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Voorwoord
Terugkijkend op 2018 kunnen we met een gerust hart vaststellen dat er weer het nodige in en rondom het
Nationaal Park Oosterschelde is gebeurd. Het varieert van de plaatsing van nieuwe informatiezuilen tot het
realiseren van nieuwe entreepunten, maar ook een groot aantal diverse, minder direct in het oog lopende
activiteiten. Veel inspanningen en activiteiten zijn weer gerealiseerd door inzet en hulp van vrijwilligers,
gidsen, gastheren en de vaste kern. Dit alles kon wederom niet zonder de onvoorwaardelijke steun van veel
partijen, organisaties en instellingen.
In 2018 is ook de nieuwe ronde van vier jaar voor de gemeenteraden begonnen en Nationaal Park
Oosterschelde heeft zich daarom ook weer in de gemeenten gepresenteerd. Het blijkt nog steeds een goede
bijdrage aan bekendheid, begrip en betrokkenheid te zijn.
In dit jaarverslag komen alle zaken die er toe hebben gedaan in détail aan de orde. Dit voorwoord is beperkt
tot de hoofdlijnen en niet ongenoemd mag blijven onze externe rol. In de Zuidwestelijke Delta, het Delta
Congres, bij en in het Samenwerkingsverband Nationale Parken alsmede het Nationale Parken Bureau is
Nationaal Park Oosterschelde vertegenwoordigd. Niet alleen door figuurlijk een duit in het zakje te doen
maar we blazen ons partijtje als grootste en natste nationale park nadrukkelijk mee! De betrokkenheid bij
de organisatie van het Kennis Congres in het Topshuis op Neeltje Jans alsmede de publiciteit, brede
belangstelling en het eindresultaat mogen zeker niet onvermeld blijven. "Ga zo voort in 2019 en het NPO
zal spinazie eten", hoor ik u zeggen…
Siebe Kramer
Voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

3

1. Inleiding
1.1 Nationale Parken in Nederland
Nationaal Park Oosterschelde is één van de twintig nationale parken die Nederland rijk is. Samen vertellen
de Nationale Parken het verhaal van de Nederlandse natuur en vormen de kern van het Natuurnetwerk.
Het beleid van nationale parken in het algemeen richt zich op vier hoofddoelstellingen zoals geformuleerd
door het Rijk, namelijk:
1. Intensiveren natuurbeheer en natuurontwikkeling;
2. Sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie;
3. Bevorderen van vormen van natuurgerichte recreatie;
4. Bevorderen van onderzoek.
Deze doelen zijn het vertrekpunt voor de doelstellingen van Nationaal Park Oosterschelde.

1. Intensiveren natuurbeheer en natuurontwikkeling
In nationale parken wordt gestreefd naar duurzame instandhouding van de natuur en de ontwikkeling van de voor het gebied
kenmerkende natuurwaarden. Hiertoe wordt het natuurbeheer, als dat nodig is, geïntensiveerd en, als dat mogelijk is,
natuurontwikkeling toegepast. Natuurontwikkeling is sinds een aantal jaren een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Het is onder
meer gericht op het terugbrengen van verloren natuurwaarden.
2. Sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie
In nationale parken wordt veel aandacht besteed aan communicatie en educatie. Zo worden er educatieve activiteiten georganiseerd
voor bezoekers en omwonenden. Er wordt aandacht gevraagd voor onder meer de natuurwaarden en de achtergronden van
beheermaatregelen, de effecten van de mens op de natuur en het nut van natuurbehoud. Dit gebeurt in de vorm van excursies, cursussen
en projecten voor scholen. Het doel is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de natuur en hen daar belangstelling,
begrip en respect voor bij te brengen. Op die manier wordt geprobeerd om de maatschappelijke steun voor natuurbehoud en nationale
parken te verbreden.
3. Bevorderen van vormen van natuurgerichte recreatie
Nationale parken geven bezoekers de gelegenheid om de mooiste en meest kenmerkende Nederlandse natuurgebieden te zien en er
van te genieten. De voorzieningen voor recreatie zijn voornamelijk natuurgericht. Intensieve vormen van recreatie of activiteiten die
verstorend zijn voor de natuur worden geweerd of er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor deze activiteiten buiten de kwetsbare
delen van het park of zelfs buiten de parkgrenzen.
4. Bevorderen van onderzoek
In nationale parken wordt veel onderzoek gedaan dat wordt gebruikt voor het beheer en de inrichting van de parken. Onderzoek naar
bijvoorbeeld de invloed van recreatieve ontwikkelingen op de natuur, de waterhuishoudkundige aspecten en de effecten van
beheermaatregelen.

1.2 Nationaal Park Oosterschelde
In 2002 is de Oosterschelde op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zeeland door het Rijk aangewezen
als nationaal park. Nationaal Park Oosterschelde is met 37.000 ha het grootste Nationaal Park dat
Nederland kent.
In de afgelopen zestien jaar heeft Nationaal Park Oosterschelde een grote hoeveelheid kennis en ervaring
opgedaan. Nationaal Park Oosterschelde is de ‘spin in het web’ geworden in het Oosterscheldegebied en
zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op
bescherming en beleving. Het park vervult een belangrijke rol als initiator, coördinator en/of
sparringpartner bij ontwikkelingen in het gebied met betrekking tot de vier hoofddoelstellingen.
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De prachtige maar kwetsbare natuur is de basis voor alle activiteiten in het Oosterscheldegebied.
Oosterschelde. Beherende organisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid in natuurontwikkeling en beheer binnen de grenzen van het park. Het jaarprogramma van Nationaal Park Oosterschelde omvat een
grote hoeveelheid activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve
centra, terreinbeherende organisaties, ondernemers (waaronder de gastheren) en andere betrokken
partijen. In het Oosterscheldegebied is een groot aantal partijen actief op het gebied van onderzoek en
monitoring. Het gaat veelal om specialistisch onderzoek, waarbij Nationaal Park Oosterschelde
voornamelijk een bijdrage levert in de vorm van communicatie en educatie. Incidenteel wordt geld vanuit
het bestedingsplan ingezet op onderzoek.

Het bestuur heeft drie belangrijke speerpunten voor de activiteiten in 2018 geformuleerd, namelijk:
1. Promotie van Nationaal Park Oosterschelde;
2. Zeeland fietsprovincie - informatievoorziening en beleving op de fietsroutes langs de
Oosterschelde;
3. Speciale aandacht voor de doelgroepen 'kinderen' en 'mensen met een beperking'.
Een vierde speerpunt is educatie, behorend tot de corebusiness van Nationaal Park Oosterschelde. Vanaf 1
januari 2018 worden de educatieprojecten (voor basis- en voortgezet onderwijs) gecoördineerd via het
samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur', maar deze activiteiten behoren nog steeds tot het
basisprogramma van Nationaal Park Oosterschelde.
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2. Basisprogramma
Het basisprogramma omvat alle reguliere taken en activiteiten met betrekking tot de dagelijkse
werkzaamheden en de uitvoering van het activiteitenprogramma van Nationaal Park Oosterschelde. In het
Oosterscheldegebied worden zowel het basis- als pluspakket1 Communicatie & Educatie voor nationale
parken uitgevoerd worden. Voor de coördinatie en uitvoering van het jaarprogramma is overleg en
afstemming met alle betrokken partijen rondom de Oosterschelde onmisbaar, zowel op de werkvloer als
op bestuurlijk niveau.

2.1 Secretariaat
Project 2018.01

In het kader van de Decentralisatie Impuls-afspraken verzorgt de Provincie Zeeland het secretariaat van
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde. Hieronder vallen de formatieplaats voor een secretaris, de
administratieve ondersteuning en de onkostenvergoeding voor de voorzitter. Ook behoren de bestuurlijke
activiteiten, de vaste bijdrage aan het Samenwerkingsverband Nationale Parken en de accountantskosten
tot het secretariaat.

2.2 Algemene en dagelijkse zichtbaarheid
Project 2018.02

Vanuit het basisprogramma werken we aan de algemene en dagelijkse zichtbaarheid van Nationaal Park
Oosterschelde in regionaal, nationaal en internationaal verband. Belangrijk hierin is vertegenwoordiging
van het park in een groot aantal internationale, landelijke en regionale overlegstructuren. Ook zijn we lid
van een aantal ondernemersnetwerken in Zeeland om ook deze doelgroep verder bekend te maken met
Nationaal Park Oosterschelde.

2.3 Communicatie
Het basisprogramma omvat alle reguliere taken en activiteiten met betrekking tot de dagelijkse
werkzaamheden en de uitvoering van het jaarprogramma van Nationaal Park Oosterschelde. Zo wordt het
draagvlak voor, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de natuur van Nationaal Park Oosterschelde in
stand gehouden en versterkt. In het park worden zowel het basis- als pluspakket Communicatie & Educatie
voor nationale parken uitgevoerd. Voor de coördinatie en uitvoering van het jaarprogramma is overleg en
afstemming met alle betrokken partijen rondom de Oosterschelde onmisbaar, zowel op de werkvloer als
op bestuurlijk niveau.
2.3.1 Informatie in het veld
Project 2018.03

NPO-informatiepunt Neeltje Jans
In het Topshuis op Neeltje Jans is het onbemande informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde
gevestigd. Dit informatiepunt is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Evenals voorgaande jaren werd
dit punt bezocht door meer dan 30.000 bezoekers.

1

Het ‘Basispakket communicatie, voorlichting en educatie Nationale Parken’ is een afspraak tussen SNP, IVN en alle partners over een
gegarandeerd en gelijkwaardig minimaal basisaanbod - uitgevoerd door meerdere partners - van producten, activiteiten en voorzieningen
op het terrein van communicatie, voorlichting en educatie in de Nationale Parken. Het onderdeel Pluspakket is facultatief en dient speciaal
om ruimte en stimulans te geven aan vernieuwing.
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Dijkwachtershuisje Wissenkerke
Het dijkwachtershuisje aan de aan de Keihoogteweg bij Wissenkerke is eigendom van Waterschap
Scheldestromen, en is sinds 2016 in gebruik door Nationaal Park Oosterschelde als bijzonder
informatiepunt. En met enorm succes! Het huisje wordt gebruikt als gidsenpost en is alle vakantieweken
open geweest voor bezoekers en voorbijgangers. Ook wordt het dijkwachtershuisje gebruikt voor speciale
bijeenkomsten en excursies. In 2018 hebben we de zichtbaarheid van het huisje verder aangepakt. Met een
aantal zeildoeken aan de dijktrap waarop duidelijk te zien is dat het huisje open is, proberen we nog meer
passerende wandelaars en fietsers te bereiken. Ook is het activiteitenaanbod uitgebreid met een
avondactiviteit met aandacht voor nachtvlinders, vleermuizen en de verschillende sterrenbeelden.
Informatiezuilen
Rondom de hele Oosterschelde staan
kenmerkende informatiezuilen van het
park. De zuilen doorstaan al een aantal
jaar weer en wind waardoor het
noodzakelijk er elk jaar een aantal te
vervangen. In 2018 is de informatiezuil
bij het Katse Veer vernieuwd en zijn de
drie informatiezuilen op Neeltje Jans
vervangen. Eén van de zuilen op Neeltje
Jans heeft ook een nieuwe plek
gekregen en is verplaats van het
duingebied naar de vluchthaven, omdat
we daar een grotere behoefte aan
informatie
constateerden.
De
informatie op de zuilen is tot stand
gekomen in samenwerking met de terreinbeheerders, Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat.
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Natuurentreepunten
Afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen langs de Oosterschelde initiatieven ontstaan om entreepunten te
realiseren. Deze entreepunten, rondom het hele park in een herkenbare stijl, stimuleren natuurgerichte
recreatie, informeren bezoekers over de omgeving en activiteiten en verwijzen naar elkaar. Nationaal Park
Oosterschelde heeft een coördinerende en stimulerende rol in de totstandkoming van de entreepunten. In
2018 hebben we de basis gelegd voor twee nieuwe natuurentreepunten; één bij het havenhoofd van
Wemeldinge over scheepvaart en één bij Roelshoek in Krabbendijke naar aanleiding van de plaatsing van
de hoogspanningsmast van TenneT. De planning is dat deze entreepunten in 2019 worden gerealiseerd.

2.3.2 Communicatie: online en op papier
Project 2018.04 en 2018.05

De communicatiemiddelen van Nationaal Park Oosterschelde vormen de basiselementen voor het
vergroten van de naamsbekendheid en het stimuleren van het beleven en ontdekken van de Oosterschelde.
Het betreft de website, de inzet van social media en een jaarlijks magazine en diverse andere
drukwerkmaterialen.
Website
Op de website www.np-oosterschelde.nl is alle basisinformatie over Nationaal Park Oosterschelde te
vinden. Via nieuwsberichten worden bezoekers op de hoogte gehouden van actuele informatie over het
Nationaal Park. Ook bevat de website een interactieve kaart met een overzicht van alle natuurgerichte
activiteiten op en rond de Oosterschelde. In 2018 hadden we 60.912 unieke bezoekers en 177.955
paginaweergaven.
Social Media
Nationaal Park Oosterschelde deelt nieuwsberichten en actuele ontwikkelingen via diverse social media
kanalen. In 2018 hebben we ingezet op een verdere groei van het bereik van onze social media berichten.
Inmiddels hebben we 1189 (+50) volgers op twitter, 3.012 (+145) op Facebook en 1.041 (+134) op
Instagram.
Magazine en drukwerk
Nationaal Park Oosterschelde geeft jaarlijks een magazine uit. In 2017 hebben we de opzet van het
magazine vernieuwd. In 2018 hebben we deze opzet verder geoptimaliseerd, waarbij het uitgangspunt
steeds de beleving van de recreant is. Er zijn 30.000 exemplaren gedrukt. De verspreiding van de
magazines heeft plaatsgevonden via recreatie- en horecaondernemers (gastheren) terreinbeheerders,
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NME-centra en het informatiepunt in het Topshuis op Neeltje Jans. Ook in de informatiekraam en bij
presentaties en excursies worden de magazines actief uitgedeeld. Naast het magazine hebben we in 2018
ook een herdruk uitgegeven van de Nationaal Park zoekkaarten, onderwaterpaspoortjes en de zoekkaart
‘eikapsels haaien en roggen’.

Nieuw: NPO natuurkalender
Na het jarenlang uitgeven van een getijdenboekje zijn we op zoek gegaan naar een vorm waarin het
beleven van de natuur in Nationaal Park Oosterschelde meer aandacht krijgt. In 2018 hebben we een
natuurbelevingskalender ontwikkeld. In de natuurbelevingskalender zijn de getijden van de Oosterschelde
opgenomen en staat er in kalendervorm iedere week een natuurbelevingstip wat er in die week op of
rond de Oosterschelde te beleven is in de natuur.
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2.4 Jaarprogramma
Door het jaar heen organiseert het park een natuurgericht activiteitenprogramma op- en rond de
Oosterschelde. Dit doen we in samenwerking met eigen Oosterscheldegidsen, de terreinbeheerders en
recreatieondernemers/gastheren.
2.4.1 Jaarrond activiteitenprogramma
Project 2018.06

Gidsen
De gidsen zijn het hele jaar actief om verschillende doelgroepen te betrekken bij en enthousiasmeren voor
Nationaal Park Oosterschelde. Dit doen ze met het geven van presentaties, door met een informatiekraam
op verschillende havendagen te staan en excursies te begeleiden. Aanvullend op het excursieaanbod van
de terreinbeheerders zijn zij op verschillende kleine strandjes met de excursie juttersgeluk te vinden. Het
Noordzeestrand is door het ontbreken van oesters uitermate geschikt voor het sleepnetvissen. In de
zomervakantie helpen grote groepen kinderen, vaders en moeders hieraan mee. Erg populair is ook
Zeeuwse Zilte Zaligheden, een excursie in samenwerking met een tweetal ondernemers uit Wissenkerke en
Wemeldinge. De ondernemers doen de organisatie en bieden de faciliteiten aan. De gidsen laten de
deelnemers niet alleen de Oosterschelde culinair ontdekken maar vertellen daar ook het bijhorende belang
van natuurwaarden bij. In 2018 zijn twee gastheren van Nationaal Park Oosterschelde gestart met de IVN
cursus voor natuurgids, met de bedoeling om na afloop van de cursus te gaan gidsen in het
Oosterscheldegebied.
Scharrelen en snorkelen
De Oosterschelde heeft een uniek onderwaterleven. De vele duiken per jaar zeggen hier genoeg over. Voor
algemeen publiek dat voor een dagje of een vakantie naar de Oosterschelde komt, is duiken echter vaak
een stap te ver. Het onderwaterleven is echter heel goed op een makkelijker manier beleefbaar te maken.
Samen met gastheer en duikcentrum De Witte Boulevard is hiervoor het concept scharrelen en snorkelen
ontwikkeld. Onder de veilige begeleiding van duikinstructeurs en met een snorkelvest kan in alle rust
onderwater gekeken worden op zoek naar krabbetjes, anemoontje en zakpijpjes. Aan de hand van een
onderwaterpaspoortje wordt samen besproken wat ze allemaal gezien hebben. In 2018 hebben ruim 750
personen in excursieverband gesnorkeld in Nationaal Park Oosterschelde.
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Kajakken
Wie op een sportieve en kleinschalige manier de
dynamiek van de Oosterschelde wil beleven kan
samen met Outdoor Inspiration in een kajak
stappen. Door het getij en de bijna immer
aanwezige wind is het een tocht met
uitdagingen. De beloning daarentegen is groot:
vanuit een ander perspectief dicht bij het water,
met grote kans dat een nieuwsgierige zeehond
even komt kijken of je verrast wordt door een
opduikende bruinvis. Door zijn jarenlange
ervaring van het kajakken op de Oosterschelde
kan begeleider en gids Guido Krijger bijzondere
verhalen vertellen over wat er allemaal te zien en te beleven is. In 2018 hebben in Nationaal Park
Oosterschelde 10 kajaktochten plaatsgevonden in excursieverband. Hierbij waren vier verschillende
startlocaties: Schelphoek, Borrendamme, Roompot Marina en Noord Beveland.

2.4.2 Oosterscheldeweek
Project 2018.07

In 2018 hebben we de 10e editie van de Oosterscheldeweek georganiseerd. De Oosterscheldeweek werd
op 8 september feestelijk geopend in gastgemeente Schouwen-Duiveland, bij gastheer Camping de
Vierbannen in Ouwerkerk en het Watersnoodmuseum. Gedeputeerde Carla Schönknecht, voorzitter Siebe
Kramer en wethouder van Schouwen-Duiveland Ankie Smit spraken de aanwezigen toe, waarna we naar de
waterkant gingen voor een heus visavontuur in de getijdenpoelen aan de dijk bij Ouwerkerk.
Onderwaterkenner Freek Titselaar gaf uitleg over de vangsten.
De hele week was er een prachtig programma rondom de Oosterschelde: de Oosterschelde-wandeltocht,
vaartochten, kajaktochten, snorkelen, proeverijen, excursies - de hele Oosterschelde kwam aan bod.
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2.4.3 Gidseninzet en vrijwilligers
Project 2018.08

De belevingsactiviteiten in het park worden veelal georganiseerd door het team van vrijwilligers, de
Nationaal Park Oosterschelde gidsen. De gidsen worden ingezet om het activiteitenprogramma te
begeleiden. Daarnaast bemensen ze de informatiekraam op havendagen, publieksdagen en visserijdagen,
het dijkwachtershuisje en verzorgen regelmatig presentaties voor groepen en verenigingen.
Door het jaar heen organiseren we vanuit Nationaal Park Oosterschelde diverse bijscholingen voor het
gidsenteam. In 2018 hebben we in het vroege voorjaar een scholingsbijeenkomst georganiseerd waarin we
de gidsen hebben bijgepraat over de ontwikkelingen die er in het park plaats vinden. Daarnaast hebben we
samen met de gidsen het jaarprogramma van 2017 geëvalueerd en op basis daarvan een nieuw
jaarprogramma en planning voor 2018 gemaakt. Verder hebben we samen met IVN Walcheren, en KNNV
Walcheren en de Bevelanden een cursus ‘Flora en Fauna van de zee’ georganiseerd. De cursus bestond uit
3 theorieavonden en 2 excursies. De onderwerpen waren: wieren, mosdiertjes en Hydro poliepen en
schelpen. Een groot deel van het gidsenteam van Nationaal Park Oosterschelde heeft deelgenomen aan de
(bijscholings)cursus. In het najaar hebben we vanuit Nationaal Park een uitwisseling georganiseerd met het
Nationaal Park Hoge Kempen in België.

12

2.5 Gastheerschap
Project 2018.09

Rondom de Oosterschelde is een actief netwerk van recreatie- en horecaondernemers die gastheer zijn van
het Nationaal Park. Zij hebben door de cursus gastheerschap een basis meegekregen om hun gasten van de
juiste informatie te voorzien en hun handreikingen te geven om het gebied verder te ontdekken en beleven.
Netwerkbijeenkomsten
Door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten die elk voor- en najaar worden georganiseerd
ontdekken en leren de ondernemers zelf steeds bij over de mogelijkheden van het Nationaal Park. Een
bijeenkomst bestaat altijd uit een inhoudelijk en een buitendeel. Inhoudelijk om op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen en kennis uit te breiden. Buiten om zelf uit eerste hand de locatie te ontdekken en
te beleven. Je kunt het beste een ervaring aan gasten enthousiast overdragen als je het zelf beleefd het.
In 2018 hebben we een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de
voorjaarsbijeenkomst waren we te gast bij Seafarm in Kamperland en hebben we een rondleiding door de
tarbotkwekerij gehad. Daarnaast verzorgde Paul Begijn van Natuurmonumenten een presentatie over het
weer in relatie met Nationaal Park Oosterschelde. De najaarsbijeenkomst hebben we ingevuld in
samenwerking met het NIOZ. Waarbij het NIOZ de gastheren met presentaties en een rondleiding kennis
liet maken met het werk van dit onderzoeksinstituut. We sloten de bijeenkomst af bij gastheer De Viskeete
in Yerseke met een presentatie over de ontwikkelingen van Nationaal Park Oosterschelde.

Informatie en ondersteuning
Het hele jaar door krijgt het gastherennetwerk informatie over relevante ontwikkelingen en
wetenswaardigheden. Deze informatie kunnen zij gebruiken binnen hun eigen organisatie en delen met
hun gasten. Ze worden geholpen bij vragen en ondersteund bij het opzetten van arrangementen. Bij
bedrijfsbezoeken wordt geïnformeerd naar verdere behoeften.
Het netwerk wordt ook ondersteund door de gastheren een plek op de website te geven, hun activiteiten
te plaatsen op de activiteitenkaart, en via vermelding op facebook en twitter. Ze krijgen kosteloos de
beschikking over verschillende folder- en promotiemateriaal.
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2.6 Onderwijs
Educatie in het basis- en voortgezet onderwijs is een belangrijk onderdeel van het basisprogramma van
Nationaal Park Oosterschelde. Voor de coördinatie en realisatie van de doorgaande leerlijn voor het
basisonderwijs en het programma voor voortgezet onderwijs over Nationaal Park Oosterschelde
samengewerkt met verschillende hierin gespecialiseerde organisaties. Vanaf 1 januari 2018 zullen worden
de educatieprojecten (voor basis- en voortgezet onderwijs) gecoördineerd worden via het
samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur'.
2.6.1 Nationale Buitenlesdag
IVN Zeeland i.s.m. De Zeeuwse Natuur en NME-centra

In het kader van Nationale Buitenlesdag op 10 april 2018 kregen leerlingen van 89 van de 198 scholen in
Zeeland les in de buitenlucht. Zeeland is topscoorder: 42 procent van de Zeeuwse basisscholen doet mee.
Het landelijk gemiddelde per provincie zit op 33 procent.
Dankzij de hulp van de NME-centra kregen de leerlingen een leerzame en leuke les aan de Oosterschelde.
Zo konden leerlingen het strand en slik afstruinen naar beestjes, wieren of schelpen. Of onder leiding van
twee gidsen vogels spotten vlakbij de Plompe Toren Ook konden jonge talenten tijdens een schilderles de
Oosterschelde op het doek vangen. Sommige juffen en meesters gaven aan vaker te kijken naar de
mogelijkheden voor een buitenles aan de Oosterschelde. De Nationale Buitenlesdag is zo een mooi
promotiemoment voor de doorgaande leerlijn van Nationaal Park Oosterschelde.
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2.6.2 Doorgaande leerlijn basis- en voortgezet onderwijs
MEC De Bevelanden i.s.m. NME-Schouwen Duiveland, NME-Tholen, NME-Walcheren

In 2018 zijn vier projecten uitgevoerd in het kader van de doorgaande leerlijn voor basis- en voortgezet
onderwijs.
Varen met schoolgroepen
Al sinds 2003 een succesvolle activiteit: leerlingen van groep 5 en 6 maken een vaartocht op de
Oosterschelde en krijgen daarbij een educatief programma aangeboden. Tijdens de vaartocht leren
ze de Oosterschelde op een speelse manier beleven maar doen ook veel kennis op van het leven in
en om de Oosterschelde. Scholen van de gemeente Schouwen-Duiveland, Tholen, De Bevelanden en
Veere konden zich inschrijven bij het desbetreffende NME-centrum. In 2018 zijn 16 vaartochten
georganiseerd, elk met ongeveer 30 leerlingen plus (natuur)ouders.

Oosterschelde Onderwaterkleed
Dit jaar is nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor peuters en kleuters dat passend is in de doorgaande
leerlijn Oosterschelde. De kinderen nemen een figuurlijke duik in het water en ontdekken op een
speelse manier welke dieren en wieren er in de Oosterschelde voorkomen. Het lesmateriaal bestaat
uit vier kleden inclusief beschrijving, elk NME-centrum heeft één exemplaar in gebruik genomen.
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Belevingsrugzak Oosterschelde; aanpassen uitstraling doorgaande leerlijn
Een deel van het lesmateriaal van de doorgaande leerlijn van Nationaal Park Oosterschelde was deels
nog in de oude huisstijl. Dat gaan we de komende jaren aanpassen zodat het weer één geheel wordt.
In 2018 is de belevingsrugzak aangepakt en aangepast. Teksten zijn allemaal nagelopen, verouderde
informatie is verwijderd en actuele informatie toegevoegd. Verder is de huisstijl van het NPO
toegepast zodat het materiaal een eenduidige uitstraling heeft. De acht nieuwe handleidingen zijn
gedrukt en verspreid onder de NME-centra.

Uitbreiding en aanpassing Zeehondenleskist
De zeehondenleskist is in 2017 totaal herzien en in gebruik genomen. In verband met de vele
aanvragen is besloten om nog één kist extra te maken. Veel materiaal was al aanwezig en tevens
konden wat schoonheidsfoutjes in de nieuwe handleiding verwijderd worden.
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3. Projecten
Naast de financiële ondersteuning voor het uitvoeren van het jaarprogramma verstrekt de Stichting
Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde ook subsidie aan partners in het
Oosterscheldegebied in de vorm van projectbijdragen. Andere organisaties leveren zo een belangrijke
bijdrage aan het verwezenlijken van de doelen van het park. Zo wordt door de inzet van en samenwerking
met andere partijen het draagvlak voor, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de natuur van Nationaal
Park Oosterschelde in stand gehouden en versterkt. Voor Nationaal Park Oosterschelde is het doen van
projectbijdragen aan andere organisaties daarom ook een belangrijke vorm van samenwerking.
3.1 Communicatie gesloten dijktrajecten
Project 2018.10, Natuurmonumenten i.s.m. Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat

Langs de Oosterschelde liggen buitendijkse onderhoudspaden voor de dijken. Een aantal van deze paden
zijn afgesloten voor wandelaars en fietsers omdat vogels de dijk hier gebruiken als hoogwatervluchtplaats.
Het afsluiten van buitendijkse fietspaden roept echter nog altijd de nodige weerstand op bij bezoekers en
omwonenden. Natuurmonumenten heeft samen met Nationaal Park Oosterschelde het voortouw
genomen om de communicatie naar de bezoeker op te pakken. Middels speelse informatiepanelen wordt
het verhaal van de kwetsbare kustvogels en de reden van de afsluiting uitgelegd. Goede communicatie
zorgt voor meer begrip en waardering onder wandelaars en fietsers voor het afsluiten van de dijktrajecten
en de bijzondere natuur op deze plekken. Daarbij kunnen bezoekers zo kennis maken met en zich
verwonderen over de vogelrijkdom en belang van de deltanatuur in Nationaal Park Oosterschelde.

Het oorspronkelijke plan was om alle trajecten in 2018 aan te pakken. In de loop van het jaar bleek echter
dat dit in de praktijk niet haalbaar bleek. In overleg met het NPO stichtingsbestuur is daarom besloten een
aangepaste planning te maken en in 2018 te focussen op de buitendijkse gebieden van SchouwenDuiveland.
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3.2 Lezing ‘Een terugblik op de Oosterschelde’
Project 2018.11, MEC De Bevelanden i.s.m. NME-centra

In dit project, wat al een aantal jaar wordt uitgevoerd, wordt de Oosterschelde naar die mensen gebracht
die zelf niet (meer) naar de Oosterschelde toe kunnen. Een gids houdt een interactieve en beeldende lezing
waarbij de deelnemers ook zelf hun ervaringen met en herinneringen aan de Oosterschelde kunnen delen.
Evenals vorig jaar werden niet alleen ouderengroepen bezocht maar ook mensen met een beperking. In
2018 zijn 20 lezingen gegeven die allemaal weer positief geëvalueerd werden door de deelnemende
zorgcentra. Ook is een nieuwe vrijwilliger geworven en ingewerkt.
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3.3 Excursie ‘De Oosterschelde boven water’
Project 2018.12, NOB Biologische werkgroep

De prachtige onderwaternatuur van de Oosterschelde zichtbaar maken voor iedereen, dat is het doel van
al jarenlang succesvolle activiteit ‘De Oosterschelde boven water’. Aquaria en voelbakken worden op de
wal tentoongesteld met daarin (met vergunning) opgedoken dieren en wieren uit de Oosterschelde.
Vrijwilligers van de Nederlandse Onderwatersport Bond vertellen hierover aan fietsers, strandgangers,
wandelaars en horeca-bezoekers van alle leeftijden.
De excursie vond vijfmaal plaats op de parkeerplaats bij de jachthaven van Burghsluis. Per keer konden zo’n
100 bezoekers in aanraking komen met de prachtige onderwaternatuur. Daarnaast was de excursie in
september onderdeel van de Goese Sasdag.
3.4 NPO exhibits VVV-inspiratiepunt Renesse
Project 2018.13, VVV Zeeland

Met een unieke presentatie in VVV-Inspiratiepunt Renesse brengen Nationaal Park Oosterschelde en VVV
Zeeland het bijzondere park onder de aandacht bij bezoekers. De onderwaterwereld, trekvogels,
zeehonden en het Nationaal Park zelf trekken op opvallende wijze de aandacht. Een vitrine met opgezette
vogels en ‘strandjutvondsten’ geeft een inkijk in de unieke flora en fauna. Natuurgidsen George Koenders
en Angelique de Cock hebben zelf geluidsfragmenten ingesproken die bezoekers kunnen beluisteren bij de
vogels. De periscope laat bezoekers de onderwaterwereld van dichtbij beleven.

Op unieke wijze kan een bezoeker rondkijken in de onderwaterwereld; door de periscope heen en weer te
draaien, net als in een echte onderzeeër. In de periscope is aanvullende informatie beschikbaar over de
verschillende dieren in Nederlands en Duits. De inspiratiemedewerker van VVV Zeeland is aanwezig om alle
vragen van bezoekers te beantwoorden, en ze te inspireren erop uit te gaan in het Nationaal Park
Oosterschelde.
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3.5 Telescopen voor mindervaliden en kinderen
Project 2018.14, MS Onrust

Een telescoopkijker maakt het spotten van zeehonden en vogels eenvoudiger voor mensen met een
handicap en kinderen. Een telescoopkijker is zo een goed hulpmiddel voor een betere natuurbeleving
vanaf het passagiersschip MS Onrust. De telescopen blijken erg in trek bij zowel kinderen als passagiers
in een rolstoel.

20

4. De cijfers van 2018
4.1 Algemeen
Voor het meerjarige investeringsplan ontvangt de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park
Oosterschelde jaarlijks een subsidiebedrag van Provincie Zeeland. Voor de besteding van deze subsidie
wordt door het overlegorgaan jaarlijks een bestedingenplan opgesteld. Het park zet dit budget in voor de
uitvoering van het reguliere jaarprogramma en voor het initiëren en coördineren van nieuwe projecten en
activiteiten. Naast de uitvoering van het basisprogramma verstrekt NPO ook subsidie aan derden in de vorm
van projectbijdragen. Andere organisaties helpen op deze manier mee aan het verwezenlijken van de
doelen van het park.
Als cofinancierders dragen gemeenten, ondernemers, NME-centra en natuurorganisaties bij in uren, natura
en financiële bijdragen. Hierdoor wordt het subsidiebedrag en daarmee de impact vermenigvuldigd.
Procedure bestedingenplan
Projectaanvragen voor het bestedingenplan moeten in september ingediend zijn om in aanmerking te
komen voor een bijdrage in het daaropvolgende jaar. Projectaanvragen worden getoetst aan de criteria van
Nationaal Park Oosterschelde. De looptijd voor het besteden van de toegekende bijdrage is een jaar. Elk
jaar machtigt het Algemeen Bestuur de voorzitter en de secretaris om binnen het bestedingenplan
betalingen te verrichten, indien nodig budgetten te verschuivingen, en de eindbijdrage per project vast te
stellen.
Personele inzet Communicatie & Educatie
Voor de personele inzet op Communicatie & Educatie in de Nederlandse nationale parken heeft IVN van
oudsher de opdracht vanuit Rijksoverheid. Voor de uitvoering van Communicatie & Educatie in Nationaal
Park Oosterschelde ontvangt IVN jaarlijks een budget van het ministerie van Economische Zaken. In 2018
ging het om een budget van 144.500,00 euro voor de inzet van een coördinator en medewerker (beide 0,8
fte).
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4.2 Bestedingenplan 2018
Voor de uitvoering van het bestedingenplan 2018 van Nationaal Park Oosterschelde heeft de Provincie
Zeeland een subsidiebedrag van 170.179,00 euro toegekend. Voor een aantal posten waren er
overschrijdingen en onderbestedingen.
Overzicht uitgaven - toelichting
Basisprogramma
2018.01 Secretariaatskosten

begroot
€ 14.500,00

daadwerkelijk
€ 12.821,79

Wegens een verhoging van de accountantskosten in 2017 (+300 euro) en indexatie in 2018 was deze subpost te klein
begroot. Ook de kosten voor bestuurlijke activiteiten waren iets hoger. De vergoedingen voor de voorzitter zijn echter lager
uitgevallen dan begroot.

2018.02 Algemene en dagelijkse zichtbaarheid

€ 9.843,50

€ 8.790,80

€ 27.000,00

€ 29.643,25

Kosten voor gadgets en standmateriaal vielen dit jaar lager uit dan begroot.

2018.03 Informatie in het veld

Voor onderhoud van het infopunt Topshuis, het dijkhuisje en de realisatie van entreepunten zijn minder kosten gemaakt
dan begroot. De subpost 'informatiezuilen' is echter fors overschreden. De realisatie van de drie informatiezuilen is duurder
geweest dan verwacht, omdat hiervoor geen externe cofinanciering kon worden gevonden. Ook moesten
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan een beschadigde zuil met anonieme afzender.

2018.04 Communicatie: drukwerk

€ 29.000,00

€ 37.111,63

De kosten voor drukwerk zijn in 2018 fors hoger uitgevallen. In plaats van de getijdenboekjes is dit jaar namelijk een
getijden- en belevingskalender ontwikkeld. Een zeer geslaagd concept, maar vanwege het experimentele karakter zijn de
kosten hoger uitgevallen dan verwacht.

2018.05 Communicatie: digitaal

€ 5.000,00

€ 2.267,10

De kosten voor het onderhoud van de website, interactieve kaart en app zijn dit jaar meegevallen.

2018.06 Jaarrond activiteitenprogramma

€ 15.000,00

€ 10.384,49

De vergoeding voor vrijwilligers/gidseninzet was lager dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor snorkelen en kajakken
(totaal 2.250 euro) per abuis betaald vanuit post 2018.07.

2018.07 Oosterscheldeweek 2018

€ 15.000,00

€ 17.075,70

Financiële uitvoering conform projectaanvraag. Het totaal valt hoger uit, omdat de kosten voor snorkelen en kajakken
(totaal 2.250 euro) per abuis betaald zijn vanuit post 2018.07 in plaats van 2018.06.

2018.08 Ondersteuning gidsenteam

€ 10.000,00

€ 9.108,39

€ 10.000,00

€ 9.672,44

€ 10.000,00

€ 5.300,96

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2018.09 Gastheerschap
Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

Projecten
2018.10 Communicatie gesloten dijktrajecten

Het oorspronkelijke plan was om alle trajecten in 2018 aan te pakken, maar dit bleek in de praktijk niet haalbaar. In overleg
is daarom besloten de uitvoering te faseren over verschillende jaren en in 2018 alleen de trajecten op Schouwen-Duiveland
te doen. De kosten voor 2018 vielen hiermee ook lager uit dan begroot.

2018.11 Lezing 'Een terugblik op de Oosterschelde'

€ 1.165,00

€ 1.078,11

€ 1.362,50

€ 650,40

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2018.12 Excursie 'Oosterschelde boven water'

Op alle begrote posten van dit project (vrijwilligersvergoedingen, promotie en aanschaf materialen) zijn de kosten dit jaar
lager uitgevallen dan verwacht.

2018.13 NPO exhibits VVV-inspiratiepunt Renesse

€ 19.440,00

€ 19.107,71

€ 2.868,00

€ 1.364,00

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2018.14 Telescopen voor mindervaliden en kinderen

In 2017 was al een eerste telescoop aangeschaft, dus daarom is in 2018 maar één telescoop aangeschaft en vallen de
kosten de helft lager uit dan begroot.

totaal € 170.179,00

€ 164.376,76
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4.3 Spin-off 2018
Door de intensieve samenwerking met alle betrokken partijen wordt een grote financieringsstroom
gegenereerd rondom Nationaal Park Oosterschelde. Zo werd in 2018 door alle partijen gezamenlijk meer
dan vier ton euro geïnvesteerd in het park. De basis hiervoor wordt gevormd door de jaarlijkse
subsidiebijdrage van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van het activiteitenprogramma, in combinatie
met de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van Communicatie &
Educatie in het park. Naast de financiële bijdragen zijn gedurende het hele jaar ook veel bijdragen in natura
geleverd. Bijvoorbeeld de uitvoering van de secretaristaak door Provincie Zeeland (0,5 fte), locaties die om
niet beschikbaar zijn gesteld door gastheren, educatief drukwerk door RICOH en het voor een symbolisch
bedrag beschikbaar stellen van een dijkhuisje door Waterschap Scheldestromen.

TOTAAL

Provincie
Zeeland

Min. van
EZ

gemeenten
waterschap
RWS

ondernemers

TBO's

overig

404.081

184.376

140.504

19.500

1.364

10.301

48.036

Secretariaat

12.801

12.821

Algemene en dagelijkse zichtbaarheid

64.295

8.791

55.504

Informatie in het veld

73.143

29.643

15.000

5.000

5.000

Drukwerk

47.112

37.112

10.000

Digitale communicatie

12.267

2.267

10.000

Jaarrond activiteitenprogramma

25.384

10.384

15.000

Oosterscheldeweek

34.076

17.076

15.000

Ondersteuning gidsen en vrijwilligers

19.108

9.108

10.000

Gastheerschap

19.672

9.672

10.000

Nationale Buitenlesdag

20.000

10.000

10.000

Varen met schoolgroepen

20.000

10.000

10.000

Communicatie gesloten dijktrajecten
Oosterschelde

10.602

5.301

Lezing 'Een terugblik op de Oosterschelde'

2.156

1.078

1.078

Excursie 'Oosterschelde boven water'

1.301

650

650

NPO exhibits VVV-Inspiratiepunt Renesse

38.215

19.108

19.108

Telescopen voor mindervaliden en kinderen

2.728

1.364

Basisprogramma

18.500

Communicatiemiddelen

Jaarprogramma
1.200
1.000

1.000

Educatie

Projecten 2018
5.301

1.364
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5. Organisatie
5.1 Overlegorgaan
Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het Nationaal Park en bestaat uit een
Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Naast het Overlegorgaan is ook de Stichting Ondersteuning
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht. Met ingang van 9 juli 2013 is het Overlegorgaan
Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de Provincie Zeeland geworden. Het overlegorgaan
staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, dhr. S.W.G.M. Kramer. Het secretariaat wordt verzorgd
door de Provincie Zeeland.
De taken van het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde zijn:
 vaststellen van het Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde;
 bewaken van de uitvoering van dit Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde;
 vaststellen van de begroting;
 vaststellen van de jaarrekening;
 kennisnemen van voornemens en taken, of bevoegdheden uit te oefenen die van invloed kunnen
zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (inclusief onderhouds- of beheersplannen);
 vaststellen van het jaarverslag.
Naast de officiële taken zet het overlegorgaan zich in voor strategische afstemming van diverse
onderwerpen rondom de Oosterschelde. Alle partners vertegenwoordigd in het overlegorgaan hebben
vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken, die uitgevoerd worden
vanuit het eigen budget.
Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park
Oosterschelde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 22044408). Sinds 5 december 2003
kent de stichting ook statuten waaraan de leden van het Alegemeen Bestuur zich moeten houden.
Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur zijn vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het Nationaal Park en staat
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, dhr. S.W.G.M. Kramer. Het betreft een onbezoldigde functie,
de voorzitter ontvangt vacatiegelden voor de bestuursvergaderingen en een reis- en onkostendeclaratie.
Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter van het NPO en twee leden van het Algemeen
Bestuur. De penningmeesterfunctie wordt vervuld een vertegenwoordiger van de natuurorganisaties, de
secretarisfunctie wordt vervuld door een vertegenwoordiger van de overheden. Het Dagelijkse Bestuur
controleert de kostenverantwoording en de prestatiebewijzen zoals dit bij het verstrekken van de subsidie
is opgedragen door Gedeputeerde Staten. Ook is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor het volgen
van de lopende zaken en anticiperen op de ontwikkelingen rondom het park en het voorbereiden van de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur. De secretaris- en penningmeesterfunctie zijn beide onbezoldigd.
In verband met het vertrek van burgemeester Delhez naar de gemeente Veldhoven hebben we eind 2018
afscheid genomen van dhr. Delhez als secretaris van het Dagelijks Bestuur. Wethouder Hommel van de
gemeente Tholen heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe secretaris.
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5.2 Bestuurlijke vergaderingen
Het Algemeen Bestuur heeft tweemaal vergaderd in 2018, het
Dagelijks Bestuur is driemaal bijeengekomen. Belangrijke
bespreekpunten waren onder meer de ontwikkelingen binnen
het Programma Nationale Parken, een contournotitie voor de
meerjarenagenda en de aanscherping van de voorwaarden
voor een projectbijdrage aan derden.
Zoals in 2017 is afgesproken heeft het Dagelijks Bestuur ook dit
jaar weer vergaderd met de verantwoordelijk gedeputeerde,
mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen. Ook vonden bilaterale
overleggen plaats met de directie van Rijkswaterstaat en
Waterschap Scheldestromen.

Bestuursvergaderingen 2018
Algemeen bestuur
4 april - voorjaarsvergadering
24 oktober - najaarsvergadering
Dagelijks bestuur
13 maart, 18 juni en 9 oktober

5.3 Dagelijks werkteam
Bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden wordt nauw samengewerkt binnen een team van
medewerkers Communicatie & Educatie en de secretaris, onder leiding van de voorzitter van het park. De
secretaris (0,5 fte) is werkzaam bij de Provincie Zeeland. De communicatie en educatie van de Nederlandse
nationale parken is landelijk ondergebracht bij IVN. Zij heeft de opdracht van het Rijk om dit te verzorgen.
Vanuit IVN Zeeland zijn twee medewerkers Communicatie & Educatie (beide 0,8 fte) actief voor de
Oosterschelde. Dit team zorgt als initiator, coördinator en/of sparringpartner voor verbinding tussen de
partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving.
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6. Dankwoord
Grote dank aan allen die Nationaal Park Oosterschelde een warm hart toedragen en zich actief inzetten
voor de bescherming van en beleving in het gebied. Gidsen, vrijwilligers, bestuursleden, gastheren,
ambassadeurs, terreinbeheerders en medewerkers van alle betrokken overheden en partnerorganisaties.
Dit jaarverslag bevat slechts een deel van alle activiteiten en ontwikkelingen in en rondom Nationaal Park
Oosterschelde. Samen beschermen we de prachtige en waardevolle natuur van de Oosterschelde en maken
we die zichtbaar en beleefbaar.
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Bijlage - Ledenoverzicht
Algemeen Bestuur
Voorzitter Overlegorgaan
Provincie Zeeland
Rijkswaterstaat Zee & Delta
Waterschap Scheldestromen
Gemeente Goes
Gemeente Kapelle
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Veere
Gemeente Noord Beveland
Gemeente Tholen
Gemeente Schouwen-Duiveland
Watersportverbond
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Nederlandse Onderwatersportbond
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Zeeuwse Milieu federatie
PO Mosselcultuur
IVN
Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf

dhr. S.W.G.M. Kramer
mw. C.M.M. Schönknecht (gedeputeerde)
dhr. L.C. van Beveren (districtshoofd)
dhr. H.C.L. de Smet (dagelijks bestuur)
dhr. A.B. van de Reest (wethouder)
dhr. H. Hieltjes (burgemeester)
dhr. C.A. Verburg (wethouder)
dhr. A. Schot (wethouder)
dhr. M.J.H. Delhez (burgemeester)
dhr. F.J.A. Hommel (wethouder)
dhr. C. van den Bos (wethouder)
dhr. P. Mater (regioteam)
dhr. E.C.L. Marteijn (voorzitter)
ir. B.A. Vos (penningmeester)
prof. dr. M. Hemminga (directeur)
dhr. G. de Groot (gebiedsmanager)
dhr. A. van Hees (provinciehoofd)
mevr. I. von Harras (directeur)
dhr. A. Risseeuw (secretaris)
mw. D.I. Teeling (regiodirecteur)
vacant

Dagelijks Bestuur
dhr. S.W.G.M. Kramer - voorzitter
dhr. M.J.H. Delhez - secretaris, namens de gemeenten (tot 24 oktober 2018)
dhr. F.J.A. Hommel - secretaris, namens de gemeenten (vanaf 24 oktober 2018)
dhr. A. van Hees - penningmeester, namens de terreinbeherende organisaties
dhr. D.J.F. Lagendijk – ambtelijk vertegenwoordiger Provincie Zeeland
Dagelijkse werkteam
dhr. S.W.G.M. Kramer - voorzitter
Wilco Jacobusse - coördinator Communicatie & educatie (IVN Zeeland)
Fransje Meijer - medewerker Communicatie & educatie (IVN Zeeland)
Ineke Zuijderhoudt - secretaris (Provincie Zeeland)
Werkgroep Communicatie & educatie
Paul Begijn - Natuurmonumenten
Wilco Jacobusse - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Wendy Janse - Staatsbosbeheer
Carolien van der Kreeke - Het Zeeuwse Landschap
Astrid Meijer - MEC De Bevelanden
Fransje Meijer - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Inge Monteyne - Provincie Zeeland
Marion Struik - Provincie Zeeland
Vincent van der Veen - IVN Zeeland
Ineke Zuijderhoudt - Nationaal Park Oosterschelde / Provincie Zeeland
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De uitvoering van het bestedingenplan 2018 van
Nationaal Park Oosterschelde is mede mogelijk gemaakt door
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