat van het gebied door een duurzaam beheer van de 
activiteiten die er plaatsvinden en dit ondergeschikt aan de natuurlijke veranderingen 
van het ecosysteem2. Hier gaat hoofdzakelijk aandacht naar de ecologische component. 
Zoals eerder vermeld is het ontwikkelen van indicatoren met betrekking tot 
natuurlijkheid van het Schelde-estuarium een complexe zaak. Omwille van die 
complexiteit vereist een beoordeling vanuit een ecosysteembenadering een groot aantal 
indicatoren. Het werken met een uitgebreide set indicatoren bemoeilijkt echter het 
beoordelingsproces van de globale performantie van het ecosysteem. Voor het Humber- 
estuarium wil men daarom met geïntegreerde indicatoren werken, waarbij verschillende 
component-indicatoren worden gecombineerd. De drie geïntegreerde indicatoren die 
werden geselecteerd binnen de studie van Aubry & Elliott (2005) zijn de morfologische 
veranderingen van de kustlijn (Ell 1), de veranderingen in het gebruik van bronnen (Eli 2) 
en de werkelijke en ervaren milieukwaliteit (Ell 3). Omdat de verschillende component- 
indicatoren een andere aard en graad van impact kunnen voorstellen wordt geprobeerd 
aan elke component een verschillend gewicht toe te kennen naar het belang van de 
indicatoren. Zo wordt bv. aan de component-indicator habitatverlies een veel groter 
gewicht toegekend dan aan esthetische pollutie voor de geïntegreerde indicator Eli 3. 
Diverse methodes worden aangehaald voor het wegen van de component-indicatoren en 
het samenvoegen tot een geïntegreerde indicator.

9.5. Eems-Dollard (NL/DE)

Een gezamenlijk Duits-Nederlands integraal managementplan voor het Eems-Dollard 
estuarium moet in de nabije toekomst worden opgesteld zodat er een duidelijke visie is 
op het gebied van natuur- en scheepvaartontwikkeling en veiligheid.
In het kader van dit managementplan werd een project uitgevoerd voor het bepalen van 
de cumulatieve milieudruk op het estuarium. Hierbij werd de methodiek van Aubry & 
Elliott op basis van geïntegreerde indicatoren (zie 9.4.) toegepast en vergeleken met een 
meer kwalitatieve methode uit de Passende Beoordeling en de Strategische Milieu 
Beoordeling van de PKB Derde Nota Waddenzee. De conclusie luidde dat beide methodes 
moeten worden gecombineerd ten behoeve van het opstellen van een integraal 
managementplan (Coumans, 2006).

9.6. Thames en Essex (Colne, Blackwater, Crouch&Roach) estuaries (UK)

In 2004 gaf het ‘Essex Estuaries Initiative’ en het ‘Thames Estuary Partnership’ opdracht 
voor het uitwerken van een set indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor hun 
estuaria. Beide partnerschappen gaven deze opdracht ais partners van het SAIL 
consortium (de afkorting voor de Franse term voor geïntegreerd kustzonebeheer of 
Schéma d ’Aménagement Integré du Litoral). Samen met de provinciebesturen van
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Zeeland, West-Vlaanderen, de regio Nord-Pas-de-Calais (Fr), en andere partners (o.a. 
MDK-Afdeling Kust, gemeentebesturen Sluis en Veere), werd een eerste 
grensoverschrijdende ‘Toestand van Zuidelijke Noordzeekusten’ opgemaakt, aan de 
hand van een set duurzaamheidsindicatoren'. Het verband tussen estuaria en de 
aanpalende kustzones en de onlosmakelijke koppeling tussen beheer op land en op zee, 
zijn de uitgangspunten van deze assessment. De set IDO van het SAIL project is gestart 
vanuit een brede participatie binnen de stakeholder-fora van deze estuaria, en is mee ais 
aanzet gebruikt voor de Europese set indicatoren voor geïntegreerd kustzonebeheer 
(ICZM). De EU set ICZM indicatoren steunt op 7 hoofddoelstellingen (3 pijlers van DO) en 
bevat ook een significant aantal van de indicatoren die in punt 8 vernoemd zijn.

9.7. Australische estuaria

Australië heeft 36700 km kust en meer dan 1000 estuaria. Er werd een grootschalige 
evaluatie uitgevoerd van de toestand van 974 van deze estuaria in de “Estuary 
Assessment 2000”2. In een eerste fase is een onderscheid gemaakt tussen de quasi 
ongerepte estuaria en de estuaria die meer impact van menselijke activiteiten hebben 
ondervonden. Het Pressure-State-Response (PSR) model van de OECD, één van de 
voorlopers van het DPSIR-raamwerk (zie 5.1.), werd vervolgens gebruikt om deze 
“gewijzigde” wateren te beoordelen en na te gaan in welke mate ze veranderd zijn. Op 
basis van reeds bestaande indicatoren voor estuaria (o.a. Environmental Indicators for 
National State o f the Environment Reporting -  Estuaries and the Sea3), de waardering van 
estuaria door de gemeenschap en beschikbare data werden hiervoor indicatoren 
geselecteerd.
De Susceptibility Index en de Utilisation Index ondersteunen de Pressure-component.
Voor de State-component gaat men uit van het perspectief van een gezond ecosysteem, 
eerder dan van specifieke groepen of gebruik. Hierbij worden volgende indexen 
gebruikt: Ecosystem In teg rity  Index, Water and Sediment Quality index, Habitat 
Condition index, Fish Condition Index. De Response-component wordt niet in indexen 
gegoten maar gedocumenteerd aan de hand van institutionele akkoorden, 
beheersmaatregelen en initiatieven van de gemeenschap. Elke van deze “estuary 
assessment” indicatoren wordt ondersteund door een aantal onderliggende indicatoren 
(National Land and Water Resources Audit, 2001). Enkele voorbeelden worden gegeven 
in Tabel .

Estuary assessment 
Indicators

Indicators

Susceptibility Index Loads of contaminants that are released to coastal 
systems
Catchment development

Utilisation Index Coastal population
Aquaculture effort
Trawl fishing area
Ship visits

Ecosystem In teg rity  Index Marine species rate, endangered or threatened
Algal blooms
Seagrass species
Seabird eggs (contamination)

Water and Sediment Quality  
Index

Chlorophyll concentrations
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Water nutrients (nitrogen)
Sediment quality (contaminants)

H abitat Condition Index Saltmarsh area
Mudflat area
Seagrass area
Mangrove species

Fish Condition Index Fish populations
Shellfish closures and fish kills
Fishing effects on non-target biodiversity

Response component Management actions
Community attitude
Catchment management programs
World heritage area tourism

Tabel 2: Voorbeelden van indicatoren die deel uitmaken van de verschillende PSR-indicatoren voor 
Australische estuaria

Het gros van de studie houdt verband met de ecologische gezondheid o f toestand van 
de estuaria. Toch benadrukt men dat het ook belangrijk is de waarde van estuaria onder 
de vorm van ecosysteemdiensten en de natuurlijke kapitaalwaarde te kennen. Immers 
wanneer er geen kwantitatieve economische waarde wordt toegekend aan de goods & 
services van estuaria, bestaat het gevaar dat het belang van een gezond ecosysteem 
wordt onderschat en de opvatting dat menselijke invloeden onbeperkt kunnen 
doorgaan.

9.8. Fraser river basin (Canada)

In het Fraser river basin in Canada staat duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel. In 
1997 werd de Fraser Basin Council in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat 
beslissingen inzake beleidsvoering steeds worden afgetoetst aan de drie pijlers van DO'. 
Vermeldenswaard is het project voor het definiëren van doelstellingen en selecteren van 
indicatoren van DO voor dit gebied. Naast het onderstrepen van het belang van de 
kwaliteit van de data voor het onderbouwen van de indicator, k ijkt d it in itiatief specifiek 
naar de mogelijkheden om indicatoren onderling te koppelen en te modelleren. De 
conclusies voor het Fraser stroomgebied duiden op het belang van het beperken van de 
set tot enkele indicatoren die een duidelijk verband hebben met duurzame ontwikkeling, 
eerder dan de aandacht te verdelen over een ruim aantal, op zichzelf staande 
indicatoren. Bovendien is de kwaliteit en beperktheid van de data veelal een limiterende 
factor voor het betrouwbaar modelleren van een indicator. Het modelleren van 
indicatoren gebeurt best op een hoger ruimtelijk niveau (bv. estuaria, provincie, 
stroomgebieden) terwijl dit op kleinere ruimtelijke schaal (kleine ecosysteemeenheden) 
weinig betrouwbare resultaten oplevert. De aanbeveling gaat dan ook in de richting van 
een selectie van een beperkt aantal indicatoren in een goed onderbouwd 
beoordelingskader (Gustavson et al., 1998).

9.9. Chesapeake bay (USA)

De Chesapeake bay is het grootste estuarium van de Verenigde Staten. Ook hier ligt de 
nadruk op de ecologische component bij het ontwikkelen van indicatoren2. De 
“gezondheid” van het estuarium staat bovenaan. Figuur 7 geeft een overzicht van de 
indicatoren die werden ontwikkeld. Ze worden gegroepeerd volgens hun functionele rol 
en vervolgens op hiërarchische wijze geordend naar de mate van detail die ze binnen

1 h ttp ://w w w .fra se rb a s in .b c .ca /
2 h ttp ://w w w .chesapeakebay .ne t/ind ica to rshom e .aspx?m enu item = l 5038

29

http://www.fraserbasin.bc.ca/
http://www.chesapeakebay.net/indicatorshome.aspx?menuitem=l


deze functionele rol vertegenwoordigen. Er zijn vier overkoepelende indices: Factors 
im pacting Bay & Watershed Fieaith, Restoration and Protection Efforts, Watershed Fieaith 
en Bay Fieaith. Binnen de indicatorenset gaat veel aandacht naar het gebruik van 
streefdoelen en behaalde percentages van het streefdoel'. Veel van deze streefdoelen 
worden verwoord in de Chesapeake 2000 Agreement2.
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Figuur 7: Overzicht indicatoren voor de Chesapeake bay

Voor verscheidene estuaria onderstreept men het belang van het integreren van de 
verschillende beleidsdomeinen om to t een duurzame ontw ikkeling te komen. Toch 
benadert men d ikw ijls  het begrip duurzaam heid vooral vanuit na tuurlijkhe id  b ij de 
opmaak van indicatoren die de situatie van de estuaria in kaa rt kunnen brengen. De set 
IDO voor het Schelde-estuarium kan een vooraanstaande ro l vervullen in die zin dat 
verschillende elementen u it de (wenselijke) aanpak van andere estuaria worden 
samengevoegd: de koppeling met ICZM, een evenwichtige aandacht voor ecologische en 
socio-economische indicatoren, het gebruik van geïntegreerde indicatoren, de 
benadering van ecosysteemdiensten en na tu u rlijk  kapitaal, de nadruk op de nood aan 
streefdoelen, het belang van het koppelen en integreren van enkele indicatoren (versus 
het opvolgen van een g ro te r aantal, losstaande indicatoren). Het instrum ent IDO-Schelde 
kan la te r ais basis worden gebru ik t voor scenario-ontwikkeling o f  toekomstverkenning 
(cfr. DSS in het Elbe-estuarium).
Het Schelde-estuarium is daarenboven n iet alleen een gebied waar sector- en 
grensoverschrijdend moet worden samengewerkt m aar ook rekening moet worden 
gehouden met een volledige zoet-zout gradiënt. Op die m anier kan het ook een 
voorbeeldfunctie vervullen naar andere estuaria met gelijkaardige karakteristieken.
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10. L ite ra tu u rlijs t
(toestand mei 2009)

Onderstaande lijst bevat de documenten geraadpleegd bij de herziening van de 
bestaande indicatoren en de onderbouwing van de set IDO-Schelde. Hoewel in dit 
document niet noodzakelijk bij elk element dieper wordt ingegaan, is dit tijdens de 
literatuurstudie wel degelijk gebeurd. Door de koppeling van het IDO-Schelde project 
met de ScheldeMonitor (SM) worden ‘nieuwe’ documenten rechtstreeks in het 
informatiesysteem toegevoegd en via de SM ter beschikking gesteld. Alle geraadpleegde 
Schelde-relevante documenten zijn op die manier gerefereerd en de meeste ook digitaal 
beschikbaar voor de doelgroepen en het ruimer publiek.
In de lijst wordt onderscheid gemaakt tussen documenten die voor de eerste maal 
beschreven worden in de SM, en deze die voorheen slechts op papier in de bibliotheek 
ter beschikking waren. Bij de afronding van dit document betreft het een totaal van 49 
documenten.

* Nieuw in de ScheldeMonitor
** Vanaf nu digitaal beschikbaar in de ScheldeMonitor
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LTV 2030  - OS2010 
NARA

Zware m etalen/PCB - PAK's in pa ling  en bot
KRW (A a nvu llin g  GCT) 
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B e le idsm on itoring  W esterschelde 
MAP - NL A c tiep ro g ram m a  
KRW

Wate rbode m kw al ite it
S a lin ite itsg ra d ië n t (ve rhoud ing  areaal 
zo  u t/b ra k /z o e t)______________________

BKSE 
LTV 2030

R e te n tie g e b ie d e n  (z ie  GO G 's, a re a a l s c h o rre n ) NOPSE

Landbouwareaal in co -b eh ee r/M ilie v rie nd e lijke  
landbouw

NARA
LARA
Natuur- en m ilie uco m p en d ium  
EU CAP en Behoud b iod ive rs ite it

G roene sleute l H a n d le id in g  in te g ra t ie  d u u rz a a m h e id  in to e r is t is c h e  s e c to r
A an ta l passanten (fie tsen  en wandelaars) op  
veerbo ten B e le id s p la n  S c h e ld e la n d -T o e r is m e
A an ta l passanten ja c h t en p lez ie rvaa rtu igen  in 
s lu izen

Beleidsplan S cheldeland-Toerism e 
BKSE

A an ta l f ie tsbew eg ingen  (o p  knooppunten) B e le id s p la n  S c h e ld e la n d -T o e r is m e
Economisch belang van overnach tingen  (aantal 
en bestedingen per nacht)

Beleidsplan S cheldeland-Toerism e
P ro v in c ia a l s o c ia a l-e c o n o m is c h  b e le id s p la n  Z e e la n d

W elvaart - sociale u its lu itin g S trategieën DO
B ehoud  va n  C u ltu re e l e r fg o e d ICZM
Grens- o f  secto roverschrijdende  
sam enw erk ing  (p ro jecten , datasets, 
pub lica ties, investe ringen)__________

LTV 2030 
Aarhus
LTV 2 0 3 0  
AarhusG eb ru ik  van het in s tru m e n t IDO-Schelde

L ee sw ijze r

Ind icatoren

De exacte d e fin it ie  (param eters, eenheden, berekeningsw ijze ) van de ind ica to ren  lig t  nog n ie t vast. De ind icato ren  m oeten 
w o rden  gez ien  ais breed gede fin iee rde  bouw stenen  waarvan nog geen h iërarch ie  w erd  bepaald.
Welke ind ica to ren  ze ke r mee opnem en in set IDO-Schelde? Eventueel e x tra  indicatoren?

Functies

Een kru is je  gee ft aan w aar een rechstreeks verband kan w o rden  gelegd  m et de specifieke  fu n c tie  (Ve ilighe id , 
T o eganke lijkhe id , N a tuu rlijkhe id , Toerism e &  recreatie, V isserij, A ndere (Landbouw , indus trie , zandw inn ing), 
Ecologie - m ilieu, Sociaal - econom isch)

A rg um en ta tie

Het vakje  werd g r ijs  in gek leu rd  indien:
- De in d ica to r een raakv lak hee ft m et LTV o f Europese w e tge v in g /b e le id ska de r
- De in d ica to r reeds w erd  voorges te ld  in het kader van vorige  in itia tieven  (B e le idsm on ito ring  W esterschelde, 
W aardering v o o rd e  W esterschelde, B eoorde lingskader Schelde-estuarium , Gezond he id s ind ica to ren  v o o r het 
Schelde-estuarium ).

EG&S De in d ica to r bevat een d u id e lijke  v e rw ijz in g  naa rd e  ecosysteem  d iens ten  en qoederen  d ie  het S chelde-estuarium  qenereert

D-P-S-l-R
Dr i ve r-Pressure-State-lm  pact-Response kader : vo o rlop ig e  a an du id in g  v o o rd e  p laa ts ing  van de in d ic a to r in de 
ve rs to rinqske ten . Plaatsing is a fh a n k e lijk  van de u ite in d e lijke  d e fin it ie  van de in d ica to r



6.8. Bijlage 8. Finale set indicatoren:

Overzicht van verzamelde data, inspanning (in aantal mandagen) voor de opmaak (1) 
actualisatie (2) en opmerkingen in verband met databeschikbaarheid en kwaliteit (3)



Goedgekeurde lijs t  param eters (1) O bstake ls /h inde rn issen  in de datasets en de dataverzam eling

O p m a a k
(m a n d a g e n )

(2 )

A c tu a lis a t ie  
(m a n d a g e n ) (3 )

Bevolkingsgegevens
5 2

B odem gebruik en -bedekking
Data n ie t (vrij) beschikbaar o p  de ru im te lijke  schaal van het stud iegebied 
Data in d e  loop  van 2010 beschikbaar

7 4

W erkgelegenheid in havens Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen
4 2

Toegevoegde waarde van havens Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen
4 2

Goederenoverslag naar type en t.o.v. Le Havre - Ham burg range
4 2

Nautische vlo the id Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend)
8 3

Nautische ve ilighe id
8 2

Bagger- en stortvo lum es naar locatie Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend): geen recente data  op  niveau van macrocellen, geen data  voor Boven-Zeeschelde)
10 5

Volum e zandw inn ing  naar locatie Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend): geen recente data  op  niveau van macrocellen)
7 2

Kosten van baqqeren en storten
2 1

Evolutie aantal passanten (veerboten) en fie ts  beweg ingen (op knooppunten) Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend)
5 2

A antal lig p laa tse ne n  bezettingsgraad in jachthavens, passanten in s lu izen
4 3

Economisch belang van ve rb lijfs toe rism e  (aantal en bestedingen per nacht) Data n ie t (vrij) beschikbaar o p  de ru im te lijke  schaal van het stud iegebied
5 2

Kantel index per mac roce 1 Data in d e  loop  van 2010 beschikbaar
2 1

Evolutie in ecoto  pen Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen
11 5

Sali n ite itsg  rad iënt Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend)
3 2

W aterstanden en qetijasym m etrie
6 1

O verstrom ingsris ico

Data met (tijde lijke ) beperkingen in ge bru i kers voorwaard en 
Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend)
Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen

8
5 (verwacht: 

andere invu lling  in 
toekom st)

Goed (e) ecologische toes ta n d /p o te n tie e l oppervlaktewateren
11 1

Goed (e) chem ische toestand oppervlaktewateren
8 1

Zuursto fhu ishoud ing
6 1

V isindex
5 1

Modale verdeling  van goede ren transport via achte rlandverb ind ingen Data in de loop  van 2010  beschikbaar
4 2



Emissies van havens en scheepvaart A ankoop van data
5 2

Belasting van opperv laktew ater (Vuilvrachten, N u triënten)
5 2

Zwem w ater kw a lite it en menselijke gezondheid
3 1

Poiiuenten in paling en bot
Andere beperkingen: s topze tten  van m on ito ring
Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen

8 2

Wate r bod e m kwa 1 ite it Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen
8 2

Staat van instandhoud ing  soorten  VRL
11

5 (verwacht: 
andere invu lling  in 

toekom st)

Staat van instandhoud ing  h ab ita ts /soorten  HRL
11

5 (verwacht: 
andere invu lling  in 

toekom st)

Status van lokale aandac hts soorten Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend)
2

5 (verwacht: 
nieuwe invu lling  in 

toekom st)

A a n ta lle n e n  broedsucces van kust broed vogels
Andere beperkingen: s topze tten  van m on ito ring
Andere beperkingen: beperkingen in de verge lijkbaarhe id  van de toegepaste m ethode Nederland/V laanderen

9 2

A anta l n iet-inheem se soorten in de zoute , brakke e n /o f zoete  sa lin ite itszone Data n ie t (v rij) beschikbaar o p  de ru im te lijke  schaal van het stud iegebied
11 5

We Ivaarts index
3 2

O ppervlakte  beschermde gebieden (naar bescherm ingssta tuut)
11 5

O ppervlakte  COC's - CCC's en andere ontw ikke lingsgeb ieden  ikv  ve ilighe id  en n atuurlijkhe id Data (nog) n ie t beschikbaar (geen tim in g  bekend) (geen shapefiles beschikbaar)
7 3

Gesaneerde m ¡gratie knel punten
5 2

Zuiveringsgraad naar sector
3 2

Bevissing b innen ve ilige  b io log ische lim ie ten
2 2

Landbouwareaal in co -be h ee r/M ilieuvriende lijke  landbouw
Data n ie t (vrij) beschikbaar o p  de ru im te lijke  schaal van het stud iegebied 
A ankoop van data

4 2

Toeris tische  in fra s truc tu u r m et duurzaam  heids keurm erk
2 1

Behoud van Cu lturee l erfgoed
3 3

Grens- o f sectoroverschrijdende sam enwerking (pro jecten, datasets, publicaties, investeringen)
5 3

G ebru ik  van het ins trum en t IDO-Schelde
2 1



6.9. Bijlage 9. Oplijsting van contactpersonen met betrekking tot 
(meta)dataverzameling
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ContactPerson Name
Miguel Berte loot Agentschap M aritiem e D ienstverlen ing en Kust
Jo Van Valckenborgh Agentschap voo r G eografische Inform atie  V laanderen
Erik  V loeberghs A lgem ene D irectie S ta tis tie ke n  Econom ische Inform atie
Je lm er C leveringa A lkyon H ydrau lic C onsu ltancy & Research
Tessy V anhoenacker A utonoom  G em eente lijk  H avenbedrijf Antw erpen
G errie E ikenhout Beheer- en Exp lo ita tie team  Schelderadarketen
Johan Deman Beheer- en Exp lo ita tie team  Schelderadarketen
Johan Raes Beheer- en Exp lo ita tie team  Schelderadarketen
Jasper V ink Biológica
Benjam in C larysse Bond Beter Leefm ilieu
Bas van Bree Buck Consu ltants In ternational
Y ves G oossens DAB V loot
F loor A rts Delta P ro jectM anagem ent
M ark Hoekstein Delta Pro jectM anagem ent
A nkie  Bruens Deltares
Bregje van W esenbeeck Deltares
C laire Jeuken Deltares
Karin De Bruijn Deltares
Kees Kuijper Deltares
Nathalie  Asselm an Deltares
A la in  Dillen D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Bernard Vanelegem D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Evy Dewulf D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
H annelore Van De W iele D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Jeroen Bot D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Nele Hardies D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Peter W illeghem s D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Rudi Y seboodt D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
W oute r Dam iaans D epartem ent Leefm ilieu, N atuur en Energie, Agentschap voo r N atuur en bos
Eddy Munghen G em eente lijk  H avenbedrijf Antw erpen
Koen C uypers G em eente lijk  H avenbedrijf Antw erpen
Rob Van Zoest Grontm ij
Kate Verslype H avenbedrijf G ent
A lexander Van Braeckel Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
A nny Anselin Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
C laude Belpaire Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Desiré Paelinckx Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Eric S tienen Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Erika Van den Bergh Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Frederic P iesschaert Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
G eert Spanoghe Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
G unther Van Ryckegem Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Jan Breine Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Maarten S tevens Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Toon Van Daele Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
W im  M ertens Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
W oute r Van Reeth Instituut voo r Natuur- en B osonderzoek
Mare Sas International M arine & D redging Consu ltants
M arcia Besem s Kenniscentrum  Toerism e & Recreatie
M argot Tem pelm an Kenniscentrum  Toerism e & Recreatie
Rosa van Roosendaal Kenniscentrum  Toerism e & Recreatie
Aad C. Van G elsw ijk M inisterie van Landbouw, N atuur en Voedse lkw a lite it
A nnem iek  A dam s M inisterie van Landbouw, N atuur en Voedse lkw a lite it
José Vos M inisterie van Landbouw, N atuur en Voedse lkw a lite it
A rthu r van der Linden M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - D ienst Lande lijk  Gebied (DLG)
Ben Tänzer M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - D ienst Lande lijk  Gebied (DLG)
Dian Jansen M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - D ienst Lande lijk  Gebied (DLG)
Peter Heij M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - D ienst Lande lijk  Gebied (DLG)
R o lf Ruks M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - D irectie Regionale Zaken
Anne-M arie  De W ee-B arnas M inisterie van Landbouw, N atuur en V oedse lkw a lite it - P rogram m adirectie  Natura 2000



Marin ka de W all M inisterie van Volkshuisvesting, R uim telijke O rden ing en M ilieubeheer
C laude M athys N ationale Bank van België
G eorge van Gastel N ationale Bank van België
Mare van Kerckhoven N ationale Bank van België
Usha N irandjan N ationale Havenraad Nederland (N etherlands National Port Council)
A rjan G ittenberger Naturalis
Berry van der Hoorn Naturalis
Roy K leukers Naturalis
Karline Soetaert Nederlands Instituut voo r Ecologie, C entrum  voo r Estuariene en M ariene Ecologie
Peter Herman Nederlands Instituut voo r Ecologie, C entrum  voo r Estuariene en M ariene Ecologie
Jon Coosen Proses W erkgroep  O ntw ikke lingsschets 2010
Sofie  Verheyen Proses W erkgroep  O ntw ikke lingsschets 2010
Fabiaan Van de Sande Provincie W est-V laanderen
Hans Van den Heede Provincie W est-V laanderen
Renske De Jong Provincie Zeeland
W im  Van W ijngaarden Provincie Zeeland
Toon Peters Provincie Zeeland D irectie W .E.B .
Jan Kranenbarg Reptie len Am fib ieën V issen O nderzoek Nederland
C ees-Jan van W esten R ijksw aterstaat
Eugene Daemen R ijksw aterstaat
Evert Hazenoot R ijksw aterstaat
Harry S tefess R ijksw aterstaat
Jaap De V las R ijksw aterstaat
Kees Schefferlie R ijksw aterstaat
Leen Dekker R ijksw aterstaat
Marcel van der W eijden R ijksw aterstaat
Peter M eininger R ijksw aterstaat
Tom  Buijse R ijksw aterstaat
W illem  Faber R ijksw aterstaat
D ick de Jong R ijksw aterstaat Zeeland
G ert-Jan L iek R ijksw aterstaat Zeeland
Harm  V erbeek R ijksw aterstaat Zeeland
A ndrea  Houben R ijkswaterstaat, W aterd ienst
M ervyn Roos R ijkswaterstaat, W aterd ienst
Kim Deruddere R ivier Inform atie  S ervices - Evergem
Dieter D epraetere Scheldeland
Inge Stevens Scheldeland
D irk Neyts Soc iaa l-Econom ische Raad van V laanderen
N ie ls Brevé Sportv isserij Nederland
Erik  van D ijk Stichting K eurm erk Milieu, Ve ilighe id  en Kw alite it
Jan Hulskotte TNO
Eis De Groote Toerism e O ost-V laanderen
Elvira  van den Branden Toerism e Provincie Antw erpen
G rie t G eudens Toerism e V laanderen
Marijke De Bruyne Toerism e V laanderen
V incen t Nijs Toerism e V laanderen
Patrick Meire U niversite it Antw erpen, O nderzoeksgroep E cosysteem beheer (ECO BE)
Stefan van Dam me U niversite it Antw erpen, O nderzoeksgroep E cosysteem beheer (ECO BE)
Tom  Maris U niversite it Antw erpen, O nderzoeksgroep E cosysteem beheer (ECO BE)
Thierry  V ane ls lander U niversitetit Antw erpen - Facu lte it T E W  - D epartem ent T ransport en R uim telijke Econom ie
Piet Geleyns V laam s Instituut voo r O nroerend Erfgoed
Bob Peeters V laam se M ilieum aatschappij
C aroline De Bosscher V laam se M ilieum aatschappij
D irk  Roos V laam se M ilieum aatschappij
G reta  Vos V laam se M ilieum aatschappij
H enk M aeckelberghe V laam se M ilieum aatschappij
Koen M artens V laam se M ilieum aatschappij
M arie-R ose van den Hende V laam se M ilieum aatschappij
Martin Verdievel V laam se M ilieum aatschappij
Philippe Dhondt V laam se M ilieum aatschappij
Rafaël H uylebroeck V laam se M ilieum aatschappij



Rudy Cautaerts V laam se M ilieum aatschappij
Sandra D esm edt V laam se M ilieum aatschappij
V éron ique Van Den Langenbergh V laam se M ilieum aatschappij
V icky  H ugelier V laam se M ilieum aatschappij
W ard  De Coom an V laam se M ilieum aatschappij
W im  G abrie ls V laam se M ilieum aatschappij
V incen t Sam borski V laam se O verheid - Landbouw  & V isserij - A fde ling  M onitoring & Studie (AM S)
Frederik  Roose V laam se O verheid - M obilite it en O penbare W erken - A fde ling  M aritiem e Toegang
Kirsten Beirinckx V laam se O verheid - M obilite it en O penbare W erken - A fde ling  M aritiem e Toegang
Rudi V andenbroeck V laam se O verheid - M obilite it en O penbare W erken - A fde ling  M aritiem e Toegang
Youri M eersschaut V laam se O verheid - M obilite it en O penbare W erken - A fde ling  M aritiem e Toegang
Anto ine  D escam ps V laam se overheid - M obilite it en O penbare W erken - S cheepvaartbege le id ing
Lieven Dejonckheere V laam se overheid - M obilite it en O penbare W erken - S cheepvaartbege le id ing
Martin M esuere V laam se overheid - M obilite it en O penbare W erken - S cheepvaartbege le id ing
Stefaan Priem V laam se overheid - M obilite it en O penbare W erken - Scheepvaartbege le id ing
Klaas Rykaert V laam se overheid - M obilite it en O penbare werken - W aterw egen en Zeekanaal
M ichael De Beukelaer-D ossche V laam se overheid - M obilite it en O penbare werken - W aterw egen en Zeekanaal
Stijn Bosm ans V laam se overheid - M obilite it en O penbare werken - W aterw egen en Zeekanaal
C or Sm it W ageningen IM ARES (Institu te fo r M arine R esources and Ecosystem  Studies)
Marion Hoek-van N ieuwenhuizen W ageningen IM ARES (Institu te fo r M arine R esources and Ecosystem  Studies)
M artine van den Heuvel-G reve W ageningen IM ARES (Institu te fo r M arine R esources and Ecosystem  Studies)
Johan Bakker W ageningen U niversite it en Researchcentrum
Flans Vereecken W aterbouw kundig  Laboratorium
Patrik Peeters W aterbouw kundig  Laboratorium
Pieter Deckers W aterbouw kundig  Laboratorium
Steven C erpentier W aterbouw kundig  Laboratorium
Y ves P lancke W aterbouw kundig  Laboratorium
W oute r Q uist W aterschap Zeeuw se E ilanden
Tom  Bogaert Zee land Seaports



6.10. Bijlage 10. O n tw e rp  technische fiches

Indicator

Meting

Beleidscontext0

Waarom deze meting?

Streefdoel(en) -  streefcijfer(s)

Parameters

Ruimteli k bereik
NL VL

Temporeel bereik
NL VL

Databronnen NL
Data-eigenaar:
Locatie:
Contactpersoon:
Toegankelijkheid:
Formaat:

Databronnen VL
Dataleverancier:
Contactpersoon:
Toegankelijkheid:
Formaat:

Methodologie NL - VL
1

Betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van data en methodologie

Uitwerking van de meting: verbetering en toekomst

Actualisatie-inspanning

BI



6.11. Bijlage 11. Technische fiches

De volledige set eindversies van de technische fiches is beschikbaar via de indicatoren
webpagina’s op de Scheldemonitor. Een voorbeeld is ingevoegd voor de indicator ‘ 
Bedreiging voor biodiversiteit’ .
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Indicator

Bedreiging voor biodiversiteit

Meting

Aantal niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium met voorkomen in de zoute, 
brakke en/of zoete saliniteitszone en categorie van milieu-impact

Beleidscontext"'

Langetermijnvisie Schelde-estuarium 
Biod ive rs ite itsve rd rag 

Eu Strategie ten aanzien van invasieve soorten 
Beleidsnota Invasieve exoten (NL, MinLNV) 

Soortenbeleid (VL, ANB)

Waarom deze meting?

Eén van de kenmerken van het streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 
is een gezond estuarien ecosysteem waar typische habitats en levensgemeenschappen 
worden behouden en waar mogelijk versterkt. Door een toenemende mobiliteit van mensen 
en goederen hebben talrijke niet-inheemse plant- en diersoorten (of exoten) zich wereldwijd 
met succes weten te vestigen in nieuwe leefgebieden. Gezien het relatief belang van havens, 
scheepvaart en transport ais vector voor de introductie van niet-inheemse soorten, ontsnapt 
ook het Schelde-estuarium hier niet aan. Hoewel de introductie van niet-inheemse soorten in 
sommige gevallen kansen met zich meebrengt en de lokale soortendiversiteit kan verhogen, 
kunnen andere soorten na verloop van tijd invasief worden en concurreren met lokale 
soorten of het ecologisch functioneren van een ecosysteem aantasten. Het monitoren van 
het aantal niet-inheemse aquatische en terrestrische soorten, opgedeeld naar potentieel 
voorkomen in de saliniteitszones (zoet, brak, zout) en hun potentieel invasief karakter, is 
noodzakelijk voor het prioritiseren van maatregelen.
Het beleid van de Vlaamse en Nederlandse overheid ten aanzien van niet-inheemse soorten 
steunt op artikel 8 van het internationale Biodiversiteitsverdrag0’ dat stelt dat alle 
deelnemende landen de introductie van soorten die inheemse soorten, habitats of 
ecosystemen kunnen bedreigen, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Indien deze 
soorten zich hebben weten te vestigen, moeten ze, voor zover mogelijk en geschikt, 
gecontroleerd of bestreden worden. Daarnaast ontwikkelt de Europese Unie een nieuwe 
strategie ten aanzien van invasieve soorten. In een EU communicatie van 2008 (COM(2008) 
789, zie opmerking 1) hieromtrent, wordt het belang onderstreept van een pan-Europees 
‘Early Warning’ systeem om te rapporteren over nieuwe en oprukkende invasieve soorten. 
Preventie tegen invasieve soorten, met name het voorkomen van de vestiging van invasieve 
soorten, is immers gemakkelijker en goedkoper dan het bestrijden ervan.
De beleidsnota invasieve exoten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV)n) omschrijft het Nederlandse beleid met betrekking tot invasieve 
soorten. Uitgangspunt hierbij is dat niet elke exoot actief wordt bestreden. Er wordt 
rekening gehouden met de aard en omvang van het probleem dat de niet-inheemse soort 
veroorzaakt en de verwachte maatschappelijke en financiële inspanningen die nodig zijn om 
de soort te bestrijden. Preventie wordt ook hier geprefereerd boven bestrijding en is daarom 
zwaartepunt van het te voeren beleid. In 2009 werd ter ondersteuning van dit rijksbeleid het 
team Invasieve Exoten opgericht. Dit team adviseert het MinLNV over de (potentiële) 
schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over de mogelijke 
voorzorgsmaatregelen.Het team maakt gebruik van een (internationaal) netwerk van 
deskundigen dat nieuwe exoten in Nederland signaleert en risicoanalyses uitvoert.________
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Ook het Vlaamse exotenbeleid(1) is gericht op de preventie tegen invasieve soorten en actieve 
bestrijding ervan waar noodzakelijk (website Agentschap voor Natuur en Bos, ANB, zie 
referenties). In de context van deze preventie en ‘early warning’, heeft het Belgische forum 
over invasieve soorten een protocol (ISEIA, Invasive Species Environmental Impact 
Assessment)® uitgewerkt om het potentiële invasieve karakter van niet-inheemse soorten te 
kwantificeren, met nadruk op de impact op biodiversiteit en ecosysteemfuncties, en om 
prioriteiten te leggen op vlak van bestrijding.

Streefdoel(en)

Geen streefdoelen beschikbaar

Parameters

(i) Jaarlijks cumulatief aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het 
Schelde-estuarium

(¡i) Aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde-estuarium 
opgedeeld naar (potentieel) voorkomen in de zoute, brakke en/of zoete 
saliniteitszone

(iii) Aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde-estuarium 
volgens van categorie van milieu-impact

Ruimtelijk bereik

NL VL

Studiegebied van het 
Natuurontwikkelingsplan Schelde- 
estuarium®, uitgezonderd de havens en het 
alluvium

Studiegebied van het 
Natuurontwikkelingsplan Schelde- 
estuarium®, uitgezonderd de havens en het 
alluvium

Temporeel bereik

NL VL

Vóór 1900 - 2007 Vóór 1900 - 2007

Databronnen NL

Dataleverancier:
VLIZ Alien Species Consortium®: soortenlijst voor het Belgisch deel van de Noordzee 
en omliggende estuaria (waarvan het zoute en brakke deel van het Schelde- 
estuarium)

- INBO: Saliniteitszones Schelde-estuarium
Contactpersonen:

- VLIZ Alien Süecies Consortium: Leen Vandeüitte (leen.vandeoitte@vliz.be). 
wetenschappelijk medewerker

- INBO (saliniteitszones): Alexander Van Braeckel (alexander.vanbraeckel@inbo.be)
Toegankelijkheid:

- Data zoute en brakke deel van het Schelde-estuarium op te vragen bij aangegeven 
contactpersoon

- Data VLIZ Alien Species Consortium vrij te consulteren op
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http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Niet_inheemse
Shape saliniteitszones op te vragen bij aangegeven contactpersoon
Een validatie van de soortenlijst door Nederlandse experten voor het Nederlandse 
deel is nog niet gebeurd

Heel wat verschillende organisaties beschikken over informatie van niet- inheemse soorten 
in Nederland (Naturalis, European Invertebrate Survey, de Werkgroep Ecologisch 
Waterbeheer, SOVON, FLORON, RAVON, Stichting Anemoon, ...). Er wordt in Nederland ook 
gewerkt aan de zogenaamde Nationale Databank Flora en Fauna (zie verder).
Daarnaast werkt het Nederlandse Team Invasieve Exoten aan een gestandaardiseerde 
methodiek voor risicoanalyses van potentieel invasieve soorten.
Formaat:

Soortenlijst: MS Excel
Jaar van eerste waarneming, potentieel voorkomen in de zoute, brakke en/of zoete 
saliniteitszone: geëxtraheerd uit de VLIZ informatieve fiches en in excelformaat 
geplaatst, waar nodig werden andere wetenschappelijke bronnen van informatie 
aangeboord zoals het World Register of Marine Species 
(http://www.marinespecies.org). de Global Invasive Species Database 
(http://www.issq.org/database/welcome/). het North European and Baltic Network 
on Invasive Alien Species (http://www.nobanis.org/) en DAISIE, Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe (http://www.europe-aliens.org/)
Saliniteitszones: shape

Databronnen VL

Dataleverancier:
VLIZ Alien Species Consortium(4): soortenlijst voor het Belgisch deel van de Noordzee 
en omliggende estuaria (waarvan het zoute en brakke deel van het Schelde- 
estuarium)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): zoete en terrestrische deel van het 
Schelde-estuarium (VL), saliniteitszones Schelde-estuarium
KBIN - Belgian Biodiversity Platform Harmonia Informatiesysteem (ISEIA-protocol): 
graad van impact van de niet-inheemse soorten

Contactpersonen:
VLIZ Alien Species Consortium: Leen Vandepitte (leen.vandepitte@vliz.be). 
wetenschappelijk medewerker

- INBO:
Gunther Van Ryckegem (qunther.vanrvckeqem@inbo.be)
Alexander Van Braeckel (alexander.vanbraeckel@inbo.be)

Belgian Biodiversity Platform: Etienne Branquart
(etienne.branquart@spw.wallonie.be). scientific resources responsible

Toegankelijkheid:
Data op te vragen bij aangegeven contactpersonen
Data VLIZ Alien Species Consortium vrij te consulteren op 
http://www.vliz.be/NL/Ciifers_Beleid/Niet_inheemse
Data Harmonia Informatiesysteem vrij te consulteren op
http://ias.biodiversitv.be/ias/species/all, nog geen informatie voor mariene soorten 
Shape saliniteitszones op te vragen bij aangegeven contactpersoon
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Formaat:
Soortenlijst: MS Excel
Jaar van eerste waarneming, potentieel voorkomen in de zoute, brakke en/of zoete 
saliniteitszone: geëxtraheerd uit de VLIZ informatieve fiches en in excelformaat 
geplaatst, waar nodig werden andere wetenschappelijke bronnen van informatie 
aangeboord zoals het World Register of Marine Species 
(http://www.marinespecies.org). de Global Invasive Species Database 
(http://www.issq.org/database/welcome/). het North European and Baltic Network 
on Invasive Alien Species (http://www.nobanis.org/) en DAISIE, Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe (http://www.europe-aliens.org/)
Voor het zoete en terrestrische deel van het Schelde-estuarium werd de lijst 
aangevuld door het INBO.
Graad van impact: geëxtraheerd uit de website van het Harmonia Informatiesysteem 
en in excelformaat geplaatst
Saliniteitszones: shape

Methodologie NL en VL
Stappen Producten

Verzamel de gegevens over de gevestigde 
niet-inheemse soorten (aantal, jaar van 
eerste waarneming, potentieel voorkomen in 
de zoute, brakke en/of zoete 
saliniteitszone, graad van impact) in het 
studiegebied van het 
Natuurontwikkelingsplan Schelde- 
estuarium®

Lijst van gevestigde niet-inheemse soorten 
langs het Schelde-estuarium.

Stel een tijdsreeks op met het jaarlijks 
cumulatief aantal niet-inheemse soorten per 
jaar, hierbij gebruik makend van het jaar van 
eerste waarneming.

Het jaarlijks cumulatief aantal niet- 
inheemse soorten met gevestigde 
populaties in het Schelde-estuarium

Bepaal het totaal aantal niet-inheemse 
soorten per saliniteitszone (zout - brak 
zoet) van het Schelde-estuarium

Aantal niet-inheemse soorten met
gevestigde populaties in het Schelde- 
estuarium opqedeeld naar (potentieel) 
voorkomen in de zoute, brakke en/of 
zoete saliniteitszone

Bepaal het totaal aantal niet-inheemse 
soorten per klasse van het ISEIA protocol®

Totaal aantal niet-inheemse soorten per 
klasse van het ISEIA protocol

Betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van data en methodologie

Deze meting streeft naar volledigheid. Op dit moment ontbreekt echter informatie over 
terrestrische niet-inheemse soorten langs het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. 
Daarnaast zijn bepaalde soortengroepen minder gekend (bv. dierlijk en plantaardig 
plankton) en worden niet-inheemse soorten vaak per toeval ontdekt omdat er geen 
systematisch onderzoek naar is.
Anderzijds zijn bepaalde soorten historisch geïntroduceerd en nu algemeen voorkomend. 
Daarnaast is de intensiteit en accuraatheid van het onderzoek tegenwoordig groter dan 
bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden. Al deze zaken bemoeilijken het opmaken van een 
complete (eenduidige) lijst.
De lijst niet-inheemse soorten van het VLIZ Alien Species consortium beschouwt (net ais de 
data die werden aanqeleverd door het INBO) enkel soorten die gevestigde populaties______
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hebben, en soorten die al dan niet opzettelijk door de mens werden geïntroduceerd. Het 
initiatief beslaat een ruimer studiegebied dan het Schelde-estuarium(4). Echter omwille van de 
potentiële impact en het intense verkeer binnen dit gebied, worden al deze soorten mee 
opgenomen.
Van de 83 soorten kon slechts voor 7 soorten geen jaar van eerste waarneming worden 
gevonden. Hierbij dient echter opgemerkt dat voor die soorten waarvoor geen jaar van 
eerste waarneming in het Schelde-estuarium werd gevonden, het jaar van eerste waarneming 
werd herleid tot het jaar van eerste waarneming in het studiegebied van de lijst niet- 
inheemse soorten van het VLIZ Alien Species consortium.
Het potentieel voorkomen van de soorten in de verschillende saliniteitszones werd bepaald 
aan de hand van de VLIZ informatieve fiches, bijkomende wetenschappelijke bronnen of 
door het INBO. Dit gegeven moet in ruime zin geïnterpreteerd worden. Soms is geen sprake 
van voortplanting van de soort in een bepaalde zone of is dit nog niet gekend. Ook kan het 
gebeuren dat een soort niet in de volledige zone kan voorkomen, hoewel die zone dan wel 
werd toegekend. Het voorkomen van de soort in de verschillende saliniteitszones is ook niet 
steeds gekend of volledig. Soms wordt bijvoorbeeld enkel vermelding gemaakt van het feit 
dat de soort marien is, maar is geen informatie beschikbaar over het mogelijk doordringen 
van de soort naar andere zones.

Uitwerking van de meting: verbetering en toekomst

Deze indicator is voor verbetering vatbaar op verschillende punten.
De definitie van niet-inheemse soorten in verschillende initiatieven verschilt vaak. Het 
Nederlandse Soortenregister hanteert de term ingeburgerde exoten voor soorten die zich 
meer dan 1 0 jaar zelfstandig handhaven in Nederland. De soortenlijst van het VLIZ Alien 
Species Consortium, aangevuld met terrestrische en zoetwatersoorten voor het Vlaamse deel 
van het estuarium door INBO, kiest dan weer voor gevestigde niet-inheemse soorten van 
zodra ze erin slagen zich voort te planten in het studiegebied. Op Europees niveau is er het 
North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) waarbij een 
invasieve soorten databank wordt gecreëerd met informatie uit de verschillende 
deelnemende Centraal- en Noord-Europese landen. Dit initiatief kan mogelijk een 
gelijkschakeling teweegbrengen op vlak van definities.
Voorlopig ontbreekt een gezamenlijke gebiedsdekkende inspanning voor Vlaanderen en 
Nederland wat betreft het opstellen van een lijst niet-inheemse soorten voor het Schelde- 
estuarium. Dit project kan hiervoor een eerste aanzet vormen. Het is in principe mogelijk om 
op basis van de bestaande Nederlandse databanken (zie databronnen NL) door middel van 
een selectie van kilometerhokken de verspreiding van niet-inheemse soorten in en rond de 
Westerschelde voor een aantal groepen na te gaan. Omwille van de omvang van zo’n 
opdracht kan dit echter niet gerealiseerd worden binnen het kader van dit project. De 
Nederlandse informatie is zowel voor de terrestrische ais voor de aquatische soorten op dit 
moment dus nog niet terug te brengen op de ruimtelijke schaal van het Schelde-estuarium.
Het ISEIA-protocol voor de beoordeling van het potentiële invasieve karakter van mariene 
niet-inheemse soorten in België is in voorbereiding. Het Nederlandse Team Invasieve Exoten 
werkt aan een gestandaardiseerde methodiek voor risicoanalyses van potentieel invasieve 
soorten in Nederland.

Actualisatie-inspanning

De lijst niet-inheemse soorten van het VLIZ Alien Species consortium wordt regelmatig 
bijgewerkt. De aanvullende/complementaire lijst met terrestrische en zoetwatersoorten voor 
Vlaanderen kan jaarlijks worden aangevraagd bij het INBO.
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Opmerkingen

d )

B io d iv e rs ite its v e rd ra g  (C o n ve n tio n  on B io d ive rs ity ): 
h t tp : / /w w w .c b d . in t /

COM(2008) 789 final C o m m u n ic a tio n  fro m  th e  c o m m is s io n  to  th e  c o u n c il, th e  E uropean  P a rliam en t, 
th e  E uropean  E conom ic  and Social C o m m itte e  and th e  C o m m itte e  o f  th e  R egions to w a rd s  an EU 
S tra te g y  on inva s ive  spec ies  [SEC(2008) 2 8 8 7  e t SEC(2008) 2 8 8 6 ]

N e d e rla n d se  e x o te n b e le id  (M inLN V )
Anon. (20 0 7 ). B e le id sn o ta  Invasieve  e x o te n . M in is te r ie  van la n d b o u w , n a tu u r  en v o e d s e lk w a lite it  (LNV), 
9 pp.
h t tp : / /w w w .m in ln v .n l/p o r ta l/p a q e ? p a q e id = 1 1 6.1 6 4 0 9 4 6 &  d a d = p o r ta l&  schem a=P O R TA L& p d o cu m e n  
t  id = 1 4 3 4 7 7 & p  n ode  id = 2 1 6 5 3 6 6 & p  m ode=BR O W SE#team  invas ie ve  e x o te n

V laam se  e x o te n b e le id  (ANB)
h ttp :/ /w w w .n a tu u re n b o s .b e /n l-B E /T h e m a /S o o r te n b e le id /E x o te n /A a n p a k .a s p x

(2)

H et Invas ive  Species E n v iro n m e n ta l Im p a c t A s s e s s m e n t-p ro to c o l (ISEIA): ca te g o rie ë n  v o o r  id e n tif ic a tie  
van h e t m o g e lijk e  invas ieve  k a ra k te r  van o rg a n is m e n  in België

E3
ü>
d)m

dion
cO

'< /)rj
>
c

o  cu

T3 effl ra ro =3

low moderate high 

Impact (env ironm en ta l hazard)

Widespread

. 1

isolated populations

M eer in fo rm a tie  ove r d it  p ro to c o l en h e t H a rm o n ia - in fo rm a tie s y s te e m  van n ie t- in h e e m s e  s o o rte n  in 
B e lg ië kan te ru g g e v o n d e n  w o rd e n  op: h t tp : / / ia s .b io d iv e rs itv .b e / ia s /d e f in it io n s

(3)

H et s tu d ie g e b ie d  van he t N a tu u ro n tw ik k e lin g s p la n  S ch e ld e -e s tu a riu m  (u itg e b re id  in h e t ka d e r van de 
o p v a n g fu n c t ie  v o o r  w a te r).

Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (20 0 3 ). 
S tu d ie ra p p o r t n a tu u ro n tw ik k e lin g s m a a tre g e le n  te n  behoeve  van de O n tw ik k e lin g s s c h e ts  201 O v o o r he t 
S c h e ld e -e s tu a riu m ; O p basis van een eco sys tee m a n a lyse  en v e rk e n n in g  van m o g e lijk e  m a a tre g e le n  om 
he t s tre e fb e e ld  N a tu u r li jk h e id  van de Lange T e rm ijn  V is ie  te  b e re ike n . W e rk d o c u m e n t RIKZ, 2 0 0 3 .8 2 5 x . 
[S .n.]. 99  + annexes  pp., d e ta ils

Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gauderis, J.
(20 0 5 ). G e a c tua lise e rd  S ig m a p la n  v o o r  v e ilig h e id  en n a tu u r li jk h e id  in  h e t bekke n  van de Zeesche lde : 
syn th e se n o ta . W a te rw e g e n  &  Zeekanaa l NV: A n tw e rp e n , B e lg iu m . II, 74  pp., d e ta ils
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Figuur 1: K aart van he t s tu d ie g e b ie d  van h e t N a tu u ro n tw ik k e lin g s p la n  S ch e ld e -e s tu a riu m  (u itg e b re id  in 
h e t ka d e r van de o p v a n g fu n c t ie  v o o r  w a te r en m e t h e t n a tu u rc o m p le x  Zw in)

(4)

H et VLIZ A lie n  Species C o n s o rtiu m :

h ttp ://w w w .v liz .b e /N L /C i¡ fe rs _ B e le id /N ie t_ in h e e m s e # p a r tn e rs

(5)

H et s tu d ie g e b ie d  van he t VLIZ A lie n  Species C o n s o rtiu m  o m v a t de B e lg ische  k u s ts tro o k , h e t B e lg isch 
dee l van de N o o rd ze e , de O o s te nd se  S p u iko m  en h e t S ch e ld e -es tu a riu m .

V o o r een g e d e ta ille e rd e  b e s c h rijv in g  van m e th o d e , s tu d ie g e b ie d , d e f in it ie s  en b ro n n e n , z ie :

h t tp : / /w w w .v l iz .b e /N L /C iife rs  B e le id /N ie t in h e e m s e # s o o rte n
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6.12. Bijlage 1 2 . ‘Indicator Sam engevat’

De volledige set eindversies van de teksten van de ‘ Indicator samengevat’ is beschikbaar via 
de indicatoren- webpagina’s op de Scheldemonitor. Een voorbeeld is ingevoegd voor de 
indicator ‘ Bedreiging voor biodiversiteit’ .

BB



Indicatoren voor het Schelde-estuarium

Bedreiging voor biodiversiteit
Het toenem ende verkeer van goederen en perso
nen over g ro te  afstanden zo rg t ervoor da t meer 
n iet-inheem se soorten zich kunnen vestigen in 
n ieuwe leefgebieden. Het Schelde-estuarium waar 
havens, scheepvaart en transport van b ijzonder 
belang zijn, on tsnap t ook n ie t aan deze trend. Het 
totaal aantal geregistreerde n iet-inheem se soorten 
m et gevestigde populaties in en rond het Schelde- 
estuarium  bedraagt 83 (situatie 2009). Negen van 
deze 83 soorten w orden voorlop ig  beschouwd ais 
'po ten tiee l invasie f. De brakwaterzone b lijk t b ij
zonder gevoelig  voor de vestig ing van nieuwe 
niet-inheem se soorten.VLIZ Weeleer

Waarom deze indicator?
Eén van de kenmerken van het streefbeeld 2030 van de Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium [1] is een 
gezond estuarien ecosysteem waar typ ische habitats en levensgem eenschappen w orden behouden en 
waar m oge lijk  versterkt. D ooreen toenem ende m o b ilite it van mensen en goederen hebben ta lrijke  niet- 
inheem se p lant- en diersoorten (o f exoten) zich w ere ldw ijd  m et succes w eten te  vestigen in n ieuwe 
leefgebieden. Gezien het re la tie f belang van havens, scheepvaart en transport ais vector voor de in tro 
ductie  van n iet-inheem se soorten, on tsnap t ook het Schelde-estuarium hier n ie t aan. Hoewel de in tro 
ductie  van n iet-inheem se soorten in som m ige gevallen kansen m et zich m eebrengt en de lokale soor
tend ive rs ite it kan verhogen, kunnen andere soorten na verloop van tijd  invasief w orden en concurreren 
m et lokale soorten o f he t ecologisch functioneren van een ecosysteem aantasten. Het m on ito ren  van 
het aantal n iet-inheem se aquatische en terrestrische soorten, opgedeeld naar po ten tiee l voorkom en in 
de saliniteitszones (zoet, brak, zout) en hun potentiee l invasief karakter, is noodzakelijk voor het p rio riti- 
seren van m aatregelen.

Het beleid van de Vlaamse en Nederlandse overheid ten aanzien van n iet-inheem se soorten steunt op 
artikel 8 van het in te rna tiona le  B iodiversiteitsverdrag [2] da t ste lt da t alle deelnem ende landen de in tro 
ductie  van soorten die inheem se soorten, habitats o f ecosystemen kunnen bedreigen, zoveel m oge lijk  
proberen te  voorkom en. Indien deze soorten zich hebben w eten te vestigen, m oeten ze, voor zover m o
ge lijk  en geschikt, gecontro leerd o f bestreden worden. Daarnaast o n tw ikke lt de Europese Unie een 
n ieuwe strategie ten aanzien van invasieve soorten. In een EU com m unica tie  van 2008 [3] h ierom trent, 
w o rd t het belang onderstreept van een pan-Europees 'Early W arn ing ' systeem om  te  rapporteren over 
n ieuwe en oprukkende invasieve soorten. Preventie tegen invasieve soorten, m et name het voorkom en 
van de vestig ing van invasieve soorten, is im m ers gem akkelijker en goedkoper dan het bestrijden ervan. 
De beleidsnota invasieve exoten van het M in isterie van Landbouw, Natuur en Voedselkw alite it (LNV) [4] 
om schrijft het Nederlandse beleid m et betrekking to t invasieve soorten. U itgangspunt h ierb ij is da t n iet 
e lke e xoo t actie f w o rd t bestreden. Er w o rd t rekening gehouden m et de aard en om vang van het p ro 
bleem da t de n iet-inheem se soort veroorzaakt en de verw achte maatschappelijke en financiële inspan
ningen d ie  nodig zijn om  de soort te  bestrijden. Preventie w o rd t ook hier geprefereerd boven bestrij
d ing  en is daarom  zw aartepunt van het te  voeren beleid. In 2009 w erd te r ondersteuning van d it rijksbe
leid het Team Invasieve Exoten opgerich t. D it team  adviseert het MinLNV over de (potentië le) schadelijk
heid van invasieve exoten in Nederland en over de m ogelijke  voorzorgsm aatregelen. Het team  maakt 
geb ru ik  van een (internationaal) ne tw erk van deskundigen da t n ieuwe exoten in Nederland signaleert 
en risicoanalyses u itvoert.
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Ook het Vlaamse exotenbele id  is ge rich t op  de preventie tegen invasieve soorten en actieve bestrijd ing 
ervan waar noodzakelijk [5]. In de con text van deze preventie en 'early w arn ing ', heeft het Belgische 
fo rum  over invasieve soorten een protoco l (ISEIA, Invasive Species Environm ental Im pact Assessment) 
u itgew erk t om  het po ten tië le  invasieve karakter van n iet-inheem se soorten te kwantificeren, m et na
d ruk  op  de gevolgen voor b iod ivers ite it en ecosysteem functies, en om  p rio rite iten  te leggen op vlak van 
bestrijd ing [6].

Wat toont deze indicator?
Aantal gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium

De m eting  om vat alle reeds beschreven n iet-inheem se soorten zowel voor de aquatische (zout, brak en 
zoet) zones ais voor de terrestrische zone van het Schelde-estuarium. W at be tre ft de m ariene soorten 
s teunt de m eting op  de 'lijs t n iet-inheem se soorten van het Belgische deel van de Noordzee' waarin 
naast he t Schelde-estuarium ook de m ariene gebieden w orden geëvalueerd (zie verder). Enkel soorten 
m et gevestigde populaties zijn opgenom en in de m eting. D it zijn soorten waarvan w erd vastgesteld dat 
ze zich voortp lan ten  in het studiegebied. Ais er een verm oeden is da t een cryp togene soort 
(kosm opolieten o f soorten d ie m inder goed gekend zijn) werd geïntroduceerd, werd deze ook aan de 
lijs t toegevoegd. Soorten die op  een natuurlijke  m anier hun weg hebben gevonden naar het stud iege
bied o f soorten d ie in het s tudiegebied werden gesignaleerd, maar waarvan n iet m et zekerheid is gew e
ten o f ze zich b lijvend hebben gevestigd, zijn n ie t mee opgenom en in de lijst. Deze in fo rm atie  is geba
seerd op  literatuuronderzoek, onderzoek en d irecte  veldw aarnem ingen doo r experten.

Het totaal aantal geregistreerde n iet-inheem se soorten m et gevestigde populaties in het Schelde- 
estuarium  bedraagt 83 (situatie 2009). De vo lled ige  lijst n iet-inheem se soorten is raadpleegbaar via de 
indicatorenpagina [7]. Het jaarlijks cum u la tie f aantal geregistreerde soorten vanaf 1900, w o rd t weerge
geven in fig u u r 1. De 7 soorten w aarvoor in de lite ra tuur geen gegevens voor het tijd s tip  van eerste 
waarnem ing beschikbaar zijn, werden n ie t opgenom en in de figuur. Het aantal gevestigde niet- 
inheem se soorten neem t jaarlijks toe.
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Figuur 1: Het jaarlijks cum u la tie f aantal n iet-inheem se soorten m et gevestigde populaties in het 
Schelde-estuarium
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Hoewel de meeste geïntroduceerde soorten niet in staat zijn om in hun nieuwe omgeving te overleven, 
heeft de globalisering en de toename in verkeer van goederen en personen over grote afstanden ertoe 
geleid dat ook meer niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen in het Schelde-estuarium. Het werke
lijk aantal ligt waarschijnlijk veel hoger omdat van veel soorten de herkomst niet meer te achterhalen is 
of het aandeel van kleine organismen wordt onderschat.

Het Schelde-estuarium is één van de meest intensief gebruikte scheepvaartroutes in Europa. Voor aqua- 
tische organismen is het scheepvaartverkeer een belangrijke manier van introductie ais gevolg van het 
meeliften in ballastwater van schepen en door de vasthechting op scheepsrompen. Voorbeelden in het 
Schelde-estuarium zijn de weekdieren en kreeftachtigen, twee taxonomische groepen die sterk verte
genwoordigd zijn onder de gevestigde niet-inheemse soorten (zie figuur 2).

28  - i

Figuur 2: Aantal gevestigde niet-inheemse soorten per taxonomisch groep, waargenomen in het 
Schelde-estuarium (situatie 2009)

Het bekendste voorbeeld is wellicht de Chinese wolhandkrab [Eriocheirsinensia, die al sinds 1933 in het 
Scheldebekken voorkomt en vermoedelijk ais larve in ballastwatertanks werd getransporteerd. De krab 
brengt het grootste deel van zijn leven door in zoet water maar trekt jaarlijks naar zee om er te broeden. 
Het dier graaft gangen in dijken en bermen en werkt zo erosie in de hand. De juvenielen van de Ameri
kaanse zwaardschede (Ensis directum, die massaal voorkomt in onze zoute kustwateren, vormen dan 
weer een mogelijke voedselbron voor kreeftachtigen, vogels en vissen.
Niet enkel het aquatisch milieu vormt een potentiële habitat voor niet-inheemse soorten. Andere voor
beelden van gevestigde niet-inheemse soorten in en rond het Schelde-estuarium zijn het Engels slijk- 
gras [Spartina townsendii var. anglica) dat werd aangeplant langs de oevers van de Westerschelde vanaf 
1920 om land te winnen en de reuzenbalsemien [impatiensglandulifera) die werd ingevoerd ais sier
plant.

Voorkomen in de zoute, brakke en /o f zoete saliniteitszone van het Schelde-estuarium

Het Schelde-estarium is één van de weinige estuaria in Europa die nog een uitgebreide zoetwater- 
getijdenzone heeft. Door deze volledige zoet-zout gradiënt biedt het Schelde-estarium een diversiteit 
aan habitats waar niet-inheemse soorten zich thuis kunnen voelen. Figuur 3 toont een ruwe afbakening 
van de drie grote saliniteitszones van het Schelde-estuarium: de zoute of mariene, de brakke en de zoe
te zone. In figuur 4 zijn het aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde- 
estuarium opgedeeld naar het potentieel voorkomen in de zoute, brakke en/of zoete saliniteitszone (vrij
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volledige informatie voor 64 soorten). De meeste soorten zijn te vinden in de brakke zone. Verder on
derzoek is nodig om de eventuele gevoeligheid van de brakke zone in het Schelde-estuarium voor niet- 
inheemse soorten (zoals dit werd vastgesteld in verschillende brakwaterzeeën van Europa o.a. de Oost
zee of Baltische Zee en de Zwarte Zee) te bevestigen of te weerleggen.

Zout
Brak
Zoet

Figuur 3: Saliniteitszones in het Schelde-estuarium. Naar: Breine eta!., 2008 [8]. Zoete zone: < 0,5 PSU, 
Brak kezone: 0,5-18 PSU, Zoute zone: > 18 PSU.
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Figuur 4: Aantal niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in het Schelde-estuarium opgedeeld 
naar (potentieel) voorkomen in de zoute, brakkeen/of zoete saliniteitszone (situatie 2009). Bepaalde 
soorten komen voor in meerdere zones waardoor de grafiek deels cumulatief is.
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Effecten op biodiversiteit en ecosysteemfuncties

Bepaalde gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium zoals de blauwe zwemkrab 
[Callinectessapidum, de knorrepos [Micropogonias undulatum en de strandgaper [Mya arenaria) hebben 
geen noemenswaardig effect op de biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Andere soorten vormen wel 
een probleem en het zijn vooral die soorten waar het beleid zich op focust.

Van de 83 gevestigde niet-inheemse soorten geregistreerd in en rond het Schelde-estuarium zijn er 
negen die voorkomen op de lijst van invasieve soorten van het Belgische forum over invasieve soorten. 
Invasieve soorten zijn niet-inheemse soorten die hun populatieomvang kunnen vergroten, zich wijd 
kunnen verspreiden in het milieu en halfnatuurlijke habitats kunnen koloniseren. Deze lijst is echter ver 
van compleet. De beoordeling van het potentiële invasieve karakter van mariene niet-inheemse soorten 
is nog in voorbereiding.
Van de negen soorten zijn er zes die op de zwarte lijst staan, de zogenaamde 'black list' met soorten die 
een hoge milieu-impact (milieueffecten) hebben en een beperkte of wijde verspreiding kennen in België 
(klasse A2 en A3 in figuur 5). De gevestigde niet-inheemse soorten van het Schelde-estuarium die op de 
zwarte lijst voorkomen zijn: de Canadese gans [Branta canadensis), de giebel [Carassiusgibelio), de Ja
panse duizendknoop [Fallopia japonica), de grote waternavel [Hydrocotyle ranuncuioides), de reuzen
balsemien [impatiensglandulifera), en de blauwbandgrondel [Pseudorasboraparva).
Drie soorten staan op de grijze lijst, de zogenaamde 'watch list' met beperkt of wijd verspreide soorten 
die matige milieueffecten hebben (gebaseerd op de huidige kennis, klasse B2 en B3 in figuur 5). Het 
gaat om de zonnebaars [Lepomisgibbosus), de snoekbaars [Sanderlucioperca) en de nijlgans 
[Alopochen aegyp- tiacus).
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Figuur 5: Totaal aantal gevestigde niet-inheemse soorten in en rond het Schelde-estuarium per klasse 
van het ISEIA-protocol (potentieel invasief karakter, situatie 2009). De titels van de X en Y-as werden ver
taald uit het Engels: stadium van invasie in België (Invasion stage in Belgium), milieu-impact (impact, 
environmental hazard)

Het Team Invasieve Exoten in Nederland maakt op dit moment gebruik van verschillende lijsten van 
niet-inheemse soorten (bv. van de Werkgroep Exoten [9] of het Nederlandse soortenregister [10]). Op 
basis van deze informatie en het advies van een groep deskundigen wordt op een ad hoe basis bepaald 
voor welke soorten risicoanalyses worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een protocol om dit op een 
gestructureerde manier te realiseren. Er is daarom nog geen vastgestelde lijst met invasieve exoten in 
Nederland en hun milieueffecten beschikbaar. Voor de niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium 
kan worden nagegaan welke (potentieel) invasief zijn op het Nederlandse grondgebied, maar dit is mo
menteel niet bekend.
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Waar komen de data vandaan?

• Gegevens over gevestigde niet-inheemse soorten van het Schelde-estuarium zijn gebaseerd op 
de "lijst niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria" 
van het 'VLIZ Alien Species Consortium'. http://www.vliz.be/NL/Ciifers Beleid/Niet inheemse

• Voor het zoete en terrestrische deel van het Schelde-estuarium langs Vlaamse zijde werden data 
aangeleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

• Het Belgische Biodiversiteits Platform (KBIN) heeft een protocol (ISEIA) ontwikkeld voor het evalu
eren van het potentieel of daadwerkelijk invasief karakter van niet-inheemse soorten.

Verschillende organisaties in Nederland (bv. Naturalis, European Invertebrate Survey, de Werkgroep Eco
logisch Waterbeheer, SOVON, FLORON, Stichting Anemoon,... ) beschikken over informatie van niet- 
inheemse soorten in Nederland. Daarnaast maakt Nederland werk van een Nationale Databank Flora en 
Fauna. Door de omvang van de opdracht om de verspreidingsgegevens voor deze soorten terug te 
brengen op de ruimtelijke schaal van het Schelde-estuarium, is deze informatie op dit moment nog niet 
beschikbaar.
Daarnaast werkt het Nederlandse Team Invasieve Exoten aan een gestandaardiseerde methodiek voor 
risicoanalyses van potentieel invasieve soorten.

Kansen en bedreigingen
Voor deze indicator kan het beleid steunen op geactualiseerde informatie en gegevens, aangeleverd 
door een goed uitgebouwd netwerk van overheden en vrijwilligers-experten. Het bewustzijn omtrent 
het belang van praktische maatregelen ter bescherming van het milieu is ook sterk gegroeid bij betrok
ken partijen, mede onder invloed van de internationale, Europese en nationale wetgeving en informa
tiecampagnes (ICES 'Codes of practice' 1995, International Maritime organisation Richtlijnen voorde 
controle en de behandeling van ballastwater Resolutie A.868(20) 1997, IMO Ballastwater Conventie 
2004, Biodiversiteitsverdag). De toename in onderzoeken monitoring in de laatste decennia, heeft ook 
geleid tot een verhoogde alertheid. Niet-inheemse soorten vergen vooral aandacht ais ze invasief wor
den. Ondertussen wordt ook voortgang geboekt met het in kaart brengen en kwantificeren van de be
dreigingen door invasieve soorten. Overleg tussen waterbeheerders werd opgestart om een gezamen
lijk actieprogramma voor de bestrijding van invasieve soorten uit te werken.

De maatregelen blijken echter dikwijls nog ontoereikend, en verder overleg vooreen geïntegreerde 
aanpak bij de bestrijding is noodzakelijk. Naast de rol van de overheden in het bestrijden van probleem- 
soorten, kan ook het publiek een bijdrage leveren in het voorkomen en verwijderen van invasieve soor
ten, en het melden van broeihaarden van invasieve soorten. Meer info is te vinden op de website van 
het MIN LNVen ANB.

De technische fiche van de indicator beschrijft de beperkingen in definities, data en methode. De fiche is 
beschikbaar via: http://www.scheldemonitor.ora/indicatorfiche.php?id=14

Koppeling met andere indicatoren/metingen?
Niet-inheemse soorten kunnen kansen met zich meebrengen maar ook een bedreiging vormen voorde 
inheemse biodiversiteit en dus ook voor de soorten en habitats die zijn aangewezen in het kader van de 
Habitat- en Vogelrichtlijn (respectievelijk 92/43/EEG en 79/409/EEG). Bij het berekenen van indexen voor 
biodiversiteit en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater moet hier de nodige aandacht aan be
steed worden. De tolerantie van niet-inheemse soorten voor lokale variaties in de zoutgradiënt, bepaalt 
of nieuwe soorten zich succesvol kunnen vestigen. Verder is de toename in niet-inheemse soorten en 
hun verspreiding gebonden aan de intensiteit van de scheepvaart en scheepsbewegingen, en vooral 
aan het ontbreken van specifieke maatregelen ter voorkoming van het introduceren en verspreiden van
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potentieel invasieve soorten in het milieu.
In bepaalde gevallen kan het voorkomen van (grote aantallen) niet-inheemse soorten ook de recreatie 
en natuurbeleving beïnvloeden.

Hoe verwijzen naar deze fiche?

Anon. (2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Information 
Sheets, 200. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, 
Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.

Online beschikbaar op http://www.scheldemonitor.ora/indicatoren.php
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' ScheldeMonitor project 

1 W erkgroep O&M 

1 Attenderingsservice 

’ Contact

• O&M E-room 

« MONEOS data fiche*

Indicatoren van de Langetermijnvisie 2030 (LTV) voor het Schelde-estuarium

Ind ica toren w orden steeds m ee r ingezet a is  ins trum ent vo o r verkenn ing , p lanning, u itvoering  en eva lua tie van het 
beleid. Bovendíen z ijn  ze erg nu ttig  ais koppe ling tussen he t beleid en he t w etenschappe lijk  onderzoek.

In  he t kad e r van de LTV-doelstelllngen w erd In d it p ro je c t een se t ind icatoren geselecteerd en afgestem d op het 
vo lled ige  grensoverschrijdende Schelde-estuarium , in overleg m e t wetenschappers en he t bele idsniveau. Deze 
ind icatoren kaderen in de 3 hoofdthem a 's  V e iligh e id , N a tu u rlijk h e id  en T o e g a n k e lijk h e id  van de W erkgroep 
Onderzoek &. Monitoring

Lees ve rd e r

Rljkswattr5!a,ll
Miniserie van Verkeren Witters ia ar

Indicatorlijst

Bevolkingsdruk

Sodo-economisch belang van de havens 

Nautisch beheer 

Bodemberoerende activiteiten

(Kansen voor) Recreatie aan land en op h et water 

Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme 

Behoud van m orfologie en dynamiek 

Veiligheid tegen overstromen 

Kwaliteit van h e t oppervlaktewater 

Milieueffecten van de havens en scheepvaart 

Belasting door vuilvrachten 

Status van soorten en habitats 

Bedreiging voor biodiversiteit

Ontwikkelingsgebieden in h et kader van veiligheid en natuurlijkheï 

Visseri

Maatschappelijke respons en samenwerking 

Communicatie over de grenzen

De on tw ikkeling van de se t ind icatoren kad e rt in he t progre 
(OB.M), binnen de p ijle r 'N a tu u rlijkh e id '.
M eer in fo rm a tie  ove r d it pro ject.

3 L a n g e te rm ijn v is ie  O n d e rzo e k  en  M o nito ring

Bestuurskunde en recht ^  Internet \  100% - 1
¡¡Q g lÜ K
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iüm
____ ASc h eld eM o n it o r

e* In fo rm atie  

Data 

tv  Indicatoren
Zoeken op the i

I 1

Vorige Volledige Indicatorlljst _______________  Volgende

»  Bedreiging voor biodiversiteit

Systeem kenm erken

tv ve iligheid

e» ScheldeMonitor project 

' W erkgroep OS.M 

' Attenderingsservice 

• Contact

e ' DSM E-room 

~  MONEOS data fiches

K e rn b o o d s c h a p :

H et toenem ende v e rke e r van goederen en personen ove r grote 
afstanden zo rg t e rvo o r da t m ee r n ie t-inheem se soorten zich kunnen 
vestigen in nieuwe lee fgebieden. H et Schelde-estuarium  w aar havens, 
scheepvaart en tra n sp o rt van b ijzo nd e r belang z ijn , on tsnapt ook n iet 
aan deze trend. Het to taa l aantal gereg is treerde n ie t-inheem se soorten 
m e t gevestigde populaties in en rond he t Schelde-estuarium  bedraag t 83 
(s itua tie  2009). Negen van deze 83 soo rten  w orden voo rlop ig  beschouwd 
ais 'p o ten tiee l invas ie f'. De brakw aterzone b li jk t b ijzonder gevoe lig voo r 
de  vestig ing van  nieuwe n ie t-inheem se soorten.

Datalevera n cier(s)

il n ie t-inheem se s

Bekijk deze d 
•  ScheldeMor

■an he t Schelde-estuarium

ita in het dataportaal:

:e, brakke e n /o f zoete VLIZ Allen Species Consortiui 
In s tituu t voor Natuur- en 
Bosonderzoek

De ScheldeM onitor is  n ie t a a nsp rake lijk  v o o r schade d ie  is  o f  d re ig t te  w orden toegebracht en voo rtv loe it u it o f  in en ig  opz icht v e rband houd t m et 
h e t g e b ru ik  van de  ScheldeMonitor. G e lieve z ich b i j  he t g e b ru ik  van de ScheldeM onitor te  vergew issen van de  bepalingen in  de Discla imer._________

^  Internet \  100%  -

eindrapportage tjÜ| ID05chelde_eindrapp... ScheldeMonitor - Inte.., ^  http://www.scheldem..,

36

http://www.scheldem


Voorbeelden van de relatie indicatoren-dataportaal en functionaliteiten 
voor weergave van indicatoren in het Dataportaal (4)

geografische data (GIS): basiskaart, aanduiding van de beschikbare kaartlagen (7), 
(statische) figuren (uit de literatuur) (2), publicaties (97) en datasets (1) voor de 
geselecteerde parameter

f. Scheldemonitor dataportaal - Windows Internet Explorer

I O  http: ƒ/www.scheldemonitor.be/dataportal/index,php?searchPar= 1998dscol=true I Google ZEI
G oog le 1 0  Share" | § ]  ” 1 L.J Sidewiki w ^  Bookmarks’'  ^  Check ■" |^a| Translate * ^ A u to F i l l  »

Z-7 " ö  Scheldemonitor dataport

Zoekterm

a • SB '  Page -  0  Tools -

,s,_
I Zoek I Of thema: Milieu: Ecologisch e kwaliteit

Parameters(2} Bronnen(2) Kaartlagen(7) Figuren(2) Datasets(1) Publicaties(97) Help

®  Goofjle_Satellite #

O  Goog I e_ Streets

O  Basiskaart

Administratieve informatie
□  Gemeenten

□  Landen

I I Provincies

I I Steden

□  Vlaamse PolderstE^

□  zeeland - Polders'?^

Bathymétrie
I_I Dieptes

Natuur
I I Eostopenkaait 2004

Systeemkenmerken
0  Bathymétrie Noordzee + Westerschelde 1-70 to -25

1 -2 5  to -15

-15 to -10

-10 to -5

-5 to -2

-2 to 0

0  Bathymétrie Schelde (detail) | - 6 0  tO -1 2

1 -1 2 to -10

1 -1 0  to -8

| - 8  to -7

1 -7  to -6

1 -6  to -4
V

Beschikbare kaartlagen (7)

vE/-' "r  |“i J  h ttp://www, scheldemonitor. be/da tapor tai/index, php?searchPar=199&iscol=true v  \ *+  X  ] 1 Google □ I Z E
File ”  G o o g le  1 V  1 iJJ1  Search ”  ”  ^  T T C3 Share▼ |^ b  T | L.jJ Sidewiki *■ Bookmarks"' Check T âa Translate ■» AutoFill ’ ^  ^  info -

i f  ‘i f  1 Scheldemonitor dataportaal 

liUlUlUal

a  -  a  # -r ■ ’ Page » y  Tools -

Zoekterm: |
ScheldeM onitor

11 Zoek I Of thema: | Milieu: Ecologische kwaliteit

Kaart Parameters(2) Bronnen(2) Figuren(2) Datasets(1) Publicaties(97) Help

thema Laag Bron

Milieukwaliteit KRW Nederland Chemische toestand (lijnen) 2009 RWS - Rijkswaterstaat

Milieukwaliteit KRW Nederland Chemische toestand (vlakken) 
2009 RWS - Rijkswaterstaat

Milieukwaliteit KRW Nederland Ecologische toestand (lijnen) 2009 RWS - Rijkswaterstaat

Milieukwaliteit KRW Nederland Ecologische toestand (vlakken) 
2009 RWS - Rijkswaterstaat

Milieukwaliteit KRW Vlaanderen Ecologische toestand (lijnen) 
2009

VMM - Vlaamse 
MilieuMaatschappij

Milieukwaliteit KRW Vlaanderen Ecologische toestand (vlakken) 
2009

VMM - Vlaamse 
MilieuMaatschappij

Natuur Ecologische hoofdstructuur 2009 - Nederland Provincie Zeeland

1

Lat: 51.48 Lon:3.54
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Voorbeeld van geprojecteerde kaartlagen voor de geselecteerde parameter
f'- Scheldemonitor dat a por taal - Windows Internet Explorer

IQ - http : I¡www. scheldemonitor ■ be/dataportal/index. php?searchPar= 199Süscol=true# i V  11 ̂ » 1 1 X  I I Google

D B l  \E
D l ®

File w  Google P •j Search T ^  T cjjpi-' Q  Share T |§ 1  ^  LJ  5idewiki T Bookmarks T ^  Check ^  ||a| Translate ^  " 0  AutoFill T 0

&  &  #  Scheldemonitor dataportaal

zoekterm

a ■ ■ [ i j  Page -  ^  Tools *

ip ip ip ip ip ¡p ip ip ¡p ¡$ » is j» i0 ió j$ ]6 ip ip ip ¡0 ¡9 ip i9 i? ip ip ip ip ¡p ¡p ¡p ip i? ip ip ip ip ip ip t
'ä isii.iS ii.-S-S-S-g-äiäiäiäiiiS ii.iS-i.-S-S-S-äiäiäiäisii.iS ii.-S-S-S-g-iiüiiäiiiS ii.; ö

Scheldemonitor

Ul [ Zoek I Of thema: | Milieu:Ecologische kwaliteit v ]

Parameters^) Bronnen(2) | Kaartlagen(7) || Figuren(2) || Datasets(l) || Publicaties(97) || Help

®  Boogle_Satellite# d
O  Google_Streets

O  Baslsksart

Administratieve informatie

HU Gemeenten:

EU Landen:

I I Provincies

I I Steden

□  Vlaamse Polders 0 ^

EU Zeeland: - Polders1?.^

Bathymétrie
I_I Dieptes

Milieukwaliteit

E  KRW Nederland Ecologische toestand {vlakken) 2009

m
Onbekend

lOoed
Matig

{Ontoereikend
■Slecht

Niet van toepassing

0  KRW Vlaanderen: Ecologische toestand {vlakken) 2009 

0
Onbekend
Matig
Ontoereikend

(Slecht
V

Done t§>  0  Internet 100% ”

■ IliTBI ITirFlïïfflTlil^^^a
Voorbeeld van beschikbare figuren (uit de literatuur) voor de geselecteerde parameter

©2010- gebruiksvoorwaarden
Lat: 51.24 Lon:3.59
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Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 

Flanders Marine Institute 

Wandelaarkaai 7 

InnovOcean site 

B-8400 Oostende, Belgium 

Tel. +32-(0)59-34 21 30 

Fax +32-(0)59-34 21 31 

Email: info@vliz.be 

h ttp ://w w w .vliz.be

VLIZ
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