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GrensovcYsàirijdend
waterbeheerinhet
stroomgebiedvan deSchelde
IACKO VAN AST, ERASMUS U N I V E R S I T E I T

IndenieuweKaderrichtlijn Watervan deEuropese Unie1'wordtmen dan voorheenuitgegaanvan
destroomgebiedbenadering. Ook internationale watersystemen,zoalsdat van deSchelde,krijgen
hiermeetemaken.Derecenteontwikkelingen inherSchcldegebiedpassen indegeestvanderichtlijn.Niettemin zijn nieuwestappen inlietinternationaal waterbeheer van deze rivier.gewenst2.
Welkestappen zijn hetoverwegenwaard omdeproblemen,waarmee hetstroomgebiedvan de
Scheldekampt,optelossen?Ditzoeken naarverbeteringen vormdehethoofddoel vaneenpromotieonderzoekvandeCapaciteitsgroep Milieukundeaan deErasmus UniversiteitRotterdam<.
Hetstroomgebied vande355 kilometer
langeSchelde,is21.863 km2groot*).Ongeveer
43 procenthiervanbehoort totVlaanderen,31
procent totFrankrijk, 17procent totWallonië,
achtprocenttotNederland enminderdanéén
procent is(hetvolledige)Brusselsegrondgebied.Exacteafbakening wordtgecompliceerd,
doordatnietonomstreden isvasttestellen
hoeverdeScheldezeewaartsdoorlooptenin
hoeverreverbindingen metanderestroomgebiedenmoetenwordenmeegerekend. Opbasis
vandeKaderrichtlijn Waterkan niettemin
wordenaangenomen datdestrookland langs
deVlaamseNoordzeekust (Leie/Gentsekanalen), diegrenst aanhet Scheldestroomgebied,
hieraanzoumoetenworden toegevoegd.

Zeeschelde,beginthetgetij zijn invloeduitte
oefenen.DezouttongdievanuitdeNoordzee
opttekt,bereiktmaximaalRupelmondebij
Antwetpen.VanafdeNederlands-Vlaamse
grensverbreedtdeScheldezichaanzienlijk tot
hetbrakkeestuarium vandeWesterschelde.
Naarschattingishetoppervlakwaarover het
tivierwaterzichvrijelijk kanbegevendeafgelopen50jaarintotaalmetongeveereenderde
teruggelopen.DeScheldeisrijkaangradiënten,zowelchemisch,hydtologisch alsmorfologisch,metdientengevolge eengtotebiologischevariatie,vooralinhetestuariumgedeelte
vanderivier.TussenGentenVlissingen,in
lengteongeveerdehelft vandehoofdrivier, is
eenlanggerektgetijdegebied tevinden met
eenbijzondere ecologischebetekenis.

Inhettotalestroomgebied vandeSchelde
wonen meerdan tienmiljoen mensen.Vooral
indebrongebieden enronddemonding zijn
dunbevolkteagrarischegebiedenaanwezig,
maar inhetalgemeenbetreft heteengrotendeelsverstedelijkt gebied metveelbedrijvigheidentransport.Inhetbijzonder Vlaanderen
isnauwverbonden methetstroomgebied van
deSchelde;hetstroomgebied maakt ongeveer
65procentvandetotaleoppervlakteuit.

Hetwatersysreem vandeScheldeisintensiefgereguleerd.StroomopwaattsvanGentis
dehoofdstroom overeenlengtevan 138 kilometergekanaliseerd.Erzijn inhetstroomgebiedmeerdan 250 sluizenenstuwenaangebracht5),waarmeehetwatetpeil(vanoppervlaktewater engrondwater) kanwordenbeïnvloedendoorspoelingkan plaatsvinden.

VanuitFrankrijk totGentheeft deBovenscheldehetkaraktervaneenlaaglandrivier
meteengeringverhangeneenlageafvoer.De
verblijftijd vanhetwatet isdaardoor tamelijk
lang:vanbron totdezeeongeveertweemaanden.Stroomafwaarts vandesluisbijGent,de

Nogsteedszijn diversevormenvanindustriëlelozingeneenbelangrijke oorzaakvan
verontteiniging,maarervindt in toenemende
mateeenverschuivingplaatsnaar stedelijk
afvalwater. Diffuse verontteiniging wordt
relatief steedsbelangrijker naarmatedesaneringvordert,inhetbijzonder metzuurstofbindendestoffen (ongezuiverd rioolafval),

nutriënten (meststoffen uitdelandbouw)en
bestrijdingsmiddelen (ook voornamelijk
vanuitdelandbouw).Delaatstejarenishet
zuurstofgehalte sterkverbeterd.Verwacht
wotdtdatdehuidigetiend naareenminder
vuileScheldevoorlopigdoorzet*).Niettemin
zalzonderaanvullend beleiddewaterkwaliteitvandeScheldeonverminderd
problematisch blijven.
Naastvetontreinigingissprakevan
omvangrijke onttrekkingen vanwatet.Het
velewaterdatvooralbovensttoomsuitde
Scheldewotdtgetapt,leverteenaanzienlijke
verminderingopvandestroomzoetwatet.
Als dehuidigetrendzichvoortzetzoudat
voorhetfunctioneren vanhet riviersysteem
vootalinecologischopzichteengroteachteruitgangkunnen inhouden.Ookdooraantastingvanhetriviersysteemdoordevelekunstmatigeverbindingen,dammen,sruwen,sluizen,kanalisatiesenbochtafsnijdingen, wordt
hetootspronkelijke ecosysteem ingrijpend
beïnvloed.Vooraldevloedvlaktenzijn schaars
geworden.Doordezeldzamebiologischesoortendieaandit landschapstypegebonden zijn,
hebbenzijinternationaal eenbijzondere betekenis.Sinds 1800 ishetoppetvlakvanhet
Westerschelde-estuarium met35ptocentgeteduceerd?);sinds 1600 ishetzelfs metde helft
vetkleind8i.
Alsgevolgvanverdieping,inpolderingen
scheepvaartregulering wordthetgetij inhet
Schelde-estuarium versterkt.Dooidediepere
geulenendesmallererivierbeddingwordthet
waterdatbijvloedvanuitdeNoordzee
binnenkomt,sterkergestuwd.Vooralals
gevolgvandezeespiegelstijging zijn sinds
1790 dehoogwaterniveausinAntwerpen met
1,3metergestegen,waarvandelaarsteeeuw
eenhalvemetei.Gemiddeldstijgt hieidooi
hethoogwateipeilinhetoostelijk deelvande
Westeischeldemetongeveei50cmpeteeuw,
meetdantweekeelzoveelalsaandeNoordzeekust.In 1986 dedenzichnoggevaarlijk
hogewateistanden vooi,diedeelstemaken
hebben metdetoegenomendieptevande
Scheldeenookinvelband kunnenwolden
gebrachtmet hetgedeeltelijk afsluiten vande
Oosterschelde,maarvoorhetgrootstedeelhet
gevolgzijn vandegeringereruimtedieaande
rivierwordtgelaten.
Naastdemilieugerelateerde problematiek
doenzichsecundaireproblemenvoor,betrekkinghebbendopdeverdelingvandedoorhet
riviersysteemgeleverdefuncties.Ditgeldtin
hetbijzonder tussenNederland enBelgië,
overhetgebiuikalsafvaldepot enovetde
scheepvaait,entussenFiankiijkenVlaandeien/Nedeilandoverdehoeveelheid wateidie •
moetworden doorgelaten.
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uitwisseling van ervaringen met de waterkwaliteitsmaatregelen,
gemeenschappelijke doelstellingen in 2003
die in een periode van tienjaar moeten
worden gerealiseerd
en de instelling van een internetplaats,
waarop alle activiteiten van deICBSstaan
vermeld.
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DeorganisatievandeInternationaleCommissieter Beschermingvan deSchelde.

Grensoverschrijdende instituties
Degenoemde vraagstukken vragen om
een adequate aanpak op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer. In de loop van de
tijd zijn al verschillende organisaties opgericht diedit karwei wilden aanpakken. De
oudste commissie werd in 1839ten behoeve
van de scheepvaart opgericht tussen Nederland en België(nu Vlaanderen):de Permanente
Commissie voor het toezicht op deScheldevaart (PSC).Detweede internationale organisatie,deTechnische Scheldecommissie(TSC),
houdt zich bezig met de infrastructuur. In
deze eveneens bilaterale commissie worden
sinds 1948op hoog ambtelijk niveau afspraken
gemaakt, in het bijzonder over waterhuishoudkundige aspecten. Vooral in Vlaanderen
en Nederland kan het Scheldebeleid worden
gekenscherst als nauticentrisch. Gebaseerd op
het Verdrag van Wenen uit 1815en het Scheidingstractaat uit 1839isbepaald dat scheepvaart op deSchelde vrij is.Momenteel wordt
bovenstrooms gewerkt aan aanpassingen ten
behoeve van binnenschepen met een gewicht
van de Europese standaard van 1350ton. Benedenstrooms leidt de alsmaar toenemende
diepgang van zeeschepen tot steeds verdere
verdieping van de vaargeul naar Antwerpen.
Momenteel zijn verdiepingswerkzaamheden
in vollegang.Niet alleen worden de ondiepe
delen van de vaargeul in de Wesrerschelde
verwijderd, ookwordt de vaarroute verbreed
en zijn enige scheepvaartkundige aanpassingen voorzien. Dewerkzaamheden aan de vaargeul vormen een taak die deVlamingen zelf
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gekomen. Dit opduurzame ontwikkeling
gerichte programma van71actiepunten
behelst onder meer:
een homogeen meetnet (vaste meetpunten
met vergelijkbare bemonsteringsprotocollen) voor de monitoring van de waterkwaliteit (inGIS),
een waarschuwings- en alarmsysteem
voor calamiteiten,

uitvoeren; Nederland verwijdert de wrakken
en fixeert de vaargeul door geulwandversteviging. Een resultaat daarvan is mede dat plaatselijk erosie van oevers,schorren en slikken
wordt tegengegaan.
Devoor de toekomst meest belangrijkste
commissie zal de Internationale Commissie
voor deBescherming van deSchelde(ICBS)
moeten gaan worden. Hierin zijn alle landen
engewesten van het stroomgebied vertegenwoordigd. Een belangrijke bevorderende factor
bij de totstandkoming was het VN-ECE
verdrag van Helsinki?),dat alle Scheidestaten
hebben ondertekend.
Naast de ICBSworden tussen deScheidestaten ministersconferenries gehouden, die
feitelijk functioneren als niet officieel hoger
orgaan ten opzichte van de riviercommissie.
Deeerste resultaten van de werkgroepen van
deICBSzijn terug tevinden in destand van
zaken over t994,zoals diedoor de ICBSin r997
werd gepubliceerd. Dit documenr, waarin de
waterkwaliteit en het emissiebeleid van alle
betrokken landen uitgebreid staat beschreven,
fungeert als uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling op inrernationaal niveau.
In navolging van de Rijn (RAP)en de
Noordzee (NAP)beschikt sinds 1998ook de
Scheldeovereen actieprogramma. Opde eerste
conferentie van ministers uit de twee nationalestaten en drie Belgischegewesten werd
het ScheldeActieProgramma (SAP)10! overeen-

Voorde korte termijn, tot 2003,zijn de
inspanningen vooralgericht op het terugdringen van lozingen van zuurstofbindende stoffen. Op zichzelfisdat niet bijzonder, daar ook
her bestaande beleid in de landen hiertoe door
de EUwerd aangezet. In de periode tot 2ot3
komt het ecologisch hersrei van het watersysteem aan de orde.Het plan gaat voorlopig
echter niet uit van de watersysteembenadering. Dir isonder meer goed tezien aan de
keuze om slechts de hoofdsrroom van de rivier
mee te nemen. Evenmin wordt een relatie
gelegd met grondwater en waterkwantiteit.
Een ambitieuze doelstelling als duurzaamheid
zou op zijn vroegst in een volgende generatie
aan de orde kunnen komen.
De interactie van waterbeheerders mer het
maatschappelijk systeem heeft met de instelling van de ICBSeen belangrijke impuls gekregen. Doordat de commissie informatie verzamelt die bij beslissingen relevant is,ishet een
geschikr aanspreekpunt geworden voor maatschappelijke actoren.Aleerder bleek dat de
organisatie ruimte biedt voor initiatieven
vanuit maatschappelijke groeperingen. In het
Westerscheldegebied isdoor de provincie
Zeeland getracht door middel van een interactieve open planprocedure projecten te initiëren die tot een verruiming van de rivierbedding leiden. Met dezeontpoldering zou landbouwgrond kunnen worden omgezet in extra
buitendijks natuurgebied, waarmee onder
meer hoogwaterpieken kunnen worden
getemperd. Door massiefverzet van de plaatselijke bevolkingzijn dezevoornemens evenwel niet gerealiseerd. Hier wreekr zich het re
laaggekozen systeemniveau voor dit type
beslissingen.Wellicht kan de suggestie
worden overgenomen om van rivierwinning
in plaats van ontpoldering te spreken").Het is
in elkgevalaan tebevelen dergelijke problemen eerst op watersysteemniveau te analyseren; alsgeen gemeenschappelijk probleem
wordt gepercipieerd,zal een oplossing buiten
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beeldblijven.Dooreersteenplanprocedureop
hetniveauvanhettotalewatersysteem inte
zetten,oftenminste hetdeelvanafGent,
zoudenderesultatenongetwijfeld gunstiger
uitpakken.Eenopen planprocedure isniet
bedoeldomplaatselijke belangen telaten
prevaleren bovenhetalgemeenbelang.Indien
beslissingenvanuit hethogere noodzakelijk
zijn, isvoorhetplaatselijke niveaunogslechts
ruimtevooruitsprakenoverdewijzewaarop
enoverdeexactelocatie,maarnietmeerover
devraagofdergelijke projecten opzichzelf
moetendoorgaan.
HetisopvallenddatdeICBSlange tijd
slechtsbeperkt informatie overhetScheldesysteemterbeschikkingstelde.Denationale
instanties haddeneenouderwetsoverkomendevreesvoorteveelopenbaarheid vanop
zichzelfweinigschokkendegegevens.DeICBS

heeft hierdoor hetetiketvaneenweinig
actieveorganisatie,meteenbureaucratische
uitstraling.Doormiddelvanadequate informatievoorziening kunnen pogingen worden
ondernomen omhierinverandering tebrengenenombelanghebbenden meerbijhet
beleidtebetrekken.Denieuwe internetplaats
(www.icbs-cipe.com) ishiervaneengoedvoorbeeld.
Naastdeversterkingvande informatiefunctie kanwordengedachtaaneentoename
vansocialecontacten tussende waterbeheerdersuitdeverschillendelanden.Vooriedere
majeure beslissingmoetheteen automatisme
wordeneerstoverlegteplegenmetcollega's
uitdeanderedelenvanhetstroomgebied.Ook
lijkthetzinvoltebezieninhoeverrehet
mogelijk isconvenanten tesluiten, bijvoorbeeldmetgroepenlozersinhetScheldegebied.
Deervaringenvandegemeente Rotterdam

metdebenaderingvangroepenlozersinde
RijnenMaas(ProjectOnderzoekMaas/Rijn)
kanhierbij alsvoorbeeldgelden.Inhetalgemeengaatheteromdebindendewaardevan
hetstroomgebied eensterkereroltelaten
spelenbijdeeconomischeensocialeontwikkelingvandeinternationaleregio.
Aanbevelingen
DeScheldeisincultureelopzichtvooral
sterkverbondenmetVlaanderen.Deandere
landen hebbenofeengroepbeekjes ofeen
estuariumbinnenhungrenzen.Deechte
ScheldelooptdoorVlaanderen.Hetbewustzijndateengemeenschappelijke aanpakop
stroomgebiedsniveau essentieelisomeenop
duurzaamheidgebaseerdeafweging tussende
verschillendebelangentemaken,ismede
daardoor minder verontwikkelddan bijvoorbeeldinhetRijnstroomgebied. Bovenstrooms

HetVerdronkenLandvanSaeftinghe(Foto:KarelTomei).
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isdeScheldeeenklein riviertje datvanweinig
belangisvoordestreek,waardoor verontreinigingnietwordtopgemerkt.Benedenstrooms
wordt indeeersteplaatsgedachtaaneen
scheepvaartweg,metweinigecologisch
perspectief Daarkomtnogbijdateen
aansptekendeecologischeindicator alsde
zalmontbreekt inhetScheldegebied,zodatop
stroomgebiedsniveau geen 'unifying concept'
aanwezigis.
Verder hebbenzichinhet riviersysteem
vandeScheldenooitgroterampenvoorgedaan,zodatzichwatdatbetreft geen'policy
window'voorbeleidsintensivering heeft
aangediend.MedeomdatdeScheldestroomafwaarts nauwelijks voor kwaliteitsgevoelige
functies alsdrinkwater en landbouwwater
wordtgebtuikt, heeft devanuitecologische
perspectiefernstige verontreiniging niet
geleid toteenpubliekgedragen probleemperceptie.Deecologischegevolgen warenlange
tijd onvoldoendezichtbaaromopdebeleidsagenda teverschijnen enbovendien kwamen
zebeetje bijbeetje totstand.Overigensmoet
worden bedacht datookbijdeRijn eersteen
langetijd vangeïnstitutionaliseerd overleg
voorbij ging,voordatdaadwerkelijke verbeteringen konden worden geëffectueerd.
Omdetechnischesamenwerkingals
eerstestapnaareenintensievere samenwering
tebevorderen kandewerkgroepstructuur van
deICBSuitkomst bieden.Dezeinstituties zijn
uitermategeschiktom gemeenschappelijke
(probleemjthema's uit tewerken.Ookadhoc
subwerkgroepen kunnen innavolgingvande
niet-permanente werkgroepen vandeRijncommissieeenonverwachtgrotebijdrage aan
desamenwerkingleveren.Vervolgens kunnen
inICBS-verbandgezamenlijke concreteprojectenwordengestartomonderling vertrouwen
ensamenwerkingverderuit tebouwen.Daatbijmoetwordenvermedendat bureaucratie
enpolitiekdehoofdtoon voeren.Beterishet
technischespecialisten,desnoods vrijblijvend,
telatenoverleggenovermaatregelendie op
resultaatzijngericht.Verderdient teworden
geïnvesteetd inpersoonlijke contacten tussen
dedeelnemers.Socialeactiviteiten buitende
officiële beraadslagingen kunnen meerbetekenenvoordeintegratiedan alleformele
besluiten bijelkaar.Opeenzeker moment
kanvervolgenseen efficiëntie-omslagpunt
wordenbereikt.Vanafditpunt wordthet
voordeligeromstroomgebiedsbredeactiviteitengezamenlijk tegaanverrichten danomze
alsstaatafzonderlijk tegaan ontwikkelen.
Schaalvoordelen kunnenlangsdezeweg
leidentoteenautonomeontwikkeling naar
centralisatie.
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Vanuitdebestuurlijke niveaus dient
vervolgensookindemedia tewotdenuitgedragendatmetinternationale projecten
wenselijke resultaten wordenbehaald.Ook
methetuitdtagen vanvoorbeelden vanpositievesamenwerking op stroomgebiedsniveau
zoalsbijdeinformatieverzameling enscheepvaartbegeleiding kanpubliek bewustzijn
wordengecreëerd.Daarbij kanvanuit het
beleideenaantalstappen voorverbeteringvan
hetinternationale waterbeheer vandeSchelde
wordengenomen:
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instrueer vanuitministerieel niveaude
nationalewaterbeheerders overde
primairerolvandeICBSengeefzodeICBS
vanuitdehoogstepolitieke niveausvande
nationalestatenvoldoende committment;
intensiveerde gemeenschappelijke
beleidsprogramma's,onder meerviaeen
ambitieuzer rweedeSAP;
installeereenScheidefonds voorconcrete
samenwerkingsprojecren in hethele
stroomgebied;
biedtmeermogelijkheden voorinteractie
metstroomgebiedsbewoners,doortweezijdige communicatie metburgersvia
internet, themabijeenkomsten, workshops
enschriftelijke informatieversttekkingen
laatmaatschappelijke actoren ruimde
gelegenheid tepatticiperen indebesluitvormingindeICBS;
bouwhetzelfregulerings- ennetwerkinstrumentarium verderuit,ondetandere
doormiddelvansocialecontacten tussen
bestuurders uitverschillende landenen
participatieineikaars werkzaamheden;
prefereer gezamenlijke informele afsprakenbovenformele politiekeovereenkomsten,maarlegweldeinpraktijkgeaccepteerdeproceduresenwerkwijzen vastin
wet-enregelgeving.

Nadezeeerstezesstappen kunnen steeds
meersupra-nationaleelementen inhet waterbeheerdoorgevoerd worden.Hetvalt tehopen
datdaatbij nietlanget politiekeoverwegingen
deboventoon voeten,maarargumentendie
directvoottvloeien uitdeeisendiehet riviersysteemstelt.«
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