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1. Inleiding 
 
Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaan er natuurwaarden verloren. Deze 
natuurwaarden worden elders gecompenseerd.   
Door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst, op 27 februari 1998, hebben alle 
partijen, Rijk (V&W en LNV), Provincie, waterschappen en gemeenten (behalve Borsele), die bij 
deze natuurcompensatie betrokken zijn zich geconformeerd aan de uitvoering van een aantal 
projecten.  
 
Er wordt in de bestuursovereenkomst onderscheid gemaakt in een drietal categorieën: 
• buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A),  
• binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B),  
• kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C). 
 
Rijkswaterstaat directie Zeeland is verantwoordelijk voor de realisatie van de buitendijkse 
natuurcompensatieprojecten.  
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en inrichting van de binnendijkse 
natuurcompensatieprojecten en de kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel 
wordt per project bepaald in de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde. De coördinatie van 
de beide categorieën berust bij de provincie Zeeland.  De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert 
voor de provincie het concrete uitvoeringsprogramma uit. 
De Minister c.q. de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het totale compensatieprogramma.  
 
Voortvloeiend uit de ondertekening van de bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma 
Westerschelde (NCPW) wordt een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Deze 
voortgangsrapportage wordt naar de Minister van Verkeer en Waterstaat, c.q. de 
staatssecretaris en de ondertekenaars van de bestuursovereenkomst gestuurd. 
 
Aangezien de activiteiten in het kader van het NCPW pas medio 1998 zijn begonnen, draagt deze 
eerste rapportage meer het karakter van een toestandsbeschrijving met een doorkijk naar het 
programma voor 1999.  
In het vervolg zal de voortgangsrapportage verschijnen in het voorjaar van het daarop volgende 
jaar 
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2. Organisatie, besluitvorming & bestuurlijk overleg 

2.1.  Organisatie uitvoering natuurcompensatieprogramma 

2.1.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A) 
 
De hoofdingenieur-directeur van de  Rijkswaterstaat in Zeeland is verantwoordelijk voor het 
realiseren van de buitendijkse natuurcompensatieprojecten. Dit zijn de volgende projecten: 
1. Bescherming Zuidgors       
2. Broedgebied Hansweert       
3. Veerhaven Kruiningen (onder voorbehoud)    
4. Veerhaven Perkpolder (onder voorbehoud)    
5. Broedgebied Terneuzen       
 
ad 1).  Binnenkort wordt een werkgroep geformeerd die zich gaat bezighouden met de vraag op 
welke wijze de verdediging van Zuidgors er uit gaat zien. Vooralsnog wordt de eindrapportage 
van het project LAMSOOR eerst afgewacht (gereed december 1998), aangezien hierin alle 
overwegingen aangaande schorverdedigingen in Zeeland zijn te vinden. Verwacht wordt dat de 
planstudie tot eind ’99 zal duren. 
 
ad 2).  De gemeente Reimerswaal heeft te kennen gegeven dit project graag uit te breiden met 
een studie naar de mogelijkheid om het naastgelegen oude haventje (met Scheepswerf) ook een 
natuurbestemming te geven. Deze wens is vastgelegd in de bestuursovereenkomst. In mei 1998 
is een werkgroep geïnstalleerd, die een projectplan zal opstellen. Het projectplan is eind 1998 
gereed. 
 
Voor de overige projecten zijn nog geen werkgroepen ingesteld. 
 
Intern Directie Zeeland is voor de interne communicatie en de afstemming met de uitvoering van 
de categorie B & C projecten een projectleider NCPW aangesteld. Deze projectleider vormt 
samen met de deelprojectleiders en een financieel specialist de projectgroep NCPW. 
De samenstelling van de werkgroepen en de projectgroep is te zien in bijlage 1. 
 

2.1.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls             
Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C) 
 
In juni 1998 hebben GS de Werkgroep Natuurherstel Westerschelde en de Stuurgroep 
Natuurherstel Westerschelde ingesteld. De samenstelling van de Werkgroep en Stuurgroep 
Natuurherstel Westerschelde is te zien in bijlage 2. 
 
In het voorjaar van 1998 is door de beoogde projectleider van het natuurcompensatieprogramma 
in samenspraak met de Werkgroep Natuurherstel in oprichting een startdocument opgesteld. In 
dit startdocument zijn de kaders van het uitvoeringsprogramma met betrekking tot tijd, geld en 
kwaliteit alsmede de organisatie-, besluitvormings- en de verantwoordingsstructuur nader 
uitgewerkt. 
Nadat de Stuurgroep dit start document tijdens haar eerste vergadering heeft vastgesteld, 
hebben GS aan de (DLG) de opdracht verleend om het uitvoeringsprogramma uit te voeren, 
binnen de kaders van het startdocument.  
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Voor DLG was deze opdracht aanleiding om een projectleider en een medewerker 
grondverwerving aan te stellen. 
  

2.2 Besluitvorming 

2.2.1. Buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A) 
 
De besluitvorming over de uitvoering van de buitendijkse natuurcompensatieprojecten wordt 
voorbereid in de werkgroepen. Beslissingen worden genomen door het directieteam van de 
directie Zeeland. Het hoofd van hoofdafdeling AX is eindverantwoordelijk. 
 

2.2.2. Binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B) en kwaliteitsimpuls      
Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C) 
 
De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde hebben in de periode tussen de 
oprichting en 1 november 1998 elk tweemaal vergaderd. Naast het bovengenoemde 
startdocument zijn door de werkgroep aan de stuurgroep ter accordering voorgelegd: 
• Een voorstel voor de procedure voor de begrenzing van de binnendijkse natuurontwikkeling;  
 (De wijze waarop communicatie en besluitvorming plaats zal vinden bij het vaststellen van de     
 begrenzing van de categorie B projecten)   
• Een voorstel voor de prioritering van categorie C projecten. 
    (Een beoordelingsschema waarmee alle potentiële categorie C projecten zijn beoordeeld op   
    een aantal criteria, en een voorstel gedaan voor de prioriteitstelling van deze projecten) 

 

2.3 Bestuurlijk overleg in het kader van binnendijkse natuurcompensatieprojecten      
(categorie B) en kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel    (categorie 
C) 
 
Afgesproken is dat de voorzitter van de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde  
( Gedeputeerde de Kok) overleg zal voeren met de maatschappelijke organisaties over de 
invulling van de uitgangspunten van het natuurcompensatieprogramma, voordat daadwerkelijk 
met het uitvoeringsprogramma van start zal worden gegaan. In oktober 1998 heeft overleg 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en 
met vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw. Overleg met de vertegenwoordigers 
van de recreatiesector is voor begin 1999 gepland. 
 
 
 
 
 
 
 



 4

3. Voortgang buitendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie A) 

3.1. Bescherming Zuidgors 
 
Binnenkort zal een werkgroep worden geformeerd die zich zal bezighouden met de vraag hoe de 
verdediging van Zuidgors eruit gaat zien. 
De voorbereidingen van het project Zuidgors bestaan op dit moment uit het opzetten van een 
projectplan. Het hoofddoel van het projectplan is de beheersing van de activiteiten in de 
verschillende fasen van voorbereiding tot ingebruikneming (initiatie-, definitie-, voorontwerp-, 
ontwerp-, besteks-, uitvoerings- en gebruiksfase). De eerste twee fasen zijn, samengevat, de 
planstudie. 
 
Met betrekking tot de omvang van de planstudie en de interpretaties van “ bescherming 
Zuidgors” worden de verschillende relaties verder onderzocht. De mogelijke relatie bescherming 
Zuidgors - gevolgen stortlokatie baggerwerk Westerschelde, is hiervan een voorbeeld. Naar 
verwachting zal de planstudie eind 1999 worden afgerond. Vooralsnog wordt het eindrapport van 
het project LAMSOOR eerst afgewacht. Naar verwachting zal dit eind 1998 gereed zijn. In dit 
project worden alle overwegingen aangaande schorverdediging in Zeeland genoemd en 
beschreven. 
 

3.2. Broedgebied Hansweert  
 
Vanaf mei 1998 is de werkgroep (zie bijlage 1) vier maal bij elkaar geweest. In de eerste 
bijeenkomst is onder andere een brainstormsessie gehouden om te komen tot ideeën en wensen 
voor de bestemming/inrichting van het beoogde gebied te Hansweert.  Naar aanleiding hiervan 
zijn eisen en randvoorwaarden op een rijtje gezet. 
Momenteel wordt de haalbaarheid van enkele inrichtingsvarianten verder onderzocht. In de 
inrichtingsvarianten speelt de deklaag van een aanwezig, oud slibdepot een belangrijke rol. 
Indien op deze locatie (slibdepot) geen, voor de Westerschelde belangrijke, natuurontwikkeling 
kan plaatsvinden, zal de betekenis voor het natuurcompensatieprogramma ter discussie komen te 
staan.  
Een ander belangrijk onderdeel van de verschillende varianten is,  de aanwezigheid van bedrijven 
in het haventje, waaronder de Scheepswerf Reimerswaal. Zonder verplaatsing en sanering van de 
bedrijfslocaties (water- en landbodem) is verdere inrichting niet mogelijk. Voor dit onderdeel is 
de voortgang sterk afhankelijk van de mogelijkheid en de termijn waarop de bedrijven 
verplaatst zouden kunnen worden.  
 
Begin november zijn de voorlopige schetsen (varianten) voorgelegd aan de commissie Wonen en 
Milieu en de dorpsraad Hansweert. De reactie op de voorlichting was overwegend positief maar 
men was wel bezorgd over de consequenties van de verschillende varianten voor de vervuilde 
specie die onder de afdeklaag van het depot is gelegen.  
De varianten worden in de komende periode verder uitgewerkt. Met name de mogelijkheden om 
de afdeklaag van het slibdepot af te graven worden, in verband met de milieutechnische 
aspecten, nader bekeken. 
 
In december 1998 wordt de waterbodem bemonsterd om de bodemkwaliteit ter plaatse vast te 
stellen. Verder wordt nader onderzocht welke ingrepen mogelijk zijn gegeven de hydrologie van 
het slibdepot. 
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Het projectplan “Hansweert” waarin de verschillende fases in het project en de daarbij horende 
activiteiten op zowel technisch als bestuurlijk/juridisch niveau inzichtelijk worden gemaakt, is 
eind 1998 gereed. 
 

3.3. Veerhaven Kruiningen  
 
Dit project is in de bestuursovereenkomst onder voorbehoud opgenomen, in afwachting van de 
uitkomsten van nadere studies naar andere gebruiksmogelijkheden van deze locatie na het 
gereed komen van de Westerschelde Oeververbinding (in 2003). Zowel de studies naar een 
economische invulling (bedrijventerrein, overslag, vluchthaven, etc.) als plannen voor een 
natuurbestemming hebben in 1998 niet tot nadere besluitvorming geleid.  Derhalve is nog geen 
voortgang te melden. 
 

3.4. Veerhaven Perkpolder 
 
Dit project is in de bestuursovereenkomst onder voorbehoud opgenomen, in afwachting van de 
uitkomsten van nadere studies naar andere gebruiksmogelijkheden van deze locatie na het 
gereed komen van de Westerschelde Oeververbinding (in 2003). Plannen voor een recreatieve 
bestemming of voor een natuurlijke afwerking zijn nog niet verder uitgewerkt. Derhalve is nog 
geen voortgang te melden. 
 

3.5. Broedgebied Terneuzen 
 
Een onlangs afgesloten verkennend onderzoek naar het broedsucces van de visdiefpopulatie op 
het sluizencomplex van Terneuzen heeft aan het licht gebracht dat door een nog onbekende 
oorzaak het broedsucces gering is. Voordat tot inrichting van een nieuw terrein in deze omgeving 
wordt overgegaan moet de precieze oorzaak van het geringe broedsucces achterhaald worden. 
Aan het RIKZ wordt binnenkort een vervolgopdracht gegeven om ook toxicologische aspecten in 
de studie te betrekken. Het vervolgonderzoek zal naar verwachting eind 1999 gereed zijn. 
Vooralsnog wordt nog geen projectplan gemaakt. 
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4. Voortgang binnendijkse natuurcompensatie projecten (Categorie B) 

4.1. Inlaag Rammekenshoek 
 
Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel heeft in juni 1998 ambtelijk overleg 
plaatsgevonden over Rammekenshoek. Het overleg was in eerste instantie verkennend van aard. 
Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de begrenzing van het project, grondverwerving 
en de relatie met het landinrichtingsproject Walcheren. Geconstateerd werd dat het project 
Rammekenshoek grote kans van slagen heeft indien de landinrichtingscommissie Walcheren 
bereid is om mee te werken aan het project. Om de landinrichtingscommissie nog voor de 
peildatum van het landinrichtingsproject een begrenzingsvoorstel voor te kunnen leggen, zijn de 
eigendomssituatie en de verkaveling in de nabije omgeving geïnventariseerd. Deze inventarisatie 
was de basis voor een concept begrenzing, die door Gedeputeerde Staten op 14 augustus 1998 
aan  de landinrichtingscommissie is verzonden, met het verzoek om medewerking te verlenen. 
 
Ten behoeve van het verdere verloop zal er een projectgroep ingesteld worden die een 
projectplan zal opstellen waarin onder meer zal worden opgenomen: fasering, communicatie, 
besluitvorming en kosten. Communicatie met de betrokken instanties en particulieren zal op 
korte termijn plaatsvinden. Door de Dienst Landelijk Gebied zal een Aankoopstrategieplan 
worden opgesteld. 
  

4.2. Inlaag Oosterzwakepolder 
 
In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat als alternatief voor de Oosterzwakepolder 
onderzocht zal worden of op de locatie Sloerand volwaardige estuariene natuurcompensatie te 
realiseren is tegen vergelijkbare kosten. De Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde heeft 
naar aanleiding van divers bestuurlijk overleg besloten om dit onderzoek voorlopig niet te laten 
verrichten, maar eerst de resultaten af te wachten van overleg tussen de gemeente Borsele, de 
Vereniging Natuurmonumenten, de dorpsraad en de lokale landbouwvertegenwoordigers. Als 
duidelijk is wat het overleg in de regio heeft opgeleverd en hoe de relatie is met de 
aanpassingsinrichting Borsele, zal opnieuw de noodzaak van aanvullend onderzoek door de 
stuurgroep worden bezien.  
 

4.3. Inlaag Margarethapolder 
 
Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel heeft in juni 1998 ambtelijk overleg 
plaatsgevonden over de Margarethapolder. Hierbij is een eerste verkenning uitgevoerd van 
onder andere de begrenzing, het streefbeeld, de eigendoms- en gebruikssituatie. 
 
Nadat tussen de voorzitter van de stuurgroep Natuurherstel en de vertegenwoordigers van de 
georganiseerde landbouw bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden over de invulling van de 
uitgangspunten van het natuurcompensatieprogramma, zal er een projectgroep 
Margarethapolder ingesteld worden. 
Deze projectgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een begrenzingsvoorstel en 
projectplan. Communicatie met de betrokken instanties en particulieren is hierbij een belangrijk 
aspect. Door de Dienst Landelijk Gebied zal een Aankoopstratiegieplan worden opgesteld. 
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4.4. Inlaag Den Inkel 
 
Over de realisatie van het project Den Inkel is reeds in 1997 overleg gevoerd tussen het 
Staatsbosbeheer, de gemeente Reimerswaal en het Waterschap de Zeeuwse Eilanden. Zodra de 
grondoverdracht van de dienst der Domeinen naar Staatsbosbeheer is gerealiseerd, zal een 
aanvang worden gemaakt met de verdere invulling van het project.  
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5. Voortgang kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel    
(Categorie C) 
 
Naast de projecten die door de commissie Westerschelde indicatief genoemd zijn, hebben 
waterschappen en terreinbeherende instanties nog een aantal projecten naar voren gebracht 
voor deze categorie. 
 
Op verzoek van de Werkgroep Natuurherstel hebben vertegenwoordigers van de waterschappen, 
de provincie, de terreinbeherende instanties en de Dienst Landelijk Gebieden de prioriteiten van 
alle potentiële categorie C projecten beoordeeld. Ten behoeve van deze beoordeling zijn criteria 
geformuleerd waaraan de projecten moeten voldoen. Deze criteria betreffen de mate waarin de 
natuurdoelstellingen worden bereikt (uitgedrukt in winst voor de aan de Westerschelde 
gebonden natuur en duurzaamheid van de te nemen maatregelen), een bijdrage aan recreatie, de 
geschatte extra bijdrage door het natuurcompensatieprogramma en de grondverwervingskansen. 
De mogelijke projecten zijn op een rij gezet en vervolgens indicatief beoordeeld aan de hand van 
deze criteria. 
 
Deze beoordeling heeft er toe geleid dat de projecten in een aantal klassen zijn ingedeeld, te 
weten: 
• Klasse 1:  Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op korte termijn kunnen  

        worden uitgevoerd; 
• Klasse 2: Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op langere termijn kunnen     
                    worden uitgevoerd; 
• Klasse 3: Projecten waarvan de prioriteit nader zal worden bezien aan de hand van een meer      
                gedetailleerde kostenraming en toekomstige ontwikkeling met betrekking tot           
                grondverwerving; 
• Klasse 4: Projecten met een lagere prioriteit. 
 
Zoals de overeenkomst aangeeft zullen de totaalkosten van deze projecten de 30 miljoen gulden 
niet mogen overschrijden. 
 
Met deze indeling is de basis gelegd voor het jaarprogramma voor 1999. 
 
Het beoordelen van de projecten aan de hand van deze criteria zal gedurende de looptijd van 
het project voortdurend aan de orde zijn. Om bij de tweede ronde over concretere informatie 
te kunnen beschikken, zullen korte projectomschrijvingen worden opgesteld met een globale 
omschrijving van het project, de betrokken partijen en een kostenraming. 
 
Voor de projecten met een hoge prioriteit die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd zullen 
projectplannen worden opgesteld. Indien noodzakelijk zal hiervoor door de Werkgroep 
Natuurherstel Westerschelde een projectgroep worden ingesteld. In de projectplannen  zal 
worden aangegeven op welke wijze het project gerealiseerd zal worden en binnen welke 
randvoorwaarden dat zal plaatsvinden. 
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6. Extra natuurcompensatieprojecten 
 
De stuurgroep is op de uitnodiging van de minister van Verkeer en Waterstaat  (zie § 7) in 
gegaan om met extra voorstellen voor natuurcompensatieprojecten te komen. Van de mogelijke 
projecten in de categorie B die zijn aangedragen zal een projectvoorstel worden opgesteld dat 
aan de minister, c.q. staatssecretaris, zal worden voorgelegd. 
Als extra natuurcompensatieproject heeft de gemeente Reimerswaal het Bathse schor naar 
voren gebracht. Om een goed onderbouwd projectvoorstel aan de minister voor te kunnen 
leggen, laat de DLG een verkennend bodemonderzoek uit voeren. 
 
Als extra buitendijks natuurcompensatieproject is binnen Rijkswaterstaat directie Zeeland de 
bescherming van de slikken voor het schor van Waarde naar voren gebracht. 
De Slikken voor het schor van Waarde verlagen en het schor zelf erodeert. De restanten van 
het Verdronken dorp van Valkenisse zijn aan de oppervlakte gekomen en spoelen steeds verder 
weg. Onderzocht zal worden of een vorm van verdediging (conservering) te vinden is waardoor 
dit proces kan worden gestopt. Daarbij moet wel de eigen dynamiek van het oostelijk deel van de 
Westerschelde zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. 
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7. Financiën Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 
 
Aanvankelijk heeft de minister van Verkeer en Waterstaat bij de behandeling van de 
Vergunningenwet Westerschelde (1997) gezegd dat er maximaal ƒ 88 mln.  voor 
natuurcompensatie beschikbaar zou kunnen komen (waarvan ƒ 44 mln. afkomstig van het Vlaams 
Gewest), om een financiële grens te bepalen voor de werkzaamheden van de Commissie 
Westerschelde. Hiermee maakte de minister kenbaar dat de regering ook verantwoordelijkheid 
heeft voor een goed en bestuurlijk gedragen natuurcompensatieplan. 
De Commissie Westerschelde heeft voor ƒ 66 mln. aan natuurcompensatiemaatregelen 
voorgesteld en daarenboven geadviseerd ƒ 22 mln. te  reserveren voor aanvullende maatregelen. 
De minister heeft dit laatste niet in het besluit over de natuurcompensatie overgenomen.  
Bij de behandeling van het Natuurcompensatieprogramma in de Tweede Kamer (19 februari 
1998) heeft de minister hierover gezegd dat er nu gewerkt moet worden met de ƒ 66 mln. 
Verder was de minister bereid om met de Provincie te gaan praten over verdere compensaties, 
ook al omdat mogelijk naar een ander alternatief voor de Ooster-Zwakepolder moet worden 
gezocht. Bij het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst inzake het 
Natuurcompensatieprogramma heeft de DG van Rijkswaterstaat namens de minister gezegd dat 
als de regio  -via de provincie- met nieuwe, gedragen projecten komt (in de categorieën A en B), 
die voldoen aan de voorwaarden van de bestuursovereenkomst, de minister die welwillend in 
overweging zal nemen. Financiële dekking moet dan nog wel gevonden worden. 
 
Voor de verschillende categorieën zijn de volgende bedragen afgesproken: 
• buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A)   ƒ 17 mln.  
• binnendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie B)   ƒ 19 mln.  
• kwaliteitsimpuls Natuurbeleidsplan (NBP)/ kreekherstel (categorie C) ƒ 30 mln. 
 
 Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar krijgen van ƒ 49 miljoen voor 
de projecten van categorieën B en C van de bestuursovereenkomst. Dit heeft er toe geleid dat 
het volledige bedrag is opgenomen in de begroting van Rijkswaterstaat voor 1999. Het streven is 
het budget begin 1999 ter beschikking te stellen van de provincie Zeeland, door dit op een 
projectrekening (geoormerkt) van het Groenfonds te storten. 
 
Met het Groenfonds zullen afspraken worden gemaakt over het gebruik van de projectrekening, 
Verantwoording van de bestedingen uit dit budget zal worden gerapporteerd in de jaarlijkse 
voortgangsrapportage.  
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Bijlagen: 
 
 
Bijlage 1:   Samenstelling van de verschillende overleggroepen binnen het 

Natuurcompensatieprogramma . 
 1 a. De Voortgangscommissie. 
 1 b.  De projectgroep en de werkgroepen voor de  
                 buitendijkse natuurcompensatieprojecten (categorie A). 
 1 c. De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel voor de  
                  binnendijkse natuurcompensatieprojecten en kwaliteitsimpuls      
                  natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (categorieën B en C). 
 
Bijlage 2: Startdocument voor de  binnendijkse natuurcompensatieprojecten en kwaliteitsimpuls      
                natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel.  
 
 
 



Bijlage 1a.  Samenstelling van de Voortgangscommissie. 
Namens de provincie Zeeland:  de heer drs. G.L.C.M de Kok (voorzitter) 
     plv. de heer L. Coppoolse 
Namens de Rijkswaterstaat:  de heer ir. W. Broeders 
     plv. de heer ir. P. Donk 
     de heer drs. J. Coosen (secretaris) 
Namens het ministerie van LNV: de heer ir. R. Woudstra 
     plv. de heer ing. J.W. Harreveld 
Namens de Zeeuwse waterschappen: de heer W. A. Gosselaar 
     plv. de heer ir. C.J. Almekinders (tot 1-1-’99) 
Namens de Westerschelde gemeenten:mevrouw L.C. Poppe -de Looff 
     plv. de heer drs. H.J.M. de Haas 
 
 
Bijlage 1b.  Samenstelling van de Projectgroep en de werkgroepen  
             voor de buitendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. A)  
 
Projectgroep buitendijkse natuurcompensatieprojecten 
 
De heer drs. J. Coosen (Projectleider NCPW/ voorzitter) 
De heer ing. W. Houmes (Deelprojectleider Zuidgors) 
De heer ing. G. Krijger (Deelprojectleider broedgebied Hansweert) 
De heer drs. K. Janse (Financieel specialist) 
  
Deze projectgroep zal op ad hoc basis worden aangevuld met specialisten van de andere 
afdelingen. 
 
Werkgroep Zuidgors 
 
De heer ing. W. Houmes (voorzitter) 
Deze werkgroep zal binnenkort worden opgestart. De deelnemers van de werkgroep 
vertegenwoordigen Rijkswaterstaat directie Zeeland, gemeente Borsele, provincie Zeeland, 
Waterschap Zeeuwse Eilanden en Natuurmonumenten en mogelijk andere instanties of 
groeperingen. 
 
 
Werkgroep broedgebied Hansweert 
 
De heer ing. G. Krijger (voorzitter) 
De heer drs. J. Coosen 
Mevrouw A. Paulusse (secretaris) 
De heer ing. D. Visser (Gemeente Reimerswaal) 
De heer ing. A. Beaufort (Waterschap Zeeuwse Eilanden) 
De heer ing. G. Stooker (Staatsbosbeheer) 
De heer drs. J. Beijersbergen (provincie Zeeland) 
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Bijlage 1c. De Werkgroep en de Stuurgroep Natuurherstel  
   voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. B) en        
   kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (cat. C). 

 
 
Leden Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde 
 
Namens de provincie Zeeland:      de heer drs. G.L.C.M. de Kok (voorzitter) 
                                                   de heer ir. G.M. van Overloop (secretaris) 
Namens het waterschap Zeeuwse Eilanden:  de heer W.A. Gosselaar 
Namens de  waterschappen ten zuiden van de Westerschelde: 

de heer K.J.A. baron Collot d’ Escury 
Namens de gemeenten ten noorden van de Westerschelde 

de heer A. Verbree 
Namens de gemeenten ten zuiden van de Westerschelde 

de heer K.G. van der Hoofd 
Als adviseur namens de Dienst Landelijk Gebied: 

de heer ir. W.W.van Zandbrink 
 
 
 
Leden ambtelijke werkgroep Natuurherstel Westerschelde 
 
Namens de provincie Zeeland:   de heer ir. G.M. van Overloop (voorzitter) 
                                                  de heer drs. R.M. Mooij (secretaris) 
Namens het waterschap Zeeuwse Eilanden     

de heer ing. J.A. Dees 
Namens de  waterschappen ten zuiden van de Westerschelde 

de heer drs. A.J. Mouton 
Namens de gemeenten ten noorden van de Westerschelde 

mevrouw M.E. Plugge 
Namens de gemeenten ten zuiden van de Westerschelde 

de heer J.C. Naeije 
Als adviseur en tevens projectleider van de Dienst Landelijk Gebied: 

mevrouw ir. W. Dekker 
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Bijlage 2:   Startdocument uitvoeringsprogramma Natuurherstel Westerschelde 
voor de binnendijkse natuurcompensatieprojecten (cat. B) en  
kwaliteitsimpuls natuurbeleidsplan (NBP)/kreekherstel (cat. C). 

 
 
 
 
 
 
 


