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Voorwoord
Nationaal Park Oosterschelde zal 2021 ook bijschrijven als het 2e coronajaar. We maakten gebruik van de
ervaringen uit 2020, zoals bij de organisatie van de Oosterscheldeweek. Die vond wederom in
afgeschaalde vorm plaats om het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. Een aantal
alternatieve evenementen, zoals het online bezoek aan een aantal natuurgebieden was een groot succes.
En gelukkig konden ook een groot aantal excursies op beperkte schaal doorgang vinden. Al met al
maakten weer duizenden (nieuwe) bezoekers kennis met ons Nationaal Park.
In de projectenprocedure van Rijkswaterstaat kwam de zandsuppletie van de Galgenplaat een stapje
dichterbij. De voorbereidingsprocedure voor dit project, dat de zandhonger in de Oosterschelde moet
helpen bestrijden, is gestart. Het is de bedoeling om het project in 2025 te realiseren.
De contacten met gastheren en gidsen vonden opnieuw voornamelijk via digitale weg plaats. Het
enthousiasme voor deze bijeenkomsten blijft gelukkig ondanks deze beperkingen onverminderd groot.
Een nieuwe activiteit was de organisatie van een bewonerscursus. Tijdens een viertal bijeenkomsten in
het veld vergroten bewoners van het Oosterscheldegebied hun kennis over het Nationaal Park. Op die
manier vergroten wij de verbondenheid met het park en het levert nieuwe ambassadeurs en vrijwilligers
op. Voor de voortzetting van deze cursus in 2022 hebben zich opnieuw een groot aantal kandidaten
aangemeld.
De projecten die in 2021 gestart zijn om het park verder door te ontwikkelen naar een “Nationaal Park
nieuwe stijl” zijn voortvarend van start gegaan. Voor het hoofdproject: het opstellen van een
Ambitiedocument Nationaal Park Oosterschelde werden tientallen interviews gehouden met leden van
het algemeen bestuur en andere belangrijke stakeholders. Het is de bedoeling om dit document in het
najaar van 2022in het Algemeen Bestuur vast te stellen. Daarmee heeft het Nationaal Park weer een
basisdocument waarmee het park verder kan doorgroeien. In samenhang daarmee wordt ook een nieuw
communicatie- en educatiestrategie opgesteld, samen met een groot aantal betrokken partijen bij dit
onderwerp. Daarnaast zijn nog projecten van start gegaan over de trekvogels die gebruik maken van de
Oosterschelde (samen met andere nationale parken in het kustgebied) en de ontwikkeling van de randen
van de Oosterschelde voor natuurinclusieve landbouw (samen met landbouworganisaties, het Zeeuws
Landschap en Natuurmonumenten).
Ondanks corona was 2021 dus een productief jaar voor het Nationaal Park. Ik dank op deze plaats alle
personen en organisaties voor de samenwerking op alle genoemde terreinen en doe graag een beroep op
een vruchtbare voortzetting van deze samenwerking in 2022.
Krijn Jan Provoost
Voorzitter Nationaal Park Oosterschelde
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1. Inleiding
1.1 Nationale Parken in Nederland
Nationaal Park Oosterschelde is één van de eenentwintig 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.
2.
3.
4.

Intensiveren natuurbeheer en natuurontwikkeling;
Sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie;
Bevorderen van vormen van natuurgerichte recreatie;
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 twintig 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
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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.
De prachtige maar kwetsbare natuur is de basis voor alle activiteiten in het Oosterscheldegebied.
Beherende organisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming en ontwikkeling van
de natuur binnen de grenzen van het park. Communicatie & educatie en natuurgerichte recreatie zijn de
belangrijkste pijlers voor Nationaal Park Oosterschelde.
Het jaarprogramma van Nationaal Park Oosterschelde omvat een grote hoeveelheid activiteiten. Hierbij
wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve centra, terrein beherende organisaties,
ondernemers (waaronder de gastheren) en andere betrokken partijen. Bij het jaarprogramma 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 een educatieprogramma voor scholen. 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.
Het bestuur heeft vier belangrijke speerpunten voor de activiteiten in 2021 geformuleerd, namelijk:
1. Zichtbaarheid en beleefbaarheid van cultuurhistorie in het Oosterschelde landschap
2. Biodiversiteit en beleving van de Oosterschelde onder water
3. Beleefbaarheid van Oosterschelde als vogelgebied
4. Vergroten van de passieve en actieve betrokkenheid van bewoners bij de Oosterschelde – ze
kennen het verhaal en dragen dit actief uit
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 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.

2.1 Secretariaat
Project 2021.01

In het kader van de Decentralisatie Impuls-afspraken verzorgt de Provincie Zeeland het secretariaat van
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde. Uit de post secretariaat worden de secretariële en
bestuurlijke activiteiten, de onkosten voor de voorzitter, de accountantskosten en de vaste bijdrage aan
het Samenwerkingsverband Nationale Parken betaald.

2.2 Algemene en dagelijkse zichtbaarheid
Project 2021.02

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.

2.3 Informatie in het veld
Project 2021.03

NPO-informatiepunt Neeltje Jans
Het onbemande informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde is van het Topshuis naar Deltapark
Neeltje Jans verhuisd. Wegens aangescherpte veiligheidsmaatregelen in het Topshuis was het niet meer
mogelijk een ruimte voor algemeen publiek, zoals het informatiepunt, te behouden. Het grootste deel van
de tentoonstelling is opnieuw geplaatst en een deel is van nieuwe informatie voorzien. Deltapark Neeltje
Jans is gastheer van Nationaal Park Oosterschelde en ontvangt jaarlijks ongeveer 300.000 bezoekers.
Hiermee krijgen deze bezoekers op een laagdrempelige manier informatie over Nationaal Park
Oosterschelde en Neeltje Jans.
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Dijkwachtershuisje
Het dijkwachtershuisje aan de Keihoogteweg bij
Wissenkerke is in samenspraak met eigenaar Waterschap
Scheldestromen sinds 2016 ingericht als informatiepunt
van Nationaal Park Oosterschelde. In de schoolvakanties
bemensen vrijwilligers van Nationaal Park Oosterschelde
het huisje en staan ze toeristen en passanten enthousiast
te woord. Om deze bezoekers nog beter van informatie te
voorzien is een televisie aan één van de binnenmuren
opgehangen waar onder andere beelden van het
onderwaterleven te zien zijn. Het dijkhuisje is zo’n 50
dagen per jaar geopend.
Informatiezuilen
Rondom de hele Oosterschelde staan kenmerkende informatiezuilen van het Nationaal Park. De zuilen
informeren en inspireren mensen om de Oosterschelde te ontdekken en beleven. De zuilen doorstaan al
een groot aantal jaar weer en wind, waardoor het noodzakelijk is er elk jaar een aantal te vervangen en aan
te passen aan de huidige situatie. In 2021 zijn de zuilen bij de Bergse Diepsluis, het strandje bij Ouwerkerk
en het strandje bij Vianen vervangen. De informatie op de zuilen is tot stand gekomen in samenwerking
met de terreinbeheerders, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Geopark Schelde Delta i.o.,
Landschapsbeheer Zeeland en de Nederlandse Onderwatersportbond. Tevens is de zuil in Sint-Annaland in
zijn geheel, inclusief binnenwerk, vervangen. Deze zuil was waarschijnlijk door een vrachtwagen van zijn
sokkel gereden.
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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 2021 is er verder gewerkt aan de natuurentreepunten bij Roelshoek in Krabbendijke. In samenwerking
met Geopark is verder gewerkt aan de punten bij de Bergse Diepsluis aan de Oesterdam en het Goese Sas.
Er is tevens een eerste verkenning gemaakt voor een nieuw natuurentreepunt op Neeltje Jans.

2.4 Communicatiemiddelen
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.
Project 2021.04

Drukwerk
Nationaal Park Oosterschelde geeft jaarlijks een Nationaal Park magazine uit.
Het uitgangspunt van het magazine is het inspireren en enthousiasmeren van
recreanten en bezoekers aan Nationaal Park Oosterschelde. In 2021 zijn
20.000 exemplaren gedrukt. In 2022 zal de inhoud en de vorm van het huidige
magazine meegenomen worden in de nieuw te ontwikkelen communicatie &
educatiestrategie.
De verspreiding van de magazines heeft plaatsgevonden via recreatie- en
horecaondernemers,
gastheren,
terreinbeheerders,
NME-centra,
gemeenten, etc. Ook in het dijkhuisje te Wissenkerke en tijdens excursies
worden de magazines actief uitgedeeld.
Naast het magazine hebben we in 2021 ook een herdruk uitgegeven van de Nationaal Park zoekkaarten,
onderwaterpaspoortjes en de kinderdoeboekjes. Uit het veld blijven positieve reacties komen op het
getijdenboekje in de vorm van een uitklapkaart de Ontdekkaart – Langs strand en dijk. Daarom is deze
opnieuw uitgegeven en verspreid.
De folder/zoekkaart haaien en roggen / Grote Eikapseljacht is heel populair
onder gezinnen. Gezien de stijgende vraag blijft deze in ons aanbod. De
oorsprong van de Grote Eikapseljacht ligt in Engeland bij de Shark Trust, de
vormgeving was daardoor niet in lijn met het Nationaal Park. Na overleg
met de Shark Trust is met hun toestemming de folder opnieuw vorm
gegeven in de Nationaal Park huisstijl en aangepast aan de lokale situatie
in de Oosterschelde.
Door middel van een begrotingswijziging is de financiering van deze folder mogelijk gemaakt.

8

Langs de Oosterschelde zijn verschillende kleine strandjes, een groot strand is te vinden op Neeltje Jans.
Maak je een lange of een korte wandeling, zit je heerlijk een dagje op het strand met af en toe een
verfrissende duik of staar je gewoon even naar de golven. Bijna altijd gaat de blik ook even naar het strand
zelf. Misschien zit er wel iets bijzonders verborgen. Struinen doet dus bijna iedereen. Niet alleen natuurlijke
materialen kom je tegen, ook van alles dat er niet hoort. Nieuw hiervoor ontwikkeld; de Strandvondsten
bingo kaart. Een leuke manier om hierover wat te leren.

Project 2021.05

Digitale communicatie
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 2021 hadden we 106.658 (+15.658) unieke bezoekers.
Social Media
Nationaal Park Oosterschelde deelt nieuwsberichten en actuele ontwikkelingen via diverse social media
kanalen. In 2021 hebben we ingezet op een verdere groei van het bereik van onze social media berichten.
Inmiddels hebben we 1448 (+69) volgers op twitter, 4.246 (+240) op facebook en 1.735 (+225) op Instagram.
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Project 2021.06

Holland National Parks
Nationaal Park Oosterschelde heeft in 2019 voor het eerst deelgenomen aan de NBTC-campagne ‘Holland
National Parks’. Deze campagne richt zich op de Nederlandse, Duitse en Franse toerist. Oorspronkelijk is dit
een campagne voor de drie gebieden die in 2016 de prijs van ‘mooiste natuurgebied van Nederland’
wonnen. Sinds 1 januari 2020 is de campagne ook opengesteld voor andere Nationale Parken en heeft
Nationaal Park Oosterschelde zich aangesloten. Ook in 2021 was ons park onderdeel van de campagne.
De campagne heeft met name online een groot bereik. Nationaal Park Oosterschelde is zichtbaar op de
campagne-websites (https://hollandnationalparks.com/nl-be, www.beleefdenationaleparken.nl en
www.holland.com). Ook zijn door het jaar heen items over de nationale parken gepubliceerd in
verschillende magazines en platforms, waaronder ZIN magazine en Bart’s Boekje, en diverse post op
bijvoorbeeld Outdoor dichtbij en Visit Netherlands. De deelnemende nationale parken waren in 2021 ook
onderdeel van het themajaar Ode aan het Landschap. Aan de gezamenlijke parken werd online aandacht
besteed via bijvoorbeeld magazines als Quest en Jan magazine.
Voor continuering van onze deelname in 2022 moest een afweging gemaakt worden tussen de oplopende
kosten en de toegevoegde waarde van de in de campagne gegenereerde exposure. Omdat NPO ook nauw
samenwerkt met Zeeuwse partners aan regionale marketingcampagnes en -activiteiten is besloten dat
Nationaal Park Oosterschelde in 2022 niet meer deel zal nemen aan de campagne Holland National Parks.

2.5 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.
Project 2021.07

Jaarrond activiteitenprogramma
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 ondernemer uit Wissenkerke. De
ondernemer verzorgt de organisatie en biedt de faciliteiten aan.
De gidsen laten de deelnemers niet alleen de Oosterschelde culinair ontdekken, maar vertellen daar ook
het bijhorende belang van natuurwaarden bij.
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Het dijkhuisje is bijna in alle schoolvakanties open geweest. Naast deze
openstelling zijn er verschillende extra activiteiten georganiseerd, zoals
het vangen van nachtvlinders en luisteren naar vleermuizen. Bijzonder
zijn de excursies bij de getijdenbakken bij het dijkhuisje en bij
Ouwerkerk. Deze bieden een uniek kijkje in de bijzondere
onderwaterwereld van de Oosterschelde.

Ter promotie van deze activiteiten zijn tevens een drietal posters ontwikkeld. Een poster voor de
activiteiten op Schouwen-Duiveland en twee posters voor de activiteiten op Noord-Beveland. Deze zijn
digitaal verspreid naar de gastheren en terreinbeheerders en fysiek verspreid door de gidsen.
Door de corona-richtlijnen zijn vooral in het voor- en na seizoen
verschillende activiteiten niet door gegaan.
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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 duikcentrum De Witte Boulevard (gastheer) 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 2021 hebben ruim 125 personen in excursieverband gesnorkeld in Nationaal Park Oosterschelde.

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 2021 hebben in Nationaal Park Oosterschelde 6 kajaktochten (met 69 deelnemers) plaatsgevonden in
excursieverband. Het wisselvallige winderige weer heeft er voor gezorgd dat een aantal tochten niet door
konden gaan.
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Project 2021.08

Oosterscheldeweek
Een Oosterscheldeweek met online belevingen en avonturen in het veld. Met inachtneming van alle
coronarichtlijnen is er toch een week vol activiteiten georganiseerd.
Naast alle activiteiten is gedurende de week, net als vorig jaar, een serie van filmpjes gemaakt en online
uitgezonden met de volgende onderwerpen en georganiseerd samen met de drie terrein beherende
partners in het veld:
https://www.youtube.com/channel/UCDD9d9jSE0x4lIvFkVCGwRg :
- Wind en wolken (Natuurmonumenten)
- Zeekraal kleurt de Oosterschelde rood (Staatsbosbeheer)
- Vogels in de Oosterschelde (Het Zeeuwse Landschap)
- Een rijk gedekte tafel voor vogels (gezamenlijk)
In totaal hebben meer dan 10.000 mensen de filmpjes bekeken via de diverse kanalen.
Project 2021.09

Ondersteuning gidsen en vrijwilligers
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 ze regelmatig presentaties voor groepen en verenigingen. Door corona
was het wederom voor de gidsen een bijzonder jaar. Een risicogroep gezien de gemiddelde leeftijd die toch
weer met veel enthousiasme heeft geprobeerd om op allerlei manieren mensen bij het gebied te betrekken.
Door het jaar heen organiseren we vanuit Nationaal Park Oosterschelde diverse bijscholingen voor het
gidsenteam. In 2021 hebben we in het vroege voorjaar een scholingsbijeenkomst georganiseerd. Gezien de
corona-richtlijnen heeft deze online plaats gevonden. We hebben de gidsen bijgepraat over de
ontwikkelingen die er in het park plaats vinden. Daarnaast hebben we samen met de gidsen het
jaarprogramma van 2020 geëvalueerd.
Vlak voor de zomer was het weer mogelijk om fysiek (maar op afstand) bij elkaar te komen. Bij het
dijkwachtershuisje is net als vorig jaar de aanpak voor de activiteiten met de corona-richtlijnen besproken.
Er zijn aanpassingen aan het programma gedaan en afspraken gemaakt over veilig werken.
Het najaarsuitje kon ook dit jaar door corona niet doorgaan.

2.6 Gastheerschap
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 handreikingen te geven om het gebied verder te ontdekken en beleven.
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Project 2021.10

Gastheernetwerk
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 folder- en promotiemateriaal.
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 hebt.
In 2021 hebben we een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst georganiseerd. Beiden waren
door de corona-richtlijnen online. De voorjaarsbijeenkomst bestond uit een update van alle ontwikkelingen
en een presentatie van Stichting Rugvin over het project de Zeeuwse Walvis. Daarnaast was er tijd en ruimte
om ervaringen en tips uit te wisselen gezien de bijzondere omstandigheden.
De najaarsbijeenkomst stond lang als fysiek gepland. Helaas waren we uiteindelijk toch genoodzaakt deze
om te zetten naar een online versie.
2.7 Educatie
Project 2021.xx

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 worden de
educatieprojecten (voor basis- en voortgezet onderwijs) gecoördineerd via het samenwerkingsverband 'De
Zeeuwse Natuur'.
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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 De Oosterschelde boven water
Project 2021.11, Nederlandse Onderwatersportbond (NOB)

De activiteiten in 2021 hebben hinder ondervonden van beperkende coronamaatregelen. Hierdoor kon
geen vergunning voor de evenementen afgegeven worden. In september is er wel medewerking verleend
aan de Goese Sasdag in het kader van de Oosterscheldeweek.
De duikers verzamelden bij duikplaats Goese Sas tijdens de laagwaterkentering verschillend onderwater
leven om ten toon te stellen in aquaria, terwijl kinderen met hun ouders begeleid door medewerkers van
MEC De Bevelanden langs de vloedlijn dieren en wieren verzamelden. Een heleboel kinderen hebben
genoten van het struinen langs de waterlijn en lieten trots hun vangsten zien.
In 2021 is een partytent aangeschaft voorzien met logo’s van
sponsoren. Hierdoor vielen we beter op als activiteit en het bood
een dankbare schuilplaats tijdens de regenbuien.
Naast de uitleg die gegeven werd over de dieren die door de
kinderen en de duikers verzameld werden, deelden onze
medewerkers flyers uit van de NOB om het publiek enthousiast te
maken zelf een kijkje onder water te nemen.
Zowel vooraf als achteraf wordt publiciteit aan deze activiteit gegeven door onder andere artikelen in de
PZC, de website van MEC De Bevelanden en Go-Kids Zeeland.
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3.2 Lezing ‘Terugblik op de Oosterschelde’
Project 2021.12, MEC De Bevelanden

Begin januari 2021 was er niet veel hoop op het doorgaan van het project
vanwege het coronavirus. Zeker in de zorgcentra was er sprake van extra
voorzichtigheid. Begin 2021 heeft een zoektocht naar vrijwilligers twee
enthousiaste dames opgeleverd. In juni zijn de nieuwe vrijwilligers ingewerkt.
Zodra het mogelijk werd, is gestart met de communicatie richting zorgcentra
over de mogelijkheid om aan te melden voor de lezing. Het was fijn om te
merken dat er veel animo voor is. De lijst was snel gevuld met aanmeldingen
vanuit de zorgcentra rondom de Oosterschelde. Helaas zijn door de beperkte
tijd niet alle aanmeldingen gehonoreerd.
In de tussentijd is er gelegenheid genomen om de lezing aan te passen en extra materialen aan te schaffen.
Een opgezet koppeltje patrijzen, een oude schoolplaat van Zeeland met daarop de Oosterschelde nog
helemaal open, en grote loepen om het verzamelde materiaal beter mee te kunnen bekijken.
Het is fijn dat de lezing zeer gewild is en nog steeds goed wordt ontvangen door de zorgcentra.

3.3 De Zeeuwse Walvis
Project 2021.13, Stichting Rugvin

Het doel van het project De Zeeuwse Walvis was kennis en ervaring van en met de bruinvis te delen met
het algemeen publiek. Niet alleen voor kennisvergroting, maar ook voor een betere bescherming en
omgang met het dier. Deze kennisdeling is op een moderne en toegankelijke manier verwerkt in folders en
een webpagina voor de toeristen en recreanten van de Oosterschelde.
Stichting Rugvin had niet alle kennis over de bruinvis paraat en heeft interviews gehouden met o.a.
schippers, mosselkwekers en vissers. Daarnaast is er veel wetenschappelijke literatuur geraadpleegd.
Vanaf 2021 is begonnen met het verzamelen van informatie en beeldmateriaal voor de ontwikkeling van
een folder en webpagina. Nationaal Park Oosterschelde is betrokken bij design en opmaak van de folder
zodat werd aangesloten bij de huisstijl van het nationale park. Tijdens het proces in dit project is regelmatig
de publiciteit opgezocht door o.a. sociale media en door publicatie op de website van Stichting Rugvin.
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Na het uitbrengen van een Nederlandse folder is gestart met vertaling naar het Duits.
De folders zijn verspreid over verschillende rondvaartboten, het Nationaal Park Oosterschelde, in enkele
havenkantoren en bij de bemande stand van Natuurmonumenten bij de Plompe Toren.

3.4 Cursus ambassadeur van NPO
Project 2021.14

Nationaal Park Oosterschelde heeft al jaren een actief netwerk van horecaen recreatieondernemers. Gastheren die met een grote betrokkenheid en
enthousiasme het gebied promoten. De basis hiervoor wordt gelegd
tijdens de cursus gastheerschap. Het huidige ‘Gastheer van het Landschap’
programma is bij uitstek geschikt voor ondernemers die zich in of vlakbij
het (natuur)gebied bevinden en daar gasten ontvangen of begeleiden.
Binnen en rondom het park signaleren
we een toenemende vraag naar een dergelijk programma vanuit een
doelgroep die niet direct gasten ontvangen, maar wel het Nationaal Park
een warm hart toedragen. Deze inwoners hebben we het programma
‘Ambassadeur van Nationaal Park Oosterschelde’ aangeboden. Het
programma heeft tot doel omwonenden rondom Nationaal Park
Oosterschelde nog meer te betrekken bij het gebied.
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De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waaraan 25 inwoners hebben deel
genomen. De bijeenkomsten hebben in zijn geheel buiten plaats gevonden.
Ze zijn mede georganiseerd met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het
Zeeuwse Landschap en Geopark Schelde Delta i.o. Tijdens de training
hebben de deelnemers van alles geleerd over de natuur in zijn/haar directe
omgeving, de ontstaansgeschiedenis en landschapstypes, kenmerkende
flora en fauna en cultuurhistorie.
Om betrokkenheid vast te houden krijgen de cursisten na de cursus
gedurende het jaar regelmatig leuke weetjes over het gebied. Een paar
deelnemers hebben aangegeven als vrijwilligers een actievere rol te
willen hebben bij het Nationaal Park. Zij zijn dan ook benaderd om aan
die rol invulling te geven.

3.5 Uitbreiding Natuurbeleving bij Oosterscheldecampings
Project 2021.15

In 2019 is op verzoek en in samenwerking met gastheren camping Stavenisse en camping De Muie op Tholen
een pilot gedaan van een 2-daagse workshop ‘begeleider natuurbeleving’ voor een 15-tal vaste gasten van
deze campings.
Doel van deze workshop was het vergroten van de natuurbeleving rondom de Oosterschelde voor gasten
van deze campings. Dit is bereikt door middel van het trainen van een aantal vaste gasten van deze
campings. De vaste gasten zijn door de gastheren zelf aangedragen. De training bestond uit een aantal
didactische, inhoudelijke en praktische opdrachten. Hiermee zijn handreikingen gegeven waarmee de vaste
gasten op een laagdrempelige manier met andere gasten van de camping de Oosterschelde kunnen
beleven.
Beide campings zijn onderdeel van de Oosterscheldecampings. In 2020 was het de bedoeling deze
workshop nogmaals aan te bieden aan vaste gasten van de andere vier campings binnen deze koepel. Door
alle corona-ontwikkelingen is dit niet gelukt.
Dit jaar is het wel gelukt om de workshop te organiseren. Een 18-tal vaste gasten van
Oosterscheldecampings Linda, Anna Friso, Stavenisse en De Muie hebben mee gedaan.
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3.6 Extra schoolvaartochten
Project 2021.16

Jaarlijks zetten de Zeeuwse NME centra (m.u.v. Natuur & Zo) het project ‘Varen op de Oosterschelde voor
schoolklassen’ uit bij het basisonderwijs. Meestal melden zich tussen de 12 en 16 schoolklassen aan,
afhankelijk of het een kort of lang schooljaar is.
In 2021 hebben echter in een hele korte tijd meer dan de geplande 16 schoolklassen aangemeld. Dat kan
voortkomen uit een aantal oorzaken:




De promotiefilm die in 2020 is gemaakt en meegestuurd tijdens de werving
Door corona willen scholen nog een echt leuk uitje voor hun leerlingen
De vaartochten zijn in 2020 maar beperkt doorgegaan

Met dit grote aantal aanmeldingen is aan NPO extra budget gevraagd waarmee 10 extra schoolvaartochten
gerealiseerd zijn.
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4. De cijfers van 2021
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 middelen. 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 verschuiven, 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 een opdracht vanuit de Rijksoverheid. Voor de uitvoering van Communicatie & Educatie in
Nationaal Park Oosterschelde ontvangt IVN jaarlijks een budget van het ministerie van Landbouw Natuur
en Voedselkwaliteit. In 2021 ging het om een budget van € 133.004,- voor de inzet van een coördinator en
medewerker (beide 0,8 fte).
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4.2 Bestedingenplan 2021
Voor de uitvoering van het bestedingenplan 2021 van Nationaal Park Oosterschelde heeft de Provincie
Zeeland een subsidiebedrag van maximaal € 177.318,- toegekend. Op een aantal posten is er sprake van
overschrijdingen en onderbestedingen.
Overzicht uitgaven - toelichting
Basisprogramma
2021.01 Secretariaatskosten

Begroot

Daadwerkelijk

€

13.175

€

15.108

€

14.500

€

13.734

De kosten zijn hoger uitgevallen omdat er facturen uit 2020 moesten opgevoerd worden in financien over 2021.

2021.02 Algemene en dagelijkse zichtbaarheid

Door overgebleven materiaal uit 2020 is er in 2021 minder aangeschaft. Door coronamaatregelen zijn een aantal evenementen niet doorgegaan waardoor
de NPO informatiestand minder is ingezet.

2021.03 Informatie in het veld

€

46.900

€

49.781

€

29.700

€

28.602

€

10.000

€

9.910

€

7.500

€

7.500

€

15.000

€

15.637

€

15.000

€

13.495

€

10.000

€

8.446

€

10.000

€

8.785

€

625

€

996

€

1.568

€

1.514

€

4.950

€

4.950

€

7.500

€

7.500

€

3.000

€

3.000

€

3.900

€

3.900

De inrichting van de vernieuwde tentoonstelling heeft meer gekost dan begroot.

2021.04 Drukwerk
Er is extra budget opgenomen voor de herdruk van een zoekkaart.

2021.05 Digitale Communicatie
Uitgaven zijn afhankelijk van onderhoudskosten aan de website.

2021.06 Holland National Parks
Financiële uitvoering is conform begroting.

2021.07 Jaarrond activiteitenprogramma
De aanschaf van ondersteunend materiaal heeft meer gekost meer dan begroot.

2021.08 Oosterscheldeweek 2021
Ivm de onzekerheid rondom corona zijn er minder flyers gedrukt en meer digitaal verspreid.

2021.09 Ondersteuning gidsenteam
Het uitje met de gidsen is niet doorgegaan.

2021.10 Gastheernetwerk
De laatste bijeenkomst met de gastheren is omgezet naar een digitale bijeenkomst waardoor catering en
locatiekosten zijn vervallen.

Projecten
2021.11 De Oosterschelde boven water
Het project is niet volledig uitgevoerd omdat een aantal activiteiten niet heeft kunnen plaatsvinden.

2021.12 Terugblik op de Oosterschelde
De financiële uitgaven zijn minder dan begroot omdat een aantal lezingen niet heeft kunnen plaatsvinden.

2021.13 De Zeeuwse Walvis
Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2021.14 Cursus ambassadeur van NPO
Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2021.15 Uitbreiding Natuurbeleving bij Oosterscheldecampings
Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2021.16 Extra schoolvaartochten

Er zijn meer aanmeldingen dan voorgaande jaren ontvangen. Deze kosten waren niet begroot en zijn gefinancierd door een onderbesteding op andere
posten.

Totaal

€

193.318

€

192.858
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4.3 Spin-off 2021
Door de intensieve samenwerking met alle betrokken partijen wordt een grote financieringsstroom
gegenereerd rondom Nationaal Park Oosterschelde. Zo werd in 2021 door alle partijen gezamenlijk
meer dan vier ton 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 en het voor een
symbolisch bedrag beschikbaar stellen van een dijkhuisje door Waterschap Scheldestromen.
Nationaal Park Oosterschelde - daadwerkelijke spin-off 2021
Toelichting
* Gedurende het hele jaar worden 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,
en het voor een symbolisch bedrag beschikbaar stellen van een dijkhuisje door Waterschap Scheldestromen.
** Sinds 2018 wordt de financiele coordinatie van educatie-activiteiten in Nationaal Park Oosterschelde geregeld via samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur'. Het gaat hierbij om een bedrag van max. 20.000,- euro.

Totaal

Provincie Zeeland

Gemeenten,

Min. van LNV Eigen reserve Waterschap, RWS Ondernemers TBO's

€ 582.540,03

€ 193.318,00

€ 13.175,00

€ 13.175,00

€ 65.004,00

€ 14.500,00

€ 50.504,00

€ 300.400,00

€ 46.900,00

€ 12.500,00

€ 39.700,00
€ 20.000,00

€ 29.700,00
€ 10.000,00
€ 7.500,00

€ 10.000,00
€ 10.000,00

2021.09

Jaarprogramma
Jaarrond activiteitenprogramma
Oosterscheldeweek
Ondersteuning gidsen en vrijwilligers

€ 33.500,00
€ 32.000,00
€ 20.000,00

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00

2021.10

Gastheerschap
Gastheernetwerk

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2021.xx

Educatie **

€ 1.530,00
€ 3.081,00
€ 12.250,03
€ 7.500,00
€ 3.000,00
€ 3.900,00

€ 625,00
€ 1.568,00
€ 4.950,00
€ 7.500,00
€ 3.000,00
€ 3.900,00

Basisprogramma
2021.01
Secretariaat
2021.02

Algemene en dagelijkse zichtbaarheid

2021.03

Informatie in het veld

2021.04
2021.05
2021.06

2021.07
2021.08

Communicatiemiddelen
Drukwerk
Digitale communicatie
Holland National Parks

€ 133.004,00

Overig

€ 183.000,00

€ 0,00 € 10.000,00 € 63.218,03

€ 181.000,00

€ 10.000,00 € 50.000,00

€ 3.500,00
€ 2.000,00

Projecten
2021.11
2021.12
2021.13
2021.14
2021.15
2021.16

De Oosterschelde boven water
Terugblik op de Oosterschelde
De Zeeuwse walvis
Cursus ambassadeur van NPO
Uitbreiding Natuurbeleving bij Oosterscheldecampings
Extra schoolvaartochten

€ 905,00
€ 1.513,00
€ 7.300,03
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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. 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. Het secretariaat wordt verzorgd door de Provincie Zeeland. Het
overlegorgaan is tevens het Algemeen Bestuur van Nationaal Park Oosterschelde. Hierin zijn
vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het park.
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
Naast het Overlegorgaan is ook de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
opgericht. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 22044408). Sinds 5
december 2003 kent de stichting ook statuten waaraan de leden van het Algemeen Bestuur zich moeten
houden.
Voorzitter
In 2020 is dhr. Krijn Jan Provoost begonnen als onafhankelijk voorzitter van Nationaal Park Oosterschelde.
Het voorzitterschap betreft een onbezoldigde functie, de voorzitter ontvangt vacatiegelden voor de
bestuursvergaderingen en een reis- en onkostenvergoeding.
Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur (tevens het stichtingsbestuur) wordt gevormd door de voorzitter van het NPO en
twee leden van het Algemeen Bestuur, een vertegenwoordiger van de overheden en een
vertegenwoordiger van de natuurorganisaties. Het Dagelijks 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.
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Wethouder Schenkelaars van de gemeente Noord-Beveland is penningmeester van het Dagelijks Bestuur.
De functie van secretaris in het Dagelijks Bestuur wordt vervuld door mevr. Von Harras, directeur van de
Zeeuwse Milieufederatie.

5.2 Bestuurlijke vergaderingen
Het Algemeen Bestuur heeft tweemaal1 vergaderd in 2021, het Dagelijks Bestuur is driemaal2 bijeen
gekomen. Belangrijke bespreekpunten waren onder meer de ontwikkelingen in de LNV subsidieaanvraag
‘Ondersteuning Kwaliteitsimpuls Nationale Parken’, en diverse updates uit het veld.
Zoals in 2017 is afgesproken heeft het Dagelijks Bestuur ook dit jaar weer vergaderd met de
verantwoordelijk gedeputeerde Anita Pijpelink. Vanwege een aantal ontwikkelingen, ook landelijk, is er
besloten om dit jaar twee maal met de gedeputeerde te overleggen.

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. 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.
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. De werkzaamheden van de
secretaris wordt uitgevoerd in een duo functie (2 x 0,25 fte), beide medewerkers zijn in dienst bij Provincie
Zeeland.

1
2

Algemeen Bestuur: 12 april voorjaarsvergadering, 10 november najaarsvergadering
Dagelijks Bestuur: 29 maart, 2 juni en 3 november
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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
Productschap Vis
IVN
Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf

dhr. K.J. Provoost
mevr. A. Pijpelink (gedeputeerde)
dhr. R. Wisse (districtshoofd)
dhr. P.D. Keller (dagelijks bestuur)
dhr. A.B. van der Reest (wethouder)
dhr. F. Naterop (burgemeester)
dhr. C.A. Verburg (wethouder)
dhr. C. Maas (wethouder)
dhr. W.H.J.M. Schenkelaars (wethouder)
dhr. F.J.A. Hommel (wethouder)
mevr. P. Schot (wethouder)
dhr. P. Mater (regioteam)
dhr. B. Schutz (voorzitter)
dhr. B.A. Vos / dhr. P. van Rodijnen
dhr. B. van Dessel / dhr. R. van Westrienen
dhr. G. de Groot (gebiedsmanager)
mevr. S. den Adel (provinciehoofd)
mevr. I. von Harras (directeur)
dhr. A. Risseeuw (secretaris)
mevr. D.I. Teeling (regiodirecteur)
vacant

Dagelijks Bestuur
dhr. K.J. Provoost- voorzitter
mevr. I. Von Harras - secretaris, namens de natuurorganisaties
dhr. W.H.J.M. Schenkelaars – penningmeester, namens de gemeenten
dhr. M.J.A. Steijn - ambtelijk vertegenwoordiger Provincie Zeeland
Dagelijks werkteam
dhr. K.J. Provoost - voorzitter
Wilco Jacobusse - coördinator Communicatie & Educatie (IVN Zeeland)
Fransje Meijer - medewerker Communicatie & Educatie (IVN Zeeland)
Ineke Zuijderhoudt - secretaris (Provincie Zeeland)
Edith Boonman - ondersteunend secretaris (Provincie Zeeland)
Werkgroep Communicatie & educatie
Paul Begijn - Natuurmonumenten
Marijke Lieman - Staatsbosbeheer
Runa Kuller - Het Zeeuwse Landschap
Astrid Meijer - MEC De Bevelanden
Ruth Poppe - Provincie Zeeland
Marion Struik - Provincie Zeeland
Anne Boogaard – IVN Zeeland
Wilco Jacobusse - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Fransje Meijer - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Ineke Zuijderhoudt - Nationaal Park Oosterschelde / Provincie Zeeland
Edith Boonman – Nationaal Park Oosterschelde / Provincie Zeeland
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De uitvoering van het bestedingenplan 2021 van
Nationaal Park Oosterschelde is mede mogelijk gemaakt door
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