
 

Beste aanwezigen, 

Op mijn beurt van harte welkom op deze dag met het accent op 
een aantal realisaties in het kader van het Sigmaplan.  
Laat mij toe eerst een paar jaren terug te gaan. Het was immers 
niet evident om in de ontstaansjaren van het project de premissen 
te aanvaarden dat veiligheid, bevaarbaarheid en natuurlijkheid in 
het project als drie evenwaardige uitgangspunten door iedereen 
werden aangenomen.   

En laat mij daarom toe in dit gezelschap toch de naam van Prof. 
Patrick Meire te vernoemen. Hij was degene die op een 
wetenschappelijk onderbouwde wijze het natuurverhaal in het 
project gestalte wist te geven. Hij mag er fier op zijn en hetgeen 
we vandaag zullen zien, toont voldoende aan dat het de moeite waard is en dat het hele 
Sigmaproject een aanzienlijk bijdrage levert en zal leveren tot het behalen van sommige 
instandhoudingsdoelstellingen waarvoor Vlaanderen zich geëngageerd heeft naar Europa toe. En hier 
is waargemaakt dat het niet alleen de natuurpoot van het Vlaamse beleid is dat het behalen van deze 
doelstellingen moet mogelijk maken maar dat alle administraties, agentschappen, enz. hier een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  dragen.  

Daarom is dit Sigmaverhaal zo belangrijk. Belangrijk omdat het aantoont dat het kan dat ook andere 
administraties hun verantwoordelijkheid opnemen op het ogenblik dat ze andere engagementen 
serieus nemen en erkennen dat partners in het verhaal noodzakelijk zijn en elk afzonderlijk eigen 
inzichten in het verhaal kunnen inbrengen.  

Op die manier is het resultaat altijd meer dan de som van de bestanddelen. Moge dit verhaal dan ook 
een remedie zijn tegen de verkokering die af en toe om zich heen grijpt en die soms samenwerken  
belet of vertraagt. 

Is het Sigmaverhaal af? Zeker niet want zoals in veel andere processen is hier ook wat vertraging 
opgetreden, niet in het minst omdat budgetten niet altijd beschikbaar bleven.  

Laat ons hopen dat hier nu weer stappen in de goede richting gezet zijn, maar daarover ongetwijfeld 
meer in de loop van de dag. En waarom zouden we een Sigmaverhaal niet kunnen schrijven rond een 
aantal andere  Vlaamse waterlopen? De Dender is weliswaar geen getijdenrivier maar als Aalstenaar 
heb ik altijd met een zekere afgunst gekeken naar de realisaties rond de Schelde, want op gebied van 
waterberging zijn er ook rond de Dender, en niet alleen de Dender, beslist mogelijkheden die ons 
tegen overstromingen kunnen beschermen en waarbij de natuur kansen biedt om hieraan een 
hoofdrol te spelen.  

En daarmee kom ik tot een bezorgdheid die bij mij leeft en die ik toch wil meegeven. Er gebeurt heel 
wat rond stromen en rivieren in Vlaanderen: Sigmaplan, stroomgebiedbeheerplannen, Blue Deal, 
strategische projecten en misschien ook nationale en landschapsparken en ik vergeet er zeker nog 
enkele. Is het geen tijd om hier iemand of een team aan te stellen die er voor zorgt dat al deze 
projecten een gemeenschappelijk doel nastreven en niet naast mekaar maar samen met mekaar 
werken?  

Het is maar een idee, waarmee ik de aandacht van vandaag niet wil afleiden van wat hier rond de 
Schelde en de mondingen van een aantal bijrivieren gerealiseerd is. Ik zou zeggen: kijk vandaag 
vooral rond en zie wat, dank zij wederzijds respect,  mogelijk is geworden. En vooral, want dat is juist 
de bedoeling van een dag zoals deze: stel alle vragen die jullie hebben en profiteer daarbij van het 
feit dat Grenzeloze Schelde er alweer in geslaagd is om een aantal sleutelfiguren bij mekaar te 
brengen de klaarstaan om de uitleg te geven waarvoor jullie vandaag zijn opgedaagd. Ik wens jullie 
een leerzame maar ook aangename dag toe! 

Walter Roggeman, 
ondervoorzitter Grenzeloze Schelde, erevoorzitter Natuurpunt 


