
 

Scheldesymposium 20 november 2014 

Vlaanderen en Nederland willen hun samenwerking rond een robuust en duurzaam Schelde-
estuarium verder versterken. Die conclusie kwam duidelijk naar voren tijdens het 
Scheldesymposium dat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) op 20 november 
2014 organiseerde. Het Scheldesymposium werd bijgewoond door meer dan 200 genodigden 
en focuste dit jaar op concrete projecten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, en de 
leerpunten die we eruit kunnen halen. Zo werd de stand van zaken van het geactualiseerde 
Vlaamse Sigmaplan bekeken, maar ook de natuurherstelprojecten langs de Westerschelde in 
de provincie Zeeland en de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Opmerkelijk was dat alle 
sprekers de nadruk legden op de integrale multidisciplinaire aanpak van de projecten en de 
volledige gebiedsontwikkeling. 

 Die integrale benadering stond ook centraal tijdens het rondetafelgesprek waaraan Vlaamse 
en Nederlandse vertegenwoordigers van zowel landbouw- als natuurorganisaties deelnamen, 
alsook vertegenwoordigers van de havenbedrijven, allen lid van de in april 2014 opgerichte 
Schelderaad. Alle panelleden onderschreven de stelling dat een geïntegreerde benadering 
nodig is voor de duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Die benadering moet 
gebaseerd zijn op veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. De panelleden waren het er 
ook over eens dat de Schelderaad als adviesorgaan van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie het juiste instrument is om actief bij te dragen aan die ambitie en het 
maatschappelijke draagvlak voor de toekomstige ontwikkelingen in en rond de Schelde te 
vergroten. 

 

Quotes uit de presentaties van het Scheldesymposium 2014 

 1. Dik Kruis, programmamanager natuurpakket Westerschelde, provincie Zeeland: 

"Samenwerking tussen Vlaanderen en NEderland is cruciaal voor het Schelde-estuarium, met 

wederzijds begrip voor ieders aanpak en methode". 

2. Wim Dauwe, hoofd afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV: “Als je 

vandaag een thermometer in het Sigmaplan zou steken, was de conclusie: kerngezond. Op 

lange termijn zullen echter voedingssupplementen nodig zijn." 

3. Anton van Berchum, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Zee en Delta: “Het succes van het 

project Perkpolder is te danken aan de vroege consensus op politiek en bestuurlijk vlak, én 

aan de gezamenlijke en integrale planvorming.” 

4. Lies Dekker, provinciaal projectleider Waterdunen, provincie Zeeland: “Uit het project 

Waterdunen hebben we geleerd dat het cruciaal is om spanningen tussen natuur en recreatie 

van bij het begin aan te pakken. Alleen zo kun je maatschappelijke weerstanden voorkomen.” 

5. Harm Verbeek, omgevingsmanager Zeesluis Terneuzen bij de VNSC: "De nieuwe sluis in 

Terneuzen wil de capaciteitsproblemen voor de zeevaart aanpakken, de binnenvaart 

stimuleren en de toegang tot de haven van Gent bevorderen." 



6. Tjeu van Mierlo, Zeeuwse Milieu Federatie: “Een gezond estuarium en een bloeiende 

haven kunnen samengaan.” 

7. Hans Schoten, Vogelbescherming Nederland: “De nieuw opgerichte Schelderaad is het 

gepaste forum om ook de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium te bespreken en te 

versterken.” 

8. Pieter Van Oost, Boerenbond: “Havens moeten kunnen groeien, maar geef de landbouwers 

rechtszekerheid.” 

9. Peter de Koeijer, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie: “Laten we niet denken in 

termijnen van vijf of tien jaar, maar wel van dertig of veertig jaar.” 

10. Paul Cerpentier, Algemeen Boerensyndicaat: “Gronden afstaan voor economische 

ontwikkeling of voor veiligheid: dat kunnen landbouwers nog begrijpen. Gronden afstaan 

voor natuurontwikkeling ligt veel moeilijker." 

11. Daan Schalck, Havenbedrijf Gent: “De toegankelijkheid van de havens blijft cruciaal in 

het Schelde-estuarium. Maar de multifunctionele benadering moet centraal staan." 

12. Guy Janssens, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: “We mogen gerust trots zijn op de 

kennis over de Schelde die we de voorbije vijftien jaar samen hebben opgebouwd.” 

13. Dick Engelhardt, Zeeland Seaports: “Duurzaamheid gaat niet alleen over natuur, maar 

ook over veiligheid en economie.” 

14. Ann De Bie: “Niet alleen de Scheldekaaien moesten de sinterklaasstorm doorstaan, ook 

mijn VRT-filmploeg en ik kregen het die nacht zwaar te verduren. 

 


