Werksessie 2: EMOVE, 30 september 2014

Verslag 2e EMOVE workshop 30-09-2014
Context EMOVE project
Rijkswaterstaat Zee en Delta en Maritieme Toegang, beiden beheerders van een deel van het Schelde
estuarium, zijn initiatiefnemers van het Europees gefinancierde project Estuaries on the MOVE (EMOVE)1.
In dit project staat gedeelde kennis van het systeem en adequaat beheer ervan in de toekomst centraal.
Het project geeft de ruimte om als gezamenlijke groep stakeholders (belanghebbenden) kansen te
initiëren of initiatieven die hiertoe leiden in gang te zetten, waarbij borging in Schelderaad en VNSC
voortdurend in beeld is. De beoogde resultaten van EMOVE zijn:
1. een gemeenschappelijke visie van stakeholders op het estuarium;
2. projecten met draagvlak en shareholders; en
3. een rapportage met aanbevelingen voor Europees beleid.
Binnen EMOVE wordt ook gekeken naar de estuaria van de Weser en de Göta Älv.
In EMOVE worden drie workshops gehouden waarin stakeholders met elkaar aan de slag gaan om te
komen tot kansrijke project ideeën. Middels deze projecten kan invulling gegeven worden aan de wens
tot duurzame ontwikkeling van een veilig en op zoveel mogelijk gebieden (o.a. ecologie, economie,
sociaal economisch) vitaal Schelde-estuariumgebied (buiten- en binnendijks). De eerste workshop is
gehouden op 12 juni 20142. De hoofdlijn van het resultaat van deze workshop was:




Een stap in de richting van een gezamenlijk beeld van: het systeem Schelde-estuarium, de kennis
en onzekerheden van het functioneren van het systeem en het functioneren van de
samenwerkingen en governance.
Een lijst van mogelijke projecten ideeën (onderverdeeld naar maatregelen en ingrepen,
governance en onderzoek).

De tweede workshop van 30 september had de volgende doelen:




Verder werken aan gedeeld beeld van het Schelde-estuarium
Verzamelen en trechteren van kansrijke project ideeën
Aan de slag met project ideeën

Deze doelen zijn mede ingegeven door de wensen die de deelnemers hebben geuit tijdens de eerste
workshop: verder ingaan op oplossingen, focus aanbrengen en verder uitwerken van projecten.
Daarnaast gaven de deelnemers het belang mee van het borgen en laten landen van resultaten. Tijdens
de tweede workshop is daarom voorzitter van de Schelderaad Luc Willems aanwezig om de relatie met de
Schelderaard toe te lichten.

1

Voor meer achtergrond informatie over het project EMOVE zie: http://www.vnsc.eu/uploads/2013/09/flyeremove-schelderaad-189-13-1.pdf
2
Het uitgebreide verslag van deze workshop kan gedownload worden via:
https://www.dropbox.com/s/z94bc1ljbpv1f61/Verslag_workshop_12_06_2014_uitgebreid_versie_25%20juli%2020
14_anoniem.docx?dl=0
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Verslag workshop 30 september
Welkom en inleiding
Frederik Roose (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) heet iedereen welkom waarna hij het
EMOVE project kort toegelicht en een korte impressie geeft van de vorige workshop3. Frederik benadrukt
dat EMOVE als buitenboordmotor van de Schelderaad kan fungeren en dat het belang van borging in de
Schelderaad en VNSC belangrijke aandachtspunten zijn. Na het welkom gaan de deelnemers ter
kennismaking en als voorbereiding voor de dag, in subgroepjes uit elkaar met de vragen: wat wilt u
vandaag bereiken?, en hoe zorgt u ervoor dat u dat bereikt? Net als tijdens de eerste workshop is in het
Portaal van Vlaanderen in een open en informele sfeer gewerkt.
Onderdeel 1: Carrousel langs beelden van de Schelde
Met als doel om in gesprek te komen over de huidige resultaten van het EMOVE project en ter inspiratie
voor de project ideeën zijn drie hoeken ingericht, waar de deelnemers in subgroepen discussie voeren
(carrousel).

Hoek 1: Beelden van de Schelde - visualisatie van processen in estuaria
In het kader van EMOVE wordt een ‘innovative virtual communication platform’ (IVCP) ontwikkeld.
Tijdens de sessie wordt een demonstratie gegeven van twee IVCP computervisualisaties: de effecten van
zeespiegelstijging op de oevers van de Göta älv in het zuiden van Zweden en van de schorgroei processen
in het Schelde-estuarium. Gediscussieerd is over de vraag hoe deze virtuele 3D-beelden (IVCP) het beste
voor de Schelde ingezet kunnen
worden. Er worden goede
mogelijkheden gezien om de
complexe processen in het
estuarium (getij, dynamiek) en
het huidige beheer (slim storten)
te verhelderen. Ook kunnen
nieuwe projecten getoond
worden in toekomstbeelden.
Waar de deelnemers weinig heil
in zien, is om de visualisaties te
koppelen aan discussiegroepen
op LinkedIn of andere platforms,

3

Zie: https://www.dropbox.com/s/xyl3bnh7957t2la/EMOVE%20presentaties%20totaal.pptx?dl=0
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met name omdat dergelijke discussies na verloop van tijd worden gedomineerd door een enkeling met
een sterke mening.
Hoek 2: Systeembeschrijving - causaal relatiediagram4
Op basis van gehouden interviews, het kennisdocument dat tijdens de eerste workshop is ingebracht en
gepresenteerd, en discussies uit de eerste EMOVE workshop is een causaal relatiediagram van het
Schelde-estuarium ontwikkeld. Dit diagram geeft variabelen en relaties tussen variabelen weer in het
Schelde estuarium zoals door de stakeholders is aangegeven. Het diagram is niet ‘af’, maar juist
onderwerp van gesprek en verbetering.
Het diagram dient meerdere doelen. Het draagt het bij aan het krijgen van een gezamenlijk beeld van het
Schelde estuarium. Het faciliteert discussie over hoe het Schelde estuarium gezien wordt vanuit
verschillende percepties, deze discussie draagt bij aan onderling begrip. Daarnaast geeft het diagram
inzicht in de mogelijke effecten van projecten op het Schelde estuarium, en waar projecten zinvol of
wenselijk zijn.
Door stakeholders is commentaar gegeven en zijn suggesties gedaan voor verbetering. Deze worden
meegenomen in een nieuwe versie van het diagram dat wordt gepresenteerd tijdens de derde EMOVE
workshop op 27 november.

4

Toelichting causale diagram:
https://www.dropbox.com/s/vua8oro7578wyoq/140917%20EMOVE%20causaal%20relatiediagram.pptx?dl=0
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Een aantal belangrijke commentaren en aanvullingen op het schema:
 Veiligheid is een belangrijke variabele in het Schelde estuarium en moet terug komen in het
diagram;
 Draagvlak speelt een grote rol en is belangrijk. Echter, het is misschien meer een ‘overkoepelende’
variabele dan een variabele die direct in het diagram terugkomt;
 De plussen en de minnen bij de relaties zijn verwarrend. In het diagram staan deze voor ‘groter’
of ‘kleiner’, maar worden al snel (onjuist) normatief geïnterpreteerd als ‘beter/positief’ of
‘slechter/negatief’. De suggestie is deze weg te laten uit het diagram;
 ‘Staat van instandhouding’ is nu opgebouwd uit alleen habitat, echter flora en fauna en soorten
spelen ook een rol;
 Landbouw als sector staat nu prominent in het causaal relatie diagram. Andere sectoren zoals
industrie, visserij, recreatie en scheepvaart moeten ook duidelijker naar voren komen.
Hoek 3: Inspiratie voor project ideeën
Wim Twigt (Grontmij B.V.) heeft een presentatie ter inspiratie gegeven over een aantal reeds lopende
projecten vanuit het synergie project ‘een robuust watersysteem’5. In dit synergie project heeft een groot
aantal publieke en private partijen hun waterprojecten aan elkaar verbonden vanuit een gezamenlijk
verlangen naar een robuust watersysteem. Dit betekent een watersysteem voorbereid op de toekomst,
wat een bijdrage levert aan regionale vitaliteit.

Onderdeel 2: Ideeën aanvullen en focus aanbrengen
Met de input uit de drie hoeken in het achterhoofd is voor de lunch aan de slag gegaan met de project
ideeën die tijdens de 1e workshop door de deelnemers zijn ingebracht. Hierbij is gewerkt in drie
subgroepen op basis van het type project: 1) onderzoek (kennis) 2) governance en 3) maatregelen en
ingrepen. De lijst met project ideeën is aangescherpt en aangevuld en wordt zoveel mogelijk aan het
causale diagram gekoppeld: aan welke relatie draagt het project idee bij? Na de lunch is gelegenheid
geweest om langs de lijsten van project ideeën te lopen en aan te vullen. De aangevulde en aangepaste
lijst met project staat in bijlage 2.

5

Inspiratie Projecten: https://www.dropbox.com/s/sjkl61miozh8728/EMOVE%20Presentatie%20Wim.pdf?dl=0
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Onderdeel 3: Stemronde voor projecten
Plenair is gevraagd of er stakeholders zijn die het project waar zij voor staan nogmaals onder de aandacht
willen brengen, de zogenaamde ‘pleitbezorgers’ van een projectidee. Na deze ‘zeepkist sessie’ hebben de
deelnemers gestemd door middel van 8 punten (groene stickers) toe te kennen aan de ideeën waarbij zij
dachten: hier wil ik me voor inzetten! Daarnaast mochten deelnemers ook 1 punt (gele sticker)
toekennen aan een project waar zij hun twijfels over hadden.
Hieronder vind u de ideeën die de meeste punten opleverden, in bijlage 2 vindt u het totaal overzicht van
de projecten en scores.
Score No.

Project Naam & Omschrijving

12

G5

14
1

M1
+M10

23

M12

21

M14

13
2
18

M15
+M13
O2

Samenwerking tussen havens
Gezamenlijk duurzaamheidsplan (vervolgens ook in Natura 2000 maatregelen
meenemen: ontwikkelingsruimte). Beperk tot de mogelijkheden. Havens Antwerpen,
Gent en Zeeland Seaports.
Verkennen zilte teelten
Gebruikmakend van kennis en ervaring Stichting Zeeuwse Tong. Door middel van een
cursus of een aantal bijeenkomsten uitgebreider in gaan en kijken of er animo is om hier
een diepgaandere studie naar te laten uitvoeren. Kijk naar creatieve manieren van
inkomsten genereren.
Wisselpolders
Wie begint, hoe leggen we het vast naar de toekomst toe, en krijgt landbouw garantie dat
het land terug komt. Gelijktijdig starten met een natuurgebied en landbouwgebied in
tandem.
Grensoverschrijdend natuurpark
Ook voor recreatie in groot Saeftinghe en daarbuiten. Mogelijk ook met landbouw en
Schaapsbeheer. Onthaalpoort Prosper.
Buitendijkse natuurontwikkeling
Met ontwikkeling van laag-dynamisch slib. Met name in de Appelzak.
Onderzoek naar effecten van bagger- en stortbeheer
Is dit ecologisch efficiënt? Zo nee, waarom niet?

Onderdeel 4: Coalitievorming
Op basis van de score is aan deelnemers gevraagd om coalities te vormen rond de project ideeën op de
projecten lijst. Randvoorwaarde voor de coalities is een minimum aantal van 2 partijen. Uiteraard stond
het partijen vrij om zich niet aan te sluiten bij een van de coalities of juist bij meerdere coalities.
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De volgende vijf coalities hebben zich gemeld:










Buitendijkse natuurontwikkeling
Laag dynamisch slib in combinatie met onderzoek ecologische efficiëntie
bagger, met pilot project in Appelzak. Project geïnspireerd op M15+M13
en op O2 (zie bijlage 2). Trekker: Willem de visser (stichting De Levende
Delta)
Wisselpolders
Wie begint, hoe leggen we het vast naar de toekomst toe, en krijgt
landbouw garantie dat het land terug komt. Gelijktijdig starten met een
natuurgebied en landbouwgebied in tandem. Geïnspireerd op M12. Trekker: Tjeu van mierlo
(ZMF)
Zilte teelten
Gebruikmakend van kennis en ervaring Stichting Zeeuwse Tong. Door middel van een cursus of
een aantal bijeenkomsten uitgebreider in gaan en kijken of er animo is om hier een diepgaandere
studie naar te laten uitvoeren. Kijk naar creatieve manieren van inkomsten genereren.
Geïnspireerd op M1+M10. Trekker: Stijn de Roo (Boerenbond)
Internationaal grensoverschrijdend natuurpark.
Ook voor recreatie in groot Saeftinghe en daarbuiten. Mogelijk ook met landbouw en
Schaapsbeheer. Onthaalpoort Prosper. Mogelijke koppeling met M13. Geïnspireerd op M14.
Trekker: Peter Deckers (gemeente Beveren)
Buitenboordmotor Schelderaad.
Trekker: Leo Adriaanse (RWS)

Onderdeel 5: Stappen richting de volgende werksessie
Tijdens de workshop zijn coalities gevormd rondom 5 project ideeën. Iedere coalitie bestaat uit meerdere
partners om het project idee verder uit te werken voor de 3e en laatste EMOVE workshop op 27
november. Aan de coalities is gevraagd om vóór de 3e workshop een eerste stap te maken in de
uitwerking van de project ideeën. Hiervoor is een vragenlijst beschikbaar en kan het business model
canvas en de implementatie canvas gebruikt worden ter inspiratie (zie bijlagen 3 en 4).
De projecten vragenlijst:
1. Uw idee: bij welke behoefte past dit?
2. Partners: wie zijn onze belangrijkste partners?
3. Financiering: wat zijn onze belangrijkste kosten en voor welke waarde (en hoe) willen mogelijke
financiers betalen.
4. Kansen en bedreigingen: draagt ons idee ook nog bij aan doelen van anderen? (synergie) wat zijn
de voornaamste bedreigingen?
5. Activiteiten: welke activiteiten zijn nodig voor ons idee?
6. Agenda: welke afspraken willen jullie maken en met wie?
7. Hoe overtuigen we de VNSC om hier achter te gaan staan?
8. Wat zijn de belangrijkste vragen/behoeftes voor dit idee?
Naast dat de coalities in het projectteam aan de slag te gaan, kunnen zij ook naar buiten te treden en
bijvoorbeeld interviews met andere partijen uit te voeren.
Het EMOVE projectteam gaat u graag helpen met het uitwerken en biedt u ondersteuning. Op woensdag
29 oktober 2014 van 10:00 tot 16:00 uur zal het projectteam (in samenwerking met ‘in te vliegen’
6
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expertise, netwerkcontacten etc.) op basis van uw (vooraf toegezonden) vragen of onderwerpen met u
aan de slag gaan. Over de precieze plaats en procedure wordt u nog geïnformeerd. Tot dan kunt u aan de
slag met de bovenstaande vragen en het betrekken van partijen. Daarnaast vindt u ter inspiratie het
business model canvas en de implementatie canvas in bijlage 3 en 4. Over de vragenlijst, de werksessie op
woensdag 29 oktober, of andere project gerelateerde zaken neemt u contact op met Gerald Jan Ellen:
geraldjan.ellen@deltares.nl of +31-6-51141282.
Onderdeel 6: Borging EMOVE resultaten in Schelderaad
Voor het laatste onderdeel van de dag is Luc Willems, voorzitter van de Schelderaad, uitgenodigd.
Stakeholders hebben meermalen het belang van bestuurlijke en politieke borging benadrukt. Een vorm
van borging is via de Schelderaad. Dhr. Willems schetst de context van de Schelderaad, legt uit wat de
taken zijn en geeft de relatie met EMOVE aan. De Schelderaad is een initiatief in het kader van bestaande
Scheldeverdragen in 2005, waarin onder meer is vastgelegd dat belangenpartijen betrokken moeten
worden bij politieke besluitvorming. De raad heeft drie taken: 1) informatie uitwisseling van overheid en
VNSC naar de stakeholders; 2) informatie uitwisselen tussen stakeholders, en 3) advies geven van
stakeholders aan de overheid. De projecten die als resultaat uit EMOVE komen kunnen geborgd worden
in de Schelderaad. Ze kunnen hier worden ingebracht en vervolgens gemonitord worden.

Tenslotte, noteer de volgende data in uw agenda:



Werksessie project ideeën: 29 oktober 2014 van 10:00 tot 16:00 (locatie volgt)
EMOVE workshop 3: 27 november 2014 (locatie volgt)

Om het project in de tussentijd te volgen kunt u kijken op http://www.emove-project.eu/ of de LINKED
IN pagina van het project.
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Bijlage 1: Lijst van genodigden en aanwezigen workshop 30 september 2014
Deelnemer

Organisatie

Genodigd 30
september

Aanwezig
workshop 30
september
X = aanwezig
0 = afwezig
x

Paul Cerpentier

Algemeen Boerensyndicaat Oost Vlaanderen

Frederik Roose

aMT

x

x

Kristen Beirinckx

aMT

x

x

Geert Roovers

Antea

x

x

Ria Van Ranst

Antwerpse Scheepvaartvereniging, en Vlaamse
Havenvereniging & Havenkoepel VZW

x

x

Xavier Van Engelen

Antwerpse Scheepvaartverening vzw

x

0

Guido Janssen

Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, namens
de Provincie Antwerpen

x

x

Stijn De Roo

Boerenbond

x

x

Pieter van Oost

Boerenbond

x

0

Wies Saman

Brabants Zeeuwse werkgevers

x

0

Gerald Jan Ellen

Deltares

x

x

Marcel Taal

Deltares

x

x

Stephanie Janssen

Deltares

x

x

Marlous van Herten

Deltares

x

x

Peter Deckers

Gemeente Beveren

Ad Schenk

Gemeente Borsele

x

0

Lieven Volckaert

Gemeente Melle

x

0

Els Jasperse

Gemeente Vlissingen

x

x

Walter Vael

Gemeente Vlissingen

x

x

Aard van der Donckt

Gemeente Zwijndrecht (B)

x

0

Eric de Deckere

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

x

x

Guy Janssens

Gemeentelijk Havenbedrijf Anwerpen

x

0

Wim Twigt

Grontmij

x

x

Saskia Walters

Haven van Gent

x

x

Ingrid Baeyens

Haven van Gent

x

0

Carine Reynvoet

Haven van Gent

x

0

Peter Mortier

Haven van Gent

x

0

Kees van der Vlugt

Het Zeeuwse Landschap

x

x

Martin Hemminga

Het Zeeuwse Landschap

x

0

Nelie Houtekamer

HKVK

x

x

Onno van Kleef

HKVK

x

x

Eelco Hoogendam

Ministerie van Economische Zaken

x

x

Peter Symens

Natuurpunt

x

x

Gouv. Berx

Provincie Antwerpen

x

0

Frank de Mulder

Provincie Oost-Vlaanderen

x

0

Teresa Kalverboer

Provincie Zeeland

x

0

Bregina Allewijn

Provincie Zeeland

x

0

x
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Eric Schumacher

Provincie Zeeland

x

0

Mirjam Kuzee

Provincie Zeeland – Natura 2000

x

0

Ben de Winder

Rijkswaterstaat

x

x

Leo Adriaanse

Rijkswaterstaat

x

x

Marijse ??

Rijkswaterstaat

0

0

Willy Oorthuijsen

Rijkswaterstaat

x

x

Luc Willems

Schelderaad

x

x

Jaap Geleijnse

Stichting de Levende Delta

x

x

Willem de Visser

Stichting de Levende Delta

x

x

Annelies Van Der Donckt

Ver. van Vlaamse Steden en Gemeenten

0

0

Peter Van Severen

Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen

x

x

Rudi de Meyer

Vlaamse Havenvereniging

x

0

Harm Dotinga

Vogelbescherming Nederland

x

0

Toine Poppelaars

Waterschap Scheldestromen

x

0

Guiljam van de Schelde

Waterschap Scheldestromen

x

0

Denis Steijaert

Waterschap Scheldestromen

x

0

Jannie Dhondt

W&Z, Afdeling Zeeschelde

x

x

Wim Dauwe

W&Z, Afdeling Zeeschelde

x

0

Michael De Beuckelaer

W&Z, Afdeling Zeeschelde

x

0

Astrid Ghering

Zeeland Seaports

x

x

Dick Engelhardt

Zeeland Seaports

x

0

Robbert Trompetter

Zeeland Seaports

x

x

Wijnand Vette

Zeeland Seaports

x

0

Aafke Brader

Zeeuwse milieufederatie (ZMF)

x

0

Tjeu van Mierlo

Zeeuwse milieufederatie (ZMF)

x

x

Frank Kuypers

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

x

0

Peter de Koeijer

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

x

0

Ilse Pama

Zeeuwse milieufederatie (ZMF)

x

0

Hans van Geesbergen

Visserij Nederland

x

0

Wim de Vries

Sportvisserij Nederland

x

0

Peter Noordholt

Recreatie

x

0
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Bijlage 2: aangepast en aangevulde lijst met projecten

Onderzoek naar effecten van scheepvaartverkeer en/of
baggerwerkzaamheden op bruinvissen. Waarom juist bruinvissen.
En wat is eigenlijk het probleem? Kijk breder naar zeezoogdieren.
Schelde werkt stroomopwaarts als fuik. Ze komen er wel, maar
gaan daar dood.
Onderzoek naar effecten van bagger- en stortbeheer
Is dit ecologisch efficiënt? Zo nee, waarom niet? Gaat dit ook over
morfologisch efficiënt? Waarom niet/wel?
Onderzoek naar vogelsoorten
Problemen en mogelijke beschermingsmaatregelen van
bijvoorbeeld strandbroeders strandplevier of steltlopers. Wat zijn
de trends? wat zijn de oorzaken?
Vervolgonderzoek op lopend project naar sternen en het
broedsucces op hoge platen(Zeeland Seaports en ZMF).
Ook naar zwartklapmeeuw kijken? Gaat dit om turbulentiedoorzicht water?
Onderzoek naar landbouw mogelijkheden op wisselend zoet/zout
ondergrond.
Gaat dit om wisseling zout-zoet in ondergrond-kwel? Gaat dit om
variatie in de tijd, of in de ruimte, of beiden?
Onderzoek naar laag-dynamische gebieden (experimenten). Is dit
haalbaar? onder welke omstandigheden.
Onderzoek naar de waarde van landbouw voor recreatie,
landschap en natuur
Leren van de Nederlandse aanpak bij zoetwatervoorziening.
Hoe kunnen we de zoetwatervoorziening duurzaam regelen? Wat
zijn de mogelijkheden?
Onderzoek naar vogels en recreatie mogelijkheden
Een vergelijkbaar project als in Waddengebied 'Rust voor vogels,
ruimte voor mensen', gericht op het creëren van rust voor de
vogels en mogelijkheden voor mensen om de vogels toch te
observeren.
Gaat dit om de impact van onderhoudspaden bij dijken? Relatie
met ontwikkeling en aanleg jachthavens - verstoring vanaf het
water
Onderzoek naar Schelde als bron van (getijde)-energie
Gebruik PRO-TIDE lessen
Waarde van de Schelde
Gaat om de waarde van het estuarium / ecosysteemdiensten van
het estuarium in relatie tot de investeringen daarin. Kan ook
specifiek gaan over de kraamkamerfunctie van de Schelde.
Misschien dit eerder op projectniveau een keer doen dan op
gehele estuarium-niveau.
Onderzoek naar verzilting. Terugkijken-aanpassen-bijsturen.
Onderzoek naar duurzame energie

17

O2
+O1
+O4
O3
+O9

O4

O5

6

O6

3

O7
O8

1

O9

O10
O11

4
2

O12
O13

10

Overig

O1

Recreatie

Project Naam & Omschrijving
van ‘onderzoeks’ projecten

Haven/industrie

No.

Landbouw

score

Natuur

Onderzoeksprojecten
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+O10
2

O14
+O11
015

1

016
017
018

3

O19
O20
O21

1

O22
O23
O24
O25

1

O26

Welke kansen zijn er om de nieuwe zee sluizen als energie
opwekkers in te zetten.
Instrument bouwen om plannen te toetsen, waarbij gekeken
wordt naar Ecologische draagkracht, economisch sterkte, en
maatschappelijke draagkracht
Grensoverschrijdend onderzoek - één grensoverschrijdend
stroomgebiedsbeheersplan, ipv twee afgestemde
stroomgebiedsbeheersplannen
Impact zeespiegelrijzing op instandhouding systeem
Onderzoek naar de baten van wisselpolders
onderzoek naar natuurlijke wijze van garanderen van
waterveiligheid, in lijn met concepten als 'building with nature'
Onderzoek naar kantelpunt systeem. Wanneer treden werkelijke
kantelpunten op
Werkelijk inzicht in volledige systemen
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten: Zout in de
grond - provincie Zeeland
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten:
Integraalplan Boven-Zeeschelde
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten:
Scheepvaartcapaciteit van de Westerschelde.
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten: Risico op
systeemomslag slib - toename troebelheid - hypertroebelheid.
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten: Effect
zoetwateraanvoer op ecologie Zeeschelde.
Lopende onderzoeken waarbij kan worden aangesloten: Studie
naar onthaal en recreatiegebruik havengebied Schelde. Haven van
Antwerpen - omliggende gemeenten

G1

Versterken van governance aspecten
Samenwerking, financiering etc. Een vervolgproject zou een
voortraject kunnen vormen om te komen tot een nieuw
Scheldebeleid. Samenkomen en continuïteit
Evaluatie van eerdere overlegstructuren
Succesfactoren en oorzaken van falen (terugkijken naar het
verleden). Inspiratie en in gesprek blijven. Kijk ook naar EemsDollard.
Uitvoering aan grensoverschrijdende streekvisies.
Het socio-economisch gebied van de Westerschelde is veel breder
dan alleen de Westerschelde. Het hele sociaal economische en
maatschappelijke gebied tussen Antwerpen, Gent - Terneuzen en de
(Wester)Schelde zou erbij betrokken moeten worden. Daar zijn ihkv
de Ontwikkelingsschets 2010 al studies naar gedaan en opgemaakt
door Proses. Deze zijn echter in de kast verdwenen. Het zou goed
zijn om deze opnieuw uit de kast te halen, waar nodig te
actualiseren en verder te concretiseren, en vervolgens ook te
realiseren.

G2

G3

11

Overig

3

Recreatie

Project Naam & Omschrijving
van ‘governance’ projecten

Haven/industrie

No.

Landbouw

Score

Natuur

Governance projecten
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G4

12

G5

G6

3
2

3
1

G7
+G4
G8
+G4

G9
G10
G11

Gebruik alle kennis, in goed overleg en maak de vertaling naar
concrete projecten.
Communicatie met de burgers
Leg proeftuinen aan om de relatie tussen de Schelde en het land te
benadrukken.
Samenwerking tussen havens
Gezamenlijk duurzaamheidsplan (vervolgens ook in Natura 2000
maatregelen meenemen: ontwikkelingsruimte). Beperk tot de
mogelijkheden. Havens Antwerpen, Gent en Zeeland Seaports.
Versterken Schelderaard
Zet een plan uit van nu tot maart 2015 hoe je de Schelderaad een
duwtje in de rug kunt geven.
OAP? ONP? Positie/ruimte/relatie. Moet meer zijn dan een
communicatieluik. Bottom-up visie. Gezamenlijk en niet sectoraal.
Vrienden van de Schelde oprichten
Combinatie binnen en buiten de dijk
Kijken of je een gezamenlijk project kunt opzetten wat binnen de
dijk en buiten de dijk combineert om over en weer meer gevoel en
begrip te krijgen.
Out of the box, mogelijk met studenten.
Leven rondom de Schelde met aandacht voor de mens
Vertaalslag van planning naar uitvoering (evaluatie)
Externe expertise bestuur

M1
+M10

2

M2
M3

Verkennen zilte teelten
Gebruikmakend van kennis en ervaring Stichting Zeeuwse Tong.
Door middel van een cursus of een aantal bijeenkomsten
uitgebreider in gaan en kijken of er animo is om hier een
diepgaandere studie naar te laten uitvoeren. Kijk naar creatieve
manieren van inkomsten genereren.
Grootschalig project landbouwnatuur + akkerranden
Slim omgaan met overtollige neerslag
Water kan worden opgeslagen in de bodem en worden geleverd
aan de industrie of de landbouw kan het zelf gebruiken. Daardoor
kan landbouw ook weer kiezen voor andere teelten.
Snel-pendeldienst
Tussen Liefkenshoek en Antwerpen
Ontpoldering
Ontpoldering, waarbij je alle partijen bij elkaar brengt en
natuurherstel en recreatie kan bewerkstelligen. Win-win, inclusief
inkomsten genereren voor de lokale bevolking door een vorm van
recreatie.
Ruimte-voor-de-rivier experiment
Rol die natuur(gebieden) hierbij kan spelen, wat is mogelijk?
Onbewerkt havengebied gebruiken
Onbewerkte haven land laten gebruiken door landbouwers.

M4
5
5

M5

1

M6

3

M7
+M2

12

Overig

14
1
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Project Naam & Omschrijving
van ‘maatregel en ingreep’ projecten

Haven/industrie

No.

Landbouw

Score

Natuur

Maatregel projecten
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M8

M9

M10

23

M11
M12

M13

21

M14

13
2

M15
+M13

2

M16
M17
M18

2

Functies combineren
Meerdere functies samenbrengen binnen een project die een toets
doorstaan zodat het systeem vitaal blijft gecombineerd met snelle
besluitvorming.
Kriskras routes
Naast, op, en achter de schelde kriskras routes waar men kan
wandelen en natuur beleven
Inkomsten genereren op een creatieve manier, denk aan zilte teelt,
maar ook vanuit visserij perspectief.
Inzetten van landbouw bij dijk beheer
Wisselpolders
Wie begint, hoe leggen we het vast naar de toekomst toe, en krijgt
landbouw garantie dat het land terug komt. Gelijktijdig starten met
een natuurgebied en landbouwgebied in tandem.
Bagger uit nieuwe zeesluis
Voor het aanleggen van de nieuwe zeesluis zal 7 miljoen M3
worden gebaggerd. Maar wat kan je hier nog meer mee doen?
(innovatie kans?) [Dit project loopt al]
Grensoverschrijdend natuurpark
Ook voor recreatie in groot Saeftinghe en daarbuiten. Mogelijk ook
met landbouw en Schaapsbeheer. Onthaalpoort Prosper. Mogelijke
koppeling met M13.
Buitendijkse natuurontwikkeling
Met ontwikkeling van laag-dynamisch slib. Met name in de
Appelzak.
Grensoverschrijdend vitaal watersysteem in gebied
Koppeling met stedelijk gebied leggen. Bijvoorbeeld waterberging
Gebruik water voor energieopwekking
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Bijlage 3: Business model CANVAS

14

Werksessie 2: EMOVE, 30 september 2014

Bijlage 4: Implementatie CANVAS
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