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GROM – WATER

Aftellen
Intro Groene Omroep
Studio. Presentatrice Greet Michielsen kondigt het thema van de reportage aan:
vervuiling van water
Beelden van vervuild water, een vervuilde rivier. Commentaar: vervuiling is merkbaar
maar ook niet-merkbaar (beeld van drinkwater, vis).
Beelden van badende mensen
Commentaar: er zijn wetten, decreten, staatssecretarissen en ministers (ondertussen
zien we politici)
Op de kaart van België wordt de Schelde aangeduid. Beelden van de vervuilde
Schelde. Lozingen van afvalwater
Aan het woord: Eric Gryp, senator Agalev, over de vervuiling van de Schelde. Een
oorzaak is de versnippering van het beleid. Vervuiling stopt niet bij (taal)grenzen.
Animatie: vervuiling van de Schelde wordt veroorzaakt voor 1/3 door moderne
landbouw, voor 1/3 door huishoudelijk afval en voor 1/3 door industrie
Beelden van landbouw: bemesting, veeteelt (rund, varken). Commentaar: nitraten,
fosfaten, metalen
Aan het woord: Eric Gryp over de bijdrage van de landbouw aan de vervuiling van de
Schelde (te vergelijken met industriële vervuiling)
Beelden van een rivier, huizen langs het water, lozen van afvalwater. Commentaar:
huishoudelijke vervuiling. Vooral reinigingsproducten zijn schadelijk. Beeld van een
wasmachine.
Aan het woord: Eric Gryp over de huishoudelijke vervuiling. Is ook onrechtstreeks een
vorm van industriële vervuiling.
Commentaar: ook de overheid moet zuiveren. Casus: de Zenne. De vraag wordt
gesteld of dit een rivier is of een open riool.
Beelden van een nachtelijke actie van Greenpeace in de Zenne
Aan het woord: Chris Steenwegen, van de studiedienst Agalev, over de Zenne. Alle
afvalwater wordt er ongezuiverd in geloosd.
Beelden van een waterzuiveringsinstallatie. Commentaar: maar er moet ook aan de
bron ingegrepen worden, vervuiling tegengaan
Waterzuiveringsstation Antwerpen Noord: een mislukking. Te grootschalig
Aan het woord: Chris Steenwegen over kleinschalige waterzuivering.
Beelden van deze kleinschalige systemen (met riet). Commentaar: er is een beleid
nodig dat vervuiling voorkomt (en niet nadien op kosten van de gemeenschap)
Aan het woord: Ward Dossche, Seas At Risk, over het bedrijf Monsanto (industrie).
Beelden van een Greenpeace-actie daar in 1986.
Beelden van een Greenpeace-actie (1990) bij BASF. Daar is er een eigen
waterzuiveringsinstallatie maar er wordt toch nog veel afvalwater rechtstreeks in de
Schelde geloosd.
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Aan het woord: Martin Bésieux, Greenpeace, over BASF. Commentaar: er wordt
geknoeid met bijdragen van de industrie
In beeld: een overschrijvingsformulier heffing oppervlaktewater
In beeld: Milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen. Voorstellen
voor 1990-1995. Commentaar: daarin geen sprake van een echt waterbeleid
Aan het woord: Eric Gryp: het minaplan is een herstelbeleidsplan. Agalev heeft een
alternatief klaar.
Beelden van een Greenpeace-actie. Ook Greenpeace heeft een plan klaar i.v.m. water
Aan het woord: Martin Bésieux, over het Greenpeace-plan “Zero 2000” (nullozing)
Opsomming van de meest vervuilde rivieren in het Scheldebekken. De Schelde staat
op nummer 1.
Aan het woord: Martin Bésieux over de meest vervuilde rivier. Commentaar: een
internationaal actieprogramma is nodig
Aan het woord: Ward Dossche: ook Nederland is schuldig aan deze vervuiling
Beelden van de Noordzeeconferentie (met Miet Smet). Commentaar: is geen goed
voorbeeld, veel gemiste kansen
Aan het woord: Ward Dossche over de Noordzeeconferentie
Beelden van de Noordzee
Aan het woord: Ward Dossche, over de tegenwerking van Engeland, maar ook België
werkt niet goed mee
Studio: Greet Michielsen doet een oproep om deel te nemen aan de internationale
voettocht langs de Schelde (Red de Schelde), vertrek in Breskens, aankomst in Gouy.
Het programma wordt overlopen.
Outro
Aftiteling: m.m.v.: Relinde Baeten Daniël Geirnaert Mirèse Hens Harry Schram Koen
Terweduwe

