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Met nadruk wees Havenschepen Van Peel mij er op, dat mijn bijdrage deze middag 
vooral het karakter van een terugblik zou moeten hebben. Vanzelfsprekend heeft hij 
daarbij de nodige toelichting en uitleg gegeven, maar het blijft bijzonder. Een 
rasbestuurder als ook de heer Van Peel is, blinkt toch veelal meer uit in verre 
vooruitzichten dan in terugblikken. 
 
En toch schuilt er veel waarheid in zijn instructie voor wat ik hier vanmiddag naar 
voren zou kunnen brengen. De toekomst van de haven van Antwerpen en de 
daarmee direct gekoppelde toekomst van de Westerschelde, kunnen niet los worden 
gezien van wat zich in de geschiedenis tot nu toe heeft voltrokken. We kunnen 
immers alleen in de toekomst zien als we op de schouders van onze voorgangers  
gaan staan. 
Maar hoe ver moet een terugblik teruggaan als we de relatie met de Antwerpse 
haven leggen? Is dat 1585, is dat 1830 of 1839? Welke rol hebben de jaren 1919-
1927 gespeeld? Of gaan we helemaal terug tot Brabo? Allemaal beladen jaartallen. 
Het zal u duidelijk zijn (het programma voor deze dag helpt u daarbij) dat het accent 
in het bijzonder valt op de periode waarin Proses zich heeft afgespeeld. Niettemin 
zijn ook dan de eerdere bijzondere historische jaartallen van grote betekenis. Ik kom 
daarop nog nader terug. 
 
De rode draad in al die eeuwen is de toegankelijkheid van Antwerpen geweest. Geen 
wonder dat discussies, voorstellen, politieke pop ups, havenambities, verschillen van 
inzicht en wat niet al, veelal direct terug te voeren waren op het thema 
toegankelijkheid. Het is en blijft ook bijzonder dat internationaal overleg en 
grensoverschrijdende samenwerking nodig zijn voor de toegankelijkheid van een 
wereldhaven gelegen in het ene land met een exclusieve toegang van en naar zee 
via een ander land. 
 
Als het gaat om samenwerking speelt het begrip gemeenschappelijkheid een cruciale 
rol. Maar wat is nu precies gemeenschappelijkheid? En was die altijd wel aan de 
orde? De geschiedenis leert ons dat dit begrip niet steeds op dezelfde wijze wordt 
ingevuld. Als voorbeeld noem ik het werkveld van de Permanente Commissie voor 
het Toezicht op de Scheldevaart, waarvan ik een aantal jaren lid mocht zijn. Toen de 
PC haar werkzaamheden begon, in 1840, was het gemeenschappelijk belang dat de 
betonning op orde kwam. Een veilige scheepvaart werd toen kennelijk als leidend 
gemeenschappelijk belang gevoeld. Het woord verdieping viel toen niet. 
De sterke economische groei na de Tweede Wereldoorlog met de daarmee gepaard 
gaande groei van de nautische trafiek bracht in de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw de wenselijkheid van de verdieping van de Westerschelde mee. Werd 
die behoefte als een gemeenschappelijke gevoeld? Ik ben daarvan niet zondermeer 
overtuigd. 
 



De gegroeide aandacht voor ecologische aspecten in de jaren 80 en 90 heeft in mijn 
ogen een belangrijke impuls gegeven aan het bepalen van wat nu als 
gemeenschappelijk wordt ervaren. Voor die tijd waren we misschien meer bezig met 
het overbruggen of reguleren van belangentegenstellingen. Maar in die jaren 80 en 
90 begonnen vragen over de gevolgen van de verdiepingen voor de ecologie van de 
Westerschelde, ruimtelijke vragen, aspecten van veiligheid een rol te spelen. Een 
wissel werd genomen toen de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden in de jaren 90 
vroegen om een lange termijnvisie op het Schelde-estuarium. Geschiedschrijvers 
zullen nog definitief moeten uitmaken wie het eerst vroeg om die samenhangende 
lange termijnvisie: was het nu Minister Van den Brande of niet? Natuurlijk mogen de 
positie en het werk van de in 1948 reeds ingestelde Technische Scheldecommissie 
niet uit het oog worden verloren. Deze commissie heeft veel bijgedragen aan het 
reguleren van de onderlinge verhoudingen in het Schelde-estuarium. De basis om te 
komen tot een paradigmashift van het accommoderen van tegengestelde belangen 
naar het ontwikkelen van gemeenschappelijkheid, werd door haar gelegd. 
Maar het ontwikkelen van een gemeenschappelijke lange termijnvisie bleek een 
belangrijke drager te zijn van nieuwe gemeenschappelijkheid. Het woord Proses 
moet nu vallen: het Vlaams-Nederlandse project tot vaststelling van een integraal 
pakket van maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid 
in het Schelde-estuarium. Een lange titel die duidt op samenhang en 
gemeenschappelijkheid. Samenhang en gemeenschappelijkheid verdienen naar mijn 
mening in één adem te worden genoemd, omdat gemeenschappelijkheid eerst dan 
ontstaat wanneer breed is gekeken naar de verschillende NL en VL aspecten die 
daaraan ten grondslag liggen. Proses heeft dat gedaan. 
 
Het zal weinigen ontgaan zijn dat er vooral uit de omgeving waarin we nu verkeren, 
de nodige aansporingen zijn gedaan om met een zekere voortvarendheid te werk te 
gaan, in het bijzonder het verdiepingsluik. Mede op grond daarvan zou men mogen 
veronderstellen dat de activiteiten van de Prosesorganisatie met voortvarendheid van 
start zijn gegaan. Het heeft echter tijd gekost voordat de beide landen de bemensing 
van het team op peil hadden en financiële kortingen waren ook al niet behulpzaam. 
De bestuurlijke werkelijkheid leert ons dat het kennelijk nog niet altijd eenvoudig is op 
alle niveaus gelijk te schakelen. Maar we kunnen ook vaststellen dat Proses redelijk 
op tijd het eindproduct heeft opgeleverd, binnen budget en van een goed niveau. 
Tussenproducten van Proses hebben het nodige stof doen opwaaien. Maar de 
relatieve onverstoorbaarheid van het projectteam (ze bleven gewoon goed werk 
leveren) en –zoals die in de evaluatie werd aangeduid- de ijzeren driehoek 
Technische Scheldecommissie-Overleg Adviserende Parrtijen-projectorganisatie 
hebben het in belangrijke mate mogelijk gemaakt. Eind goed al goed, zou men 
zeggen. 
 
Toch was dat niet helemaal het geval. Er lag dan wel een duidelijke visie op het 
drieluik veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid, de realisatie en uitvoering van 
al dit gedachtegoed lag wat verder weg. Wel is met de totstandkoming van de 
Scheldeverdragen een platform in leven geroepen om het gedachtegoed verder te 
brengen. In het bijzonder noem ik de omzetting van de TSC in de VNSC. Dat is meer 
dan een verandering van letters. De TSC heeft de afgelopen decennia, zoals reeds 
opgemerkt, veel bijgedragen aan de regulering van de verhoudingen NL-VL. Ik 
gebruik opzettelijk het woord ‘regulering’ omdat met de VNSC het minder om 
regulering maar meer om borgen van gemeenschappelijkheid zou moeten gaan. 



 
De meeste van de hier aanwezigen hebben gezien hoe kleine en grote 
strubbelingen, politieke verwikkelingen, procedures, acties, nadere studies, extra 
commissies en wat niet al de weg naar realisatie van de drie luiken niet tot een brede 
heirbaan zonder drempels hebben gemaakt. Was er dan toch minder 
gemeenschappelijkheid dan gedacht? 
Soms was er veel gemeenschappelijkheid, ja zelfs eensgezindheid. Ik noem in dit 
verband opnieuw de Permanente Commissie. In korte tijd heeft de PC de discussie 
over de veiligheidscontouren van de scheepvaart op de Westerschelde met de vele 
betrokken besturen kunnen afronden. En wie de geschiedenis van de PC bestudeert, 
ziet dat een duidelijke gerichtheid op de belangen die voor de PC aan de orde waren, 
dier gezamenlijkheid heeft opgeleverd. Ook in bijvoorbeeld de relationeel moeizame 
jaren kort na de Eerste Wereldoorlog, bleven de Commissarissen onverstoorbaar 
hun werk doen. Dat is niet hetzelfde als het altijd met elkaar eens zijn, maar de 
gemeenschappelijkheid is een wezenskenmerk van de PC. 
En hoe komt dat? Er is geïnvesteerd in onderlinge verhoudingen, men kent de 
dossiers en de achtergronden en heeft een duidelijke focus in de werkzaamgheden. 
 
Terug naar Proses. Nog steeds is het door VL en NL onderschreven streefbeeld 
2030 voor het Schelde-estuarium van toepassing: 

- de instandhouding van fysieke systeemkenmerken is het uitgangspunt voor 
beheer en beleid 

- maximale veiligheid als belangrijke bestaansvoorwaarde 
- optimale toegankelijkheid van de Scheldehavens 
- gezond en dynamisch ecosysteem 
- NL en VL werken politiek-bestuurlijk en operationeel samen 

 
De afgelopen jaren is gezamenlijk veel kennis en inzicht vergaard over het 
functioneren van de Schelde. U hebt daar vanmorgen veel over en van gehoord. 
Voor de toekomst is het in mijn ogen van belang om met die kennisverwerving door 
te gaan. Zonder goed inzicht in het gehele systeem van de rivier is geen beleid te 
voeren. Die kennis laat ook zien dat er geen eenzijdige belangen meer aan de orde 
kùnnen zijn. Het is niet de klassieke tegenstelling economie en natuur, die ons meer 
parten speelt. De Schelde is een ecologisch kwetsbaar gebied met natuurwaarden, 
gebaseerd op een meergeulensysteem. Die verwaarlozen verhoogt het risico op de 
gevreesde omslag in het systeem, zoals we die kennen van b.v. de Loire of de Eems. 
Afgezien van de schade aan de natuur, zou het ook economisch verlies opleveren 
door hoge extra baggerkosten en hogere kosten voor veiligheid. Slim storten blijft 
daarom een belangrijk issue. De Schelde mag niet verworden tot een kanaal. En om 
dat te voorkomen, vraagt actuele en grondige kennis. 
De havens zijn van grote betekenis voor de economie. En Antwerpen heeft ook zijn 
economische impact op Nederland, zoals bleek uit de verschillende studies, 
bijvoorbeeld de MER voor het Tracébesluit 3e verdieping. 
Het is niet alleen de zeespiegelrijzing die het aspect van de waterveiligheid raakt. De 
verschillende verdiepingen van de Schelde, de insnoering van de Zeeschelde en de 
inpolderingen hebben hun invloed op de getijslag en daarmee op de te nemen 
maatregelen op het terrein van de waterveiligheid. 
 
Wat ik met deze opsomming wil zeggen? 



De toekomst van het Schelde-estuarium kan slechts worden bekeken door de bril 
van het streefbeeld, en wel in samenhang. Een eenzijdige benadering leidt niet tot 
het gewenste resultaat. Samenhang en integraliteit zijn onvermijdelijk. 
Misschien is niemand tegen deze stelling. Want wie gaat er nu pleiten voor een 
eenzijdige benadering? Maar in de praktijk van alledag blijkt het toch vaak lastig een 
goed evenwicht te vinden tussen al die aspecten. De positie van waaruit die 
belangen worden gewogen, is vaak doorslaggevend. Slechts weinigen is het 
gegeven geheel onthecht te raken van de belangen die men geacht wordt te dienen. 
 
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat gemeenschappelijkheid gemakkelijker wordt 
bereikt naarmate men bereid is zich te verdiepen in elkaars wereld. Daarmee bedoel 
ik dan niet alleen de belangen die in andermans wereld leven, maar ook in de 
geschiedenis die mensen gevormd heeft. Niet voor niets noemde ik de jaartallen 
1585, 1839 en Brabo. Die hebben in Vlaanderen een andere weerklank dan bij 
iemand in bijvoorbeeld Amsterdam. En de Keteloorlog heeft ook niet iedereen bij ons 
scherp op het netvlies.  
 
Kennis van het fysieke Schelde-estuarium is minstens zo belangrijk, zo ook die van 
de VL en NL geschiedenis, die het kunnen begrijpen van bepaalde reacties 
vereenvoudigt. Daarbovenop komt ook de wederzijdse bereidheid om de verschillen 
in politieke en bestuurscultuur te begrijpen. Wij dragen het imago met ons dat wij 
lange procedures koesteren alvorens tot uitvoering te komen. Maar ook deze stad 
heeft toch ervaring met infrastructurele werken die bepaald niet snel tot uitvoering 
kwamen of zelfs helemaal niet? Men probeerde het dapper, maar toch kwam er geen 
……. 
Begrijpen is één en accepteren is twee. Maar naarmate de kennis groter is, komt ook 
acceptatie dichterbij. 
 
Tot wat voor conclusie brengt mij dit? 
Dank zij de intensieve studies, monitoringsactiviteiten, intensief samenwerken om de 
derde verdieping te realiseren, de manier waarop in de VNSC wordt gesproken over 
de zaken die NL en VL verbinden in het Scheldebekken, is er een beweging op gang 
gekomen die men zou kunnen aanduiden als een paradigmashift van het 
overbruggen van belangentegenstellingen naar het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijk belang. De voorbeelden 
daarvan heb ik aangeduid. Weliswaar haalt de VNSC niet iedere dag de 
voorpagina’s van de dagbladen, maar als overlegforum en geneutraliseerde 
ontmoeting van wederzijdse belangen, kan de betekenis van de VNSC niet licht 
worden overschat. 
Gemeenschappelijkheid is niet te verwarren met ‘koekoek één zang’. Het komt niet 
vanzelf. Het vraagt investeringen in elkaar. Kennis en begrip vormen daarvoor de 
basis. En staat u mij toe daarbij de voor de hand liggende conclusie te trekken dat dit 
aan beide zijden van de grens geldt. 
Gemeenschappelijkheid is ook geen grote roze wolk. Gemeenschappelijkheid is ook 
geen gezellig bijeen zitten, om de problemen heen praten of deze helemaal niet 
benoemen. Gemeenschappelijkheid is ook niet het ontbreken van verschillende 
belangen. 
Gemeenschappelijkheid is op basis van goede kennis (want de werking van het 
Scheldebekken en inzicht in alle betrokken krachtenvelden zijn ingewikkeld) en een 
open relatie bereid zijn te investeren in gemeenschappelijke oplossingen. ‘In dit 



estuarium bestaan geen enkelzijdige oplossingen’, is misschien alvast een stelling 
voor de discussie straks. 
 
En dat dit mogelijk moet zijn, hebben de afgelopen jaren mij wel geleerd. 


