
 

EMOVE 
 
‘Estuaries on the MOVE’ (EMOVE), is een project dat is gericht op goed beheer en bestuur van de 
estuaria in de Noordzee regio: Schelde (Vlaanderen/Nederland); Weser, Elbe en Ems (Duitsland); 
Göta (Zweden) en Humber (Verenigd Koninkrijk).  
 

 
 
Aanleiding project 
Uit verschillende Europese Interreg projecten (o.a. DeltaNet, TIDE, WaterCap) komt naar voren dat 
het zoeken naar een integraal duurzaam beheer van delta’s en estuaria niet eenvoudig is met het oog 
op  veiligheid tegen overstromingen, ecologisch gezond en veerkrachtig en economische vitaliteit. Er 
zit spanning tussen de economische en ecologische ontwikkelingen. Er is actief beheer nodig op het 
gebied van sedimentatie en erosie. Er wordt een gebrek aan ‘deltabewustzijn’ gesignaleerd en er is 
vaak een gebrek aan duidelijke communicatie en participatie van alle stakeholders en het publiek. 
EMOVE is ontstaan vanuit de behoefte om -op basis van wat allemaal al bekend is van het 
functioneren van de estuaria-, een stap verder te zetten in het duurzaam beheer van de estuaria door 
vooral te investeren in een gezamenlijke aanpak met alle share- en stakeholders;  daarvan te leren en 
tot breed gedragen vervolgacties te komen.  
 

 
 
Doel 
We willen bouwen aan groepen van betrokken shareholders en stakeholders die een 
gemeenschappelijke visie hebben op het bestuur en beheer van hun estuarium als een ecologisch 
veerkrachtig, voor scheepvaart toegankelijk, tegen overstroming beschermd en economisch gezond 
gebied. Voor het Schelde-estuarium  is dit de verantwoordelijkheid van  de Vlaams Nederlandse 
Schelde Commissie (VNSC). 
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Hoe dit te bereiken 
- Dit willen we doen door de kennis en ervaring te delen over het fysische en ecologische 

functioneren van het estuarium en door gezamenlijk besluiten te nemen over wat we willen 
weten en uitproberen via monitoring, onderzoeken en pilots.  

- Het delen van kennis, maar ook van waarden en belangen wordt gezien als succesfactor voor 
het vormen van een groep van belanghebbenden en betrokkenen met een 
gemeenschappelijke visie die is gebaseerd op vertrouwen. Hierin zal veel tijd worden 
geïnvesteerd. 

- We willen per estuarium bijdragen aan een gemeenschappelijke agenda voor uit te voeren 
onderzoek en pilots. 

- Gebaseerd op bovenstaande ervaringen en resultaten wordt een Europese visie ontwikkeld 
op hoe duurzame ontwikkeling van estuaria bereikt kan worden. 

- Als hulpmiddel voor regionale en internationale samenwerking en communicatie willen we een 
virtueel communicatieplatform ontwikkelen en testen. 

 
Projectfasen 

1. Bijeenkomsten per estuarium (Schelde, Weser, Göta) met share- en stakeholders om de 
kennis over het fuctioneren van het estuarium en de waarden en belangen die men ziet en 
voelt te delen en oplossingsrichtingen te bepalen. 

2. Transnationale gezamenlijke bijeenkomsten voor analyse van de stand van zaken, de 
problemen en mogelijke oplossingen in alle estuaria. 

3. Het vaststellen van noodzakelijke onderzoeken, pilots en businessmodellen om de 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. 

4. Het schrijven van een eindrapport dat wordt gepresenteerd tijdens een eindconferentie. 
 
Resultaten 

- Een eindrapport voor de Europese politiek met de stand van zaken per estuarium en 
aanbevelingen voor studies en pilots voor minstens twee estuaria en met aanbevelingen voor 
Europees beleid, gebaseerd op de ervaringen in EMOVE.  

- Een internationale conferentie om de bevindingen van het EMOVE-project te presenteren, 
kennis te delen en te netwerken.  

- Het belangrijkste resultaat zal, naar we hopen, de aanwezigheid zijn van georganiseerde 
groepen stakeholders en shareholders met een gemeenschappelijke visie op duurzame 
ontwikkeling van de estuaria en de bereidheid om die te realiseren.   

 
Projectpartners 
Nederland: Rijkswaterstaat (uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en 
Vlaanderen: Departement van Mobiliteit en Openbare Werken. Deze organisaties werken samen in de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (projectleiding).   
Duitsland: Bundes Anstallt für Wasserbau 
Zweden: Cowi AB (internationaal ingenieursbureau) 
Het project wordt ondersteund door de Environment Agency uit het Verenigd Koninkrijk (een 
onderdeel van het Departement for Environment, Food and Rural Affairs).  
 
Planning en budget 
EMOVE heeft een projectduur van 1,5 jaar (oktober 2013-maart 2015) en bouwt voort op relevante 
andere Interregprojecten zoals TIDE, DeltaNet, CPA, ComCoast, CC2150, Aquarius, ALFA+SIC 
Adapt en WaterCap. Het budget bedraagt € 700.000,-.  
 
Contact:  
Leo Adriaanse, Rijkswaterstaat Zee en Delta (leo.adriaanse@rws.nl; +316-21274706) 
Frederik Roose, Mobiliteit en Openbare Werken (frederik.roose@mow.vlaanderen.be, +32473927807)  
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Partnership and stakeholders 

Foto’s: Loes de Jong en Rijkswaterstaat 

Project area 


