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The Scheldefonds is a unique cooperation between the government, companies and 
environmental organisations from Flanders and the Netherlands. Its main goal is to 
underline the economic, as well as the ecological importance of the Scheldt Estuary, by 
combining forces. 

Een duurzame ontwikkeling vereist dat we de rivier integraal gaan benaderen. Dit wil 
zeggen dat de verdere ingrepen moeten bijdragen aan zowel de economische, de 
ecologische als de sociale rol van het gebied. Alle waarden van de rivier moeten 
voldoende gerespecteerd worden! Om dit te bereiken is het nodig dat de vele 
honderdduizenden mensen die afhankelijk zijn van de Schelde inzicht krijgen in die 
onderlinge afhankelijkheid en de maatregelen die nodig zijn om de functies van de 
Schelde naar de toekomst te vrijwaren. Het Scheldefonds wil hieraan bijdragen door het 
brede publiek zoveel mogelijk terug met de rivier in contact te brengen. Hiertoe worden 
verschillende activiteiten georganiseerd.  

Volgende projecten worden voorzien: 

Scheldekrant: De Scheldekrant is een gezamenlijke uitgave van het Scheldefonds en het 
Schelde InformatieCentrum. De Scheldekrant is een gratis, jaarlijkse uitgave voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij de rivier. De krant informeert over natuur, cultuur, 
visserij, economie en veiligheid langsheen de Schelde.  

Scheldeschorrenproject: Dit is een educatief project rond de schorren van Linkeroever 
(Paardenschor, schor Ouden Doel en Sieperdaschor). Op deze locaties willen we graag 
kijkinfrastructuur voorzien om de bezoekers optimaal te laten genieten van het 
landschap en de natuur.  

Op regelmatige basis voorziet het Scheldefonds lessenreeksen, studiedagen en andere 
activiteiten, waarbij de Schelde steeds centraal staat. Het doelpubliek varieert met het 
onderwerp. 

Het Scheldefonds is een ledenorganisatie. Bedrijven, overheden en verenigingen 
kunnen hun steentje bijdragen door lid te worden of door individuele projecten te 
sponsoren. Leden geniet korting bij deelname aan activiteiten en worden jaarlijks 
uitgenodigd voor een excursie. 

Website: www.scheldefonds.org 
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