Nationaal Park Oosterschelde
1. Gegevens gebied/indiener
1.2. Naam indiener of indienende organisatie
Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

3. Mede-indieners
3.1. Zijn er anderen dan contactpersoon die deze aanvraag mede indienen?
Ja
3.1.1. Vul hier de organisaties en contactpersonen in.
Het bidbook Nationaal Park Oosterschelde wordt ingediend namens alle leden van het
Algemeen Bestuur, te weten:
Provincie Zeeland
Waterschap Scheldestromen
Rijkswaterstaat Zee en Delta
7 Oosterscheldegemeenten: Noord-Beveland, Goes, Schouwen-Duiveland, Kapelle,
Reimerswaal, Veere en Tholen
Stichting het Zeeuwse Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
IVN
Zeeuwse Milieu federatie
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,
Organisaties uit de visserijsector
Vertegenwoordiger van de particuliere eigenaren
Nederlandse Onderwatersportbond

4. Kerngegevens inzending
4.1. Criterium 1: De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen
natuurgebieden van (inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Nationaal Park Oosterschelde is een Natura 2000-gebied en het grootste Nationaal Park dat
Nederland kent. Dankzij de afwisseling van eb en vloed, de aanwezigheid van zout en zoet
water, de binnendijks gelegen inlagen en het harde substraat langs de randen leven hier
honderden soorten planten en dieren. De Oosterschelde is een kraamkamer: van veel vissen
worden de jongen hier geboren en inktvissen komen hier speciaal om te paren. Het is een
prachtige onderwaterwereld waarin bruinvissen, zeehonden, zeepaardjes, sepia’s, tropisch
aandoende naaktslakken, platvissen en anemonen leven. Ook dodemansduim, de enige
Nederlandse koraalsoort is er te vinden.
Internationaal is de Oosterschelde voor vogels van groot belang als broedgebied en
pleisterplaats. Door het jaar heen verblijven hier ruim 80 verschillende soorten water- en
wadvogels. Voor hen is de Oosterschelde een van de vijf belangrijkste Europese schakels
langs de Oost-Atlantische trekroute.
Het landschap dat men rond de Oosterschelde aantreft, is uniek in de wereld. Dankzij de
Oosterscheldekering staat de Oosterschelde in open verbinding met de Noordzee. Twee
keer per dag stroomt 800 miljard liter water het gebied in en uit. De slikken en zandplaten
die bij vloed onder water staan, vallen bij eb weer droog: ze bevatten dan weer voldoende
voedsel voor de vele vogels die daar komen foerageren. Als de platen weer in de golven
verdwijnen, gaan de vogels naar de schorren en binnendijkse natuurgebieden langs de
Oosterschelde, zoals de inlagen op Tholen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland (Plan
Tureluur).
Het park wil in de toekomst graag haar grenzen verleggen, bijvoorbeeld door het Veerse
Meer bij het park te betrekken, vanwege de hoge natuur- en recreatiewaarde. Ook de
monding van de Oosterschelde en de aangrenzende duinen op de Kop van Schouwen en de
Kop van Walcheren zijn een aanwinst voor het park, omdat deze gebieden de context van de
Zeeuwse deltanatuur benadrukken.
4.2. Criterium 2: De inzending gaat in op (de ontwikkeling van) de unieke (potentiële)
belevingsmogelijkheden, die passen bij de draagkracht van het gebied. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
NPO wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur in en om het water en biedt
talloze mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. Snorkellessen voor kinderen,
jutterswandelingen, Zeeuwse Wadlooptochten en vaartochten naar de zeehonden en
bruinvissen worden druk bezocht. Van de gemarkeerde fiets- en wandelroutes en de
veerpontjes wordt grif gebruik gemaakt. Ook is de Oosterschelde een (inter)nationaal
geliefde duikersstek (500.000 duiken per jaar!) vanwege de enorme diversiteit aan vissen,

planten, zeedieren en koralen.
Langs de randen van de Oosterschelde is een parelsnoer van voorzieningen aangelegd met
entreepunten, vogelobservatieplekken en een informatiepunt op de Oosterscheldekering.
Een groot deel is rolstoeltoegankelijk. Het hele jaar door organiseert het park in
samenwerking met ondernemers, vrijwilligersorganisaties en de terreinbeherende
instanties honderden natuurgerichte activiteiten voor jong en oud. Om bezoekers goed te
kunnen adviseren zijn recreatieondernemers en havenmeesters opgeleid tot gastheer.
Cultureel en culinair heeft NPO veel te bieden. ‘Zilte Zeeuwse zaligheden’ als schaal- en
schelpdieren en zeegroenten worden hier geteeld. De weervisserij, een eeuwenoude
vangstmethode, is hier vanaf de dijk te zien. Langs de Oosterschelde liggen karakteristieke
vissersdorpen en historische steden. Ook het Watersnoodmuseum trekt als kennis- en
herinneringscentrum veel bezoekers, net als de Oosterscheldekering die als belangrijkste
Deltawerk een nationaal icoon is.
De eeuwenlange strijd van de Zeeuwen tegen en met het water zijn zichtbaar aanwezig in
het landschap. Het park wil de bezoeker wijzen op die rijke geschiedenis door het landschap
leesbaar te maken. Voorbeelden hiervan zijn de vele verdronken dorpen (met de Plompe
Toren als stille getuige) en de Yerseke en Kapelse Moer.
In de toekomst worden langs de hele Oosterscheldekust entreepunten aangelegd. De
informatiezuilen worden meertalig. De bewegwijzering vanaf de snelweg wordt verbeterd.
Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van de interactieve kaart en de app waarop alle
activiteiten op en rond de Oosterschelde duidelijk en overzichtelijk in beeld zijn gebracht.
4.3. Criterium 3: Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen
geborgd, en er is zicht op haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Met een oppervlakte van 37.000 hectare is de Oosterschelde het grootste Nationale Park
van Nederland. De buitendijkse gebieden worden beheerd door Rijkswaterstaat, de
binnendijkse (2.000 hectare) door Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en
stichting Het Zeeuwse Landschap. Deze beheerders zijn lid van het Algemeen Bestuur,
waarin ook het Waterschap, de Provincie, de lokale overheden, en diverse andere
belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Dankzij deze samenwerking is nieuwe natuur
ontwikkeld en is de natuurgerichte recreatie aanzienlijk uitgebreid.
In de dagelijkse praktijk zijn de twee communicatie- en educatiemedewerkers van het park,
in dienst bij IVN, samen met de voorzitter en secretaris de ‘spin in het web’ en zorgen voor
verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten. Zo waren de
entreepunten langs de randen van het park er niet geweest zonder de medewerking van
onze partners. Het park nam hierin het initiatief en heeft het plan samen met de diverse
gemeentes en de terreinbeherende instanties uitgevoerd. Het aantal entreepunten wordt de
komende jaren gefaseerd uitgebreid op Noord- en Zuid Beveland en Tholen. De

entreepunten fungeren als zichtbare toegangspoorten, met parkeerplaatsen,
bewegwijzering en informatiezuilen.
Dankzij de inzet van de gastheren en de lokale ondernemers worden het hele jaar door
activiteiten in het park georganiseerd, met als hoogtepunt de Oosterscheldeweek. Dankzij
het netwerk van NPO weten de verschillende partijen elkaar te vinden en ontstaan mooie
arrangementen.
Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en
uitwisseling plaatsvindt. Hierdoor is in veel opzichten een win-win-situatie ontstaan.
Daarom wordt samengewerkt met andere natuurgebieden in Zeeland om zo elkaar te
kunnen versterken. Met de andere Zeeuwse natuurgebieden wordt nog extra verbinding
gelegd met behulp van de provinciale merkstrategie Zeeland, Land in Zee. Ook zullen
mogelijkheden verkend worden om meer samen te werken met ons ‘buur’-Nationaal Park
De Biesbosch, dat via tussenliggende deltawateren met de Oosterschelde verbonden is.
4.4. Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling.
Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De prachtige natuur, de vele vormen van recreatie en de culturele bezienswaardigheden
zorgen dat de Zeeuwen trots zijn op hun park. Om hun band te versterken worden de
verschillende doelgroepen actief betrokken bij Nationaal Park Oosterschelde.
Het gastheerschap is een keurmerk met een sterke aantrekkingskracht. Om bezoekers te
stimuleren het hele gebied te verkennen, heeft het park 54 horeca- en
recreatieondernemers en 11 havenmeesters opgeleid als gastheer. Deze gastheren vormen
een levendig netwerk van hotels, havens, campings, bungalowparken en restaurants.
Jaarlijks worden zij onder andere bijgeschoold en gestimuleerd in het ontwikkelen van
arrangementen op het gebied van natuurgerichte recreatie. De succesformule van het
gastheerschap wordt nu ook elders in Zeeland toegepast.
Bewoners en bezoekers kunnen het park steunen door middel van het ‘vrienden van’concept, een nieuwe vorm van fondsenwerving. Zo dragen ze op een laagdrempelige manier
bij aan het park en worden ze nauwer betrokken bij het gebied.
Ook internationale ondernemingen maken zich sterk voor het park. Het wereldwijd
opererende bedrijf RICOH in Bergen op Zoom is één van de eerste ambassadeurs van NPO.
Zij biedt haar medewerkers in het kader van duurzaam ondernemen natuurbelevingen aan.
Het park organiseert deze activiteiten en ontvangt hiervoor contraprestaties.
Voor het meerjarige investeringsplan ontvangt NPO jaarlijks een subsidiebedrag van
Provincie Zeeland. Een deel van dit bedrag (15%) wordt ingezet voor de bekostiging van
vaste lasten zoals secretariaat, onkostenvergoeding voorzitter en het informatiepunt. Het
overgrote deel wordt ingezet voor activiteiten op het gebied van communicatie en educatie
(35%), ondersteuning gastheerschap en gidsen (15%) en recreatie (35%). Het park zet dit

budget in om bij te dragen aan projecten van derden en om nieuwe projecten en activiteiten
te initiëren en coördineren. Als cofinancierders dragen gemeenten, ondernemers, NMEcentra en natuurorganisaties bij in zowel uren, natura, als financiële bijdragen. Hierdoor
wordt het subsidiebedrag en daarmee de impact vermenigvuldigd.
4.5. Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Nationaal Park Oosterschelde heeft een efficiënte werkorganisatie. Het Dagelijks Bestuur
bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een secretaris in dienst bij Provincie Zeeland en
een vertegenwoordiger van de terreinbeherende organisaties en de gemeenten. Het IVN
coördineert met twee medewerkers de communicatie en educatie, net als in andere
Nederlandse nationale parken. In samenhang met het park is Stichting Ondersteuning
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht.
Het Dagelijks Bestuur heeft nauw contact met het Algemeen Bestuur. Dit overlegorgaan
zorgt ervoor dat de Oosterschelde een gebied blijft waar planten en dieren goed gedijen en
mensen kunnen genieten, wonen en werken. Biodiversiteit en ecologie vragen immers
voortdurend aandacht in relatie tot economie en beheersbare recreatie.
In 2013 is het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de
Provincie Zeeland geworden. Leden van het overlegorgaan zijn de Provincie, het
Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, de zeven gemeenten rondom de
Oosterschelde (Noord-Beveland, Goes, Schouwen-Duiveland, Kapelle, Reimerswaal, Veere
en Tholen), Stichting het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, IVN, de Zeeuwse Milieu federatie (als vertegenwoordiger van het Coalitie
Delta Natuurlijk), Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, de visserij en een
vertegenwoordiger van de particuliere eigenaren.
Taken van het Algemeen Bestuur zijn onder meer: het adviseren van Gedeputeerde Staten,
het bewaken van het beheer- en inrichtingsplan, het vaststellen van de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag, het bedenken en (laten) uitvoeren van plannen, taken of
bevoegdheden die van invloed zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (zoals
onderhouds- of beheersplannen). Naast de officiële taken zet het overlegorgaan zich in voor
strategische afstemming van diverse onderwerpen rondom de Oosterschelde. Ook worden
diverse (mini)symposia georganiseerd rondom actuele thema’s die spelen in het gebied.
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.
4.6. Criterium 6: De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen
merkstrategie voor de Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Het beschermen van hoogwaardige natuur combineren met een groot aantal bezoekers uit
binnen- en buitenland en het economische gebruik van het gebied kan alleen in goede

samenwerking met alle partijen. We zijn op dat punt nog niet uitgeleerd, maar de afgelopen
jaren is al een hechte samenwerking ontstaan tussen overheden, bedrijven en
natuurorganisaties. De manier waarop NPO natuurgerichte recreatie tot stand brengt en
promoot is een voorbeeld voor andere natuurgebieden in Zeeland.
Het unieke van Nationaal Park Oosterschelde is dat het geen gebied is met een hek en
toegangspoort, maar een park waarin gewoond, gewerkt, gerecreëerd en genoten wordt. De
natuur is hiervan een basis en randvoorwaarde. Het park is duidelijk zichtbaar en
beleefbaar gemaakt door het parelsnoer van voorzieningen langs de randen, een groot
gastheernetwerk, een herkenbare huisstijl, een uitgebreid educatieprogramma en een groot
aanbod van activiteiten. Hierin speelt NPO een voortrekkersrol ten opzichte van de andere
nationale parken. Ook de Oosterscheldeweek als ‘beleefweek’ is een inspirerend voorbeeld.
Juist vanuit de meerlaagse benadering van natuur, recreatie en ondernemerschap willen we
aansluiten bij de merkstrategie ‘Zeeland, Land in Zee’; waarmee Provincie Zeeland en haar
partners (o.a. VVV zeeland, IVN en Impuls Zeeland) de provincie profileert. Zeeland
onderscheidt zich van andere (kust)provincies en kustregio’s in noordwest Europa doordat
het de enige provincie is die niet aan zee ligt, maar in zee. Met een kustlijn van 650
kilometer en zeer diverse wateren en landschappen, cultuurhistorie en economische
activiteiten. Het park is onderdeel van het natuurlijk kapitaal en daarmee van de identiteit
van heel Zeeland. Vanuit deze gedachte wordt de komende periode gewerkt aan een
logische verbinding met de merkstrategie ‘Zeeland, Land in Zee’. Nationaal Park
Oosterschelde is, samen met gebieden als het Verdronken Land van Saeftinge en
Waterdunen, van iconische waarde voor het bredere verhaal van de Zeeuwse én
Nederlandse bijzondere Deltanatuur.
4.7. Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en
specificeer die.
Ambitie ‘Waterbeleving vanaf de kant’
Entreepunten rondom Oosterschelde: uitbreiding realiseren van Kapelle richting Tholen
zodat de hele Oosterscheldekust is voorzien van eenduidige entreepunten, inzet
voortrekkerschap rondom ontwikkeling en vormgeving van entreepunten, initiëren van
financiële bijdragen uit de regio. Vervolgens is verwijzing vanaf provinciale wegen (zoals
N59, N256, N57, N257, N659) wenselijk. Wanneer deze verwijzing gereed is, kan gewerkt
worden aan verwijzing vanaf de A58.
•
Kosten: 35.000 euro
•
Planning: zomer 2017
Ambitie ‘Zeeland, Land in Zee’
Uitwerking merkstrategie: verbinden van het merk Nationaal Park Oosterschelde met
‘Zeeland, Land in Zee’ om Nationaal Park Oosterschelde als icoon van Zeeland te promoten.
•
Kosten: 25.000 euro
•
Planning: 2017

Ambitie ‘Uitwisseling en uitbreiding’
Uitbreiding informatievoorzieningen: de informatie op de website aanbieden in meerdere
talen, de app uitbreiden met meer informatie en de ontwikkeling van een Android-versie. Zo
wordt de informatie voor nog meer mensen beschikbaar.
•
Kosten: 20.000 euro
•
Planning: voorjaar 2017
Uitbreiding en versterking van ons gastherennetwerk: bijeenkomsten organiseren,
stimuleren van arrangementen, delen van gastheren-concept met andere gebieden.
•
Kosten: 10.000 euro
•
Planning: najaar 2017/voorjaar 2018
Beleefweken: de Oosterscheldeweek is een beleefweek speciaal voor de lokale inwoners. Dit
succesvolle concept is daarom ook interessant om uit te breiden naar zowel andere
gebieden in Zeeland als de Nationale Parken in Nederland.
•
Kosten: 10.000 euro
•
Planning: najaar 2017 en najaar 2018

5. Samenvatting
Geef een samenvatting van uw inzending.
Nationaal Park Oosterschelde is met haar 37.000 hectare het grootste Nationaal Park van
Nederland. Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout en zoet
water leven hier honderden soorten vogels, planten en dieren. Van veel vissen worden de
jongen hier geboren en inktvissen komen hier speciaal om te paren. De Oosterschelde is een
wondere onderwaterwereld waarin bruinvissen, zeehonden, zeepaardjes, sepia’s,
anemonen en dodemansduim, de enige Nederlandse koraalsoort, leven.
Internationaal is de Oosterschelde van groot belang als broedgebied en pleisterplaats. Voor
een groot aantal vogelsoorten is de Oosterschelde een van de vijf belangrijkste Europese
schakels langs de Oost-Atlantische trekroute.
Dankzij de Oosterscheldekering staat de Oosterschelde in open verbinding met de
Noordzee. Als de slikken en zandplaten bij eb droogvallen bevatten ze weer voldoende
voedsel voor de vele vogels die daar komen foerageren. Wanneer de platen weer in de
golven verdwijnen, gaan de vogels naar de binnendijkse natuurgebieden langs de
Oosterschelde.
Recreatie
Het Park biedt talloze mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. Er zijn gemarkeerde
fiets- en wandelroutes en georganiseerde vaartochten. Ook is de Oosterschelde een geliefde
duikersstek (500.000 duiken per jaar) vanwege de enorme biodiversiteit.
Om het park heen ligt een parelsnoer van voorzieningen met entreepunten,
vogelobservatieplekken en een informatiepunt op de Oosterscheldekering. Het hele jaar
door worden honderden natuurgerichte activiteiten voor jong en oud georganiseerd met als
hoogtepunt de Oosterscheldeweek.
NPO heeft 65 horeca- en recreatieondernemers en havenmeesters opgeleid tot gastheer. Zij
adviseren bezoekers over de recreatiemogelijkheden in het park. Jaarlijks worden zij
bijgeschoold en gestimuleerd in het ontwikkelen van natuurgerichte recreatie.
Toekomst
De eeuwenlange strijd van de Zeeuwen tegen en met het water zijn zichtbaar in het
landschap. Voorbeelden zijn de Yerseke en Kapelse Moer en de Plompe Toren als stille
getuige van de verdronken dorpen. In de toekomst wil het park de bezoeker die rijke
geschiedenis nog beter laten beleven door het landschap leesbaar te maken.
Ook wat betreft de toegankelijkheid heeft NPO plannen voor de toekomst. Het aantal
entreepunten wordt in fases uitgebreid, de bewegwijzering wordt verbeterd en door de
uitbreiding van de interactieve kaart en de app zullen de bezoekers hun weg in het park nog
beter weten te vinden.
Inmiddels is de ontwikkeling van een nieuwe vorm van fondsenwerving in gang gezet in de
vorm van een ‘Vrienden van’-concept waardoor burgers op een laagdrempelige manier
betrokken worden.

Samenwerking
Omdat NPO te maken heeft met veel verschillende partijen en belanghebbenden is een
goede samenwerking vereist. De buitendijkse gebieden worden beheerd door
Rijkswaterstaat, de binnendijkse (2.000 hectare) door natuurorganisaties. Dankzij deze
samenwerking is nieuwe natuur ontwikkeld en natuurgerichte recreatie uitgebreid.
De entreepunten waren er niet geweest zonder de medewerking van onze partners en
dankzij de inzet van de gastheren en de lokale ondernemers worden het hele jaar door
activiteiten in het Park georganiseerd.
NPO werkt samen met andere natuurgebieden in Zeeland om zo elkaar te kunnen
versterken. Met de andere Zeeuwse natuurgebieden wordt nog extra verbinding gelegd met
behulp van de merkstrategie ‘Zeeland, Land in Zee’. Ook zullen mogelijkheden verkend
worden om meer samen te werken met ons ‘buur’-Nationaal Park De Biesbosch, dat via de
Grevelingen met de Oosterschelde verbonden is
Bestuur
De dagelijkse werkorganisatie van Nationaal Park Oosterschelde bestaat uit een voorzitter,
een secretaris en twee medewerkers Communicatie en Educatie. Zij hebben nauw contact
met het Algemeen Bestuur. Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de
Zeeuwse overheden, de zeven betrokken gemeenten, natuurorganisaties, de recreatie- en
visserijsector en het IVN.
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.
Merkstrategie
Nationaal Park Oosterschelde speelt in een aantal opzichten een voortrekkersrol ten
opzichte van de andere nationale parken. De manier waarop NPO samenwerkt met diverse
partijen en een sterk merk neerzet door duidelijke entreepunten en het voeren van een
eigen huisstijl is voor andere parken een voorbeeld. Ook de Oosterscheldeweek als
‘beleefweek’ voor eigen inwoners is inspirerend gebleken.
NPO wil aansluiten bij de merkstrategie ‘Zeeland, Land in Zee’ waarmee Provincie Zeeland
en haar partners de provincie profileert. Het park is onderdeel van het natuurlijk kapitaal
en daarmee van de identiteit van Zeeland. Vanuit deze gedachte wordt de komende periode
samen gewerkt aan een logische verbinding van Nationaal Park Oosterschelde met de
merkstrategie van ‘Zeeland, Land in Zee’.
Nationaal Park Oosterschelde laat de bezoeker, de bewoners en de ondernemers in en rond
het gebied de Zeeuwse natuur op alle mogelijke manieren beleven.

6. Overige
6.1. Bent u bereid opgedane kennis en ervaring te delen en beschikbaar te stellen aan alle
Nationale Parken en andere inzenders en deel te nemen aan een de te ontwikkelen
Community of Practice ?
Ja
Licht eventueel toe.
Net als in het verleden wil Nationaal Park Oosterschelde een voortrekkersrol spelen in de
ontwikkeling van de Nationale Parken in Nederland.
De voorzitter neemt deel aan het transitieteam ‘governance’.
6.2. Is over deze inzending contact geweest met betrokken provincie(s)?
Ja
Beschrijf het resultaat
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de inzending van Nationaal Park Oosterschelde.
Gedeputeerde mevr. Carla Schönknecht-Vermeulen is lid van het Algemeen Bestuur.
Ook heeft Provincie Zeeland input geleverd wat betreft de merkstrategie ‘Zeeland, Land in
Zee’.

Bijlagen
Upload eventuele bijlage(n) (maximaal 10)
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/npoosterschelde-bijlagecriterium1.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/npoosterschelde-bijlagecriterium2.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/npoosterschelde-bijlagecriterium5.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/npoosterschelde-bijlagecriterium6.pdf
7.1. Indien van toepassing: geef aan welke bijlage(n) u meestuurt en waar dat bij hoort
(afbeeldingen, kaarten)
Criterium 1: De natuur van Nationaal Park Oosterschelde in beeld en cijfers.
Criterium 2: De beleving van en in Nationaal Park Oosterschelde in beeld en cijfers.
Criterium 5: Organigram Nationaal Park Oosterschelde
Criterium 6: Nationaal Park Oosterschelde als schatkamer van de Deltanatuur - de
verbinding tussen land en water, de merkstrategie ‘Zeeland, Land in Zee’, en de
voorbeeldrol in de toekomst. Inclusief link naar nieuwste NPO promotiefilm.
7.2. Beschikt u over beeldmateriaal van uw gebied, wat eventueel gebruikt kan worden bij de
publieksjurering?
Ja

