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Het Schelde-estuarium bestaat uit: 
Monding, Westerschelde en Zeeschelde 



Grensoverschrijdend 

 

 
• Zeeschelde: van Gent tot B-NL grens 

• Westerschelde: NL-B grens tot monding 

Vlissingen 

• Mondingsgebied samenwerking VL/NL  



VNSC-leden  
Vlaanderen: 

• Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken  

• Ministerie Leefmilieu, Natuur en Energie  

• Ministerie Internationaal Vlaanderen  

• Waterwegen en Zeekanaal NV  

Nederland: 

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

• Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie  

• Ministerie van Buitenlandse Zaken  

• Provincie Zeeland 

 

• Internationale Scheldecommissie (vertegenwoordiging)  

• Uitvoerend Secretariaat (faciliterende functie) 

 



Rolverdeling beheer estuarium 

 

• VNSC: niet nautische zaken  

• Permanente Commissie: veilige en vlotte 

afhandeling scheepvaartverkeer  

• Internationale Schelde Commissie: 

verbetering waterkwaliteit, implementatie 

Europese Kaderrichtlijn Water en 

Hoogwaterrichtlijn  



Hoofdtaakverdeling  

 

•Voorbereiding: verkennen, plannen, 

projectvergunningen > VNSC 

 

•Uitvoering: overheidsdiensten  >                        

(bijv. Rijkswaterstaat of Maritieme Toegang) 

 



VNSC-taken 

•Bevorderen samenwerking en afstemming beheer 

•Ten uitvoer brengen OS 2010 Schelde-estuarium   

•Fysieke monitoring, onderzoek (uniformiteit  

methoden) en rapportage 

•Rekening houden met andere belangen 

(landbouw, recreatie, visserij en zandwinning) 



VNSC-werkgroepen 

 
• Tijdelijk 

– Ontwikkelingsschets 2010 (26 deelprojecten: diverse 
fasen) 

– Kanaal Gent-Terneuzen (besluitvormingsfase) 

– Binnenvaart Scheldegebied (onderzoeksfase) 

– Evaluatie verdragen (rapportage 2013) 

• Permanent 
– Onderzoek en monitoring  

– Communicatie  

• Altijd Vlaams/Nederlandse bezetting 



Dank voor uw aandacht. 

Heeft u nog vragen? 

www.vnsc.eu 



Voorgeschiedenis 

• Langetermijnvisie (LTV) 
 1ste memorandum, Kallo 5 februari 2001 

 

• Ontwikkelingsschets2010 (OS2010) 
 2e memorandum, Vlissingen 4 maart 2002 

 3e Memorandum, Den Haag 11 maart 2005 

 

• Verdragen 
ondertekend te Middelburg op 21 december 2005 

 inzake beleid en beheer Schelde-estuarium 

 betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 
Schelde-estuarium 
 



Langetermijnvisie (LTV) 

• Instandhouden van de fysieke systeemkenmerken van 
het estuarium 
 

• Maximale bescherming tegen overstromingen 
 

• Optimale toegankelijkheid voor de Scheldehavens 
 

• Een gezond en dynamisch ecosysteem 
 

• Bestuurlijk-politieke en operationele samenwerking  

 



Ontwikkelingsschets 2010 
‘van visie naar realiteit’ 

 
 

Concrete projecten op het gebied van 
 

• Veiligheid tegen overstromen 

 

• Toegankelijkheid voor scheepvaart 
 

• Natuurlijkheid estuarium 
 

voor de korte en middellange termijn. 

 

 



 
 
Veiligheid tegen overstromen 
 
Doel: Maximale veiligheid in beide landen. 
 
 
Probleem: 
 
In Nederland : geen, hier wordt voldaan aan de nationaal 
geldende veiligheidsnormen (1/4.000 jaar) 
 
In Vlaanderen : veiligheid in het Vlaamse deel van de 
getijgebonden Schelde onvoldoende (1/70 jaar) 
 
 
Rekening houden met: zeespiegelrijzing/klimaatverandering 

 

 



Maatregelen Veiligheid 

In Nederland : geen 

 

In Vlaanderen : 

 

GEACTUALISEERD SIGMAPLAN* 
(Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde)   

 
 Dijkverhogingen 

 Aanleggen Gecontroleerde Overstromingsgebieden 
(GOG) 

 Aanleggen gecontroleerde gereduceerde 
getijdengebieden (GGG) 

 Ontpoldering 

 
    * Tevens functie natuurlijkheid 



dijkverhogingen 

1.000 ha GOG 

250 ha GOG 400 ha GOG 



De werking van een GGG 

laagwater vloed 

vol 
uitloop 



De werking van een GOG 



Effecten GOG/GGG/ontpoldering 

 

 

Overstroming bijdrage 
veiligheid 

bijdrage 
estuariene 
natuur 

gecontroleerd 
overstromings- 
gebied (GOG) 

in geval van nood 
overstroomdijk, 
uitlaat via sluizen 

hoog afwezig 

gecontroleerd 
gereduceerd getij 
(GGG) 

dagelijkse in- en 
uitlaat via sluis; in 
geval van nood 
overstroomdijk 

hoog gemiddeld 

ontpoldering dagelijkse 
overstroming via 
natuurlijke geul 

laag hoog 



Natuurlijkheid 
Doel: Herstel van de fysieke kenmerken en 

 robuustheid van het Schelde-estuarium 

   

Probleem: 

Achteruitgang ecologische waarden van het estuarium  

verhouding arealen is veranderd 

zônes ondiep water zijn afgenomen 

Kortsluitgeulen raken opgevuld 

Slikken zijn verkleind/verlaagd 

Hierdoor heeft de natuur geen weerstand meer tegen 

ingrepen, hoe beperkt ook van aard. 
 

Rekening houden met: Europese Vogel- en 

habitatrichtlijn (VHR)   



Maatregelen Natuurlijkheid 

In beide landen  

 
• Realisering Instandhoudingsdoelstellingen 

(IHD) in de zin van de Habitatrichtlijn 

 

• Ontwikkelen nieuwe natuur/ruimte voor de 
rivier tot 2010 
 
 Nederland : 600 hectare estuariene   

  natuur 

 Vlaanderen: 1.700 hectare estuariene   
  natuur en wetland 



Projecten Natuurlijkheid 

• Grensoverschrijdend: 
 Zwin  

 Hedwige-en (noordelijke) Prosperpolder 

 Beschermingstatus Vlakte van de Raan 

 

• Vlaanderen 
 Geactualiseerd Sigmaplan* 

(aanleg GOG’s, GGG’s, wetlands)  

 Beschermingstatus Zeeschelde 

 

• Nederland 
 Ontwikkeling 300 hectare estuariene natuur in 

middengebied 
    

   * tevens functie Veiligheid 


