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Verdieping vaargeul Westerschelde
U n i e k e  n a t u u r w a a r d e n  op de schop

► Standpuntennotitie van de Werkgroep Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium ais 
natuurgebied
Het Schelde-estuarium is het over

gangsgebied tussen de rivier de 

Schelde en de Noordzee, lopend vanaf 

Gent to t Vlissingen. Een belangrijk 

kenmerk van estuaria is dat de zout- 

concentratie gele ide lijk afneemt w an

neer men vanaf de zee stroom op

waarts gaat. Men spreekt van een 

zoutgradiënt. Door de getijdenw er

king beweegt deze zoutgradiënt ook 

nog eens tweemaal per etmaal heen 

en weer door het gebied. Gemeten op 

één punt varieert de zoutgraad van

r.
. - -  .•

het water daardoor aanzienlijk en dat 

s te lt specifieke eisen aan de organis

men die er leven. Een ander belang

rijk  kenmerk van estuaria is dat vloed

en ebstromen een dynamisch stelsel 

van geulen en platen vormen. Deze 

geulen en platen wandelen ais het 

ware langzaam door het gebied 

(afhankelijk van het type geul gaat 

het over tijdschalen van maanden to t

decennia). Door het geulenstelsel 

bestaan tussen nabijgelegen locaties 

aanzienlijke verschillen in diepte, te r

w ijl de omstandigheden op één plaats 

veranderen in de tijd . Op korte t i jd 

schaal komt daar nog de getijdenva

riatie bovenop, waardoor hele deelge

bieden tweemaal per etmaal droog

vallen. Deze zeer dynamische omstan

digheden stellen aanvul

lende eisen aan de orga

nismen in een dergelijk 

m ilieu. Door de grote 

plaatsgebonden variatie 

tre ft men binnen estuaria 

vaak vlak naast elkaar 

verschillende unieke leef

gebieden aan. Met name 

de platen, slikken, schor

ren en ondiepe wateren 

binnen een estuarium 

gelden ais zeer waarde

volle biotopen.

De gevarieerde flora en 

fauna, de grote getijden- 

dynamiek en de beschut

ting  van een estuarium 

oefenen een grote aan

trekkingskracht u it op dieren die niet 

permanent in het gebied verblijven.

Zo vorm t het ondiepe water een rela

tie f ve ilig  en voedselrijk gebied voor 

garnalen en allerlei vissoorten, te rw ijl 

droogvallende platen en slikken foera- 

geergebieden zijn voor veel vogel

soorten. Een groot aantal van deze 

dieren is sterk aan de estuariene leef

gebieden gebonden.

Vanwege grote bevolkingsconcentra

ties in riv ierdelta 's staan estuaria 

w ereldw ijd  onder grote druk en daar

mee dus ook deze dieren. In noord

w est Europa is het Schelde-estuarium 

het enig overgebleven grote estuari

um dat nog veel van de specifieke 

kenmerken bezit. Weliswaar is de 

invloed van de mens in d it gebied 

nadrukkelijk merkbaar, maar na tuu rlij

ke estuariene processen treden nog 

grotendeels normaal op.

Baggeren in de Wester- 
schelde
Naast zijn grote natuurlijke waarde 

vertegenw oordigt het Schelde-estuari

um ook een grote economische w aar

de, m.n. omdat het de Scheldehavens 

verb indt met de Noordzee. Relatief 

ondiepe plekken in de vaargeul beper

ken de toegankelijkheid van de 

havens en zijn derhalve vanuit econo

misch oogpunt ongewenst. Reeds 

vanaf de jaren '70 worden daarom 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd ter 

plaatse van de natuurlijke drempels in 

de vaargeul van de Westerschelde. In 

de jaren '80 heeft Vlaanderen 

Nederland verzocht de haven van 

Antwerpen beter bereikbaar te maken 

voor grote zeeschepen vanwege een 

verwachte explosieve groei in de con- 

tainerscheepvaart. Dit verzoek leidde 

in 1995 to t een verdrag over de ver

dieping van de vaargeul in de 

Westerschelde (Verdieping 48 '- 43 '- 

38') to t een niveau waarbij schepen 

met een diepgang van 11.6 m onaf

hankelijk van het getij Antwerpen
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kunnen bereiken. Voor een dergelijke 

ingreep w ord t norm aliter een milieu 

effecten rapportage (MER) uitgevoerd, 

In d it geval echter heeft de 

Nederlandse regering destijds, om w il

le van 'goed nabuurschap', een nood

w e t opgesteld waardoor de MER 

plich t verviel en alle benodigde ver

gunningen in één keer werden gere

geld. Zodoende werd de door 

Vlaanderen gevreesde vertraging 

voorkomen.

In een estuarium worden continu, op 

natuurlijke wijze, immense hoeveelhe

den zand en slib getransporteerd die 

door lokale verschillen in stromings- 

sterkte op de ene locatie sterker sedi-

menteren dan op de andere. Het 

resultaat is een geulbodem waarin 

diepe en ondiepe stukken (drempels) 

elkaar afwisselen. Het wegbaggeren 

van een drempel verstoort het natuur

lijk  evenwicht en het systeem zal pro

beren de verstoring ten ie t te doen en 

de verdwenen drempel terug te leg

gen. Dat gebeurt door verhoogde 

sedimentatie. Bijgevolg w ord t er reeds 

decennia lang doorlopend gebaggerd 

om de drempels 'ko rt te houden'.

S ta nd p u n te n n otit ie ^ '

Het wegbaggeren van sediment levert 

een grote hoeveelheid baggerspecie 

op die elders gestort moet worden. 

Lange tijd  werd de baggerspecie voor

namelijk gestort in nabijgelegen 

nevengeulen, maar sinds enkele jaren 

w ord t er meer dan voorheen in het 

w este lijk  deel van de Westerschelde 

gestort. De reden daarvoor is dat in 

het oostelijk deel het natuurlijke 

meergeulenstelsel dreigde te ve rdw ij

nen ais gevolg van overmatige stort.

Er is namelijk een grens aan de hoe

veelheid specie die kan worden 'ver

w erk t' door ondiepe geulen. Ais die 

grens w ord t overschreden de lft het 

natuurlijk  proces het onderspit en zul

len de betreffende geulen zelfs ver

sneld verzanden. In het oostelijk deel 

van de Westerschelde bestond het 

gevaar dat d it scenario zich zou voor

doen. Het beginstadium van d it pro

ces treedt er reeds du ide lijk  op gezien 

de grotendeels verzande kortsluitgeu- 

len tussen de vloed- en ebgeulen. 

Daarnaast is er een verlies aan inter- 

getijdengebied en ondiep water opge

treden (zoals overigens al in 1991- 

1993 door R ijkswaterstaat was voor

speld). Beide processen hebben ook 

consequenties voor de veiligheid, 

w ant door verzanding van het ooste

lijk  deel van de Westerschelde neemt 

het waterbergend vermogen a f en zal 

een v loedgolf zich sneller door het 

estuarium verplaatsen en het water 

to t hogere standen opstuwen. Het 

huidige stortregime is daarom gericht 

op beperking van d it gevaar en op 

instandhouding van het meergeulen

stelsel in het oostelijk deel. Wat de 

gevolgen van de toegenomen sto rt in 

het w este lijk  deel zijn, is nog ondui

delijk, maar aangezien er dezelfde 

principes gelden bestaat ook daar het 

gevaar voor aantasting van het meer

geulenstelsel. Naar de huidige inzich

ten z it de stortcapacite it binnen de 

verschillende compartimenten van de 

Westerschelde aan de grens van het 

toelaatbare voor w a t betreft het 

instandhouden van het natuurlijke

meergeulenstelsel. Modelstudies voor

spellen dat bij geïntensiveerde bag- 

gerwerkzaamheden het verdwijnen 

van nevengeulen zal doorzetten en 

dat op den duur slechts een gekanali

seerde ebgeul rest. Bovendien zullen 

door het voortdurende baggeren en 

storten bodemdieren verdwijnen, te r

w ijl de hoge troebelheid van het 

water algengroei beperkt en op-zicht 

jagende vogels hindert. Het is duide

lijk  dat in zo'n geval sprake is van een 

vo lstrekt onnatuurlijk  systeem dat 

n ie t langer ais karakteristiek estuari

um beschouwd kan worden.

Toekomstplan: 
verdere verdieping
Gelukkig is bovenstaand schrikbeeld 

niet van toepassing op het Schelde- 

estuarium in zijn huidige toestand. 

Niettem in is bestendiging van de hu i

dige situatie  absoluut n iet gewaar

borgd, w ant te rw ijl de effecten van de 

huidige verdieping nog n iet goed in 

kaart gebracht zijn, d ring t Vlaanderen 

reeds aan op een verdere verdieping. 

Deze verdieping moet het m ogelijk 

maken dat schepen met een diepgang 

van 14 meter getij-onafhankelijk  naar 

Antwerpen kunnen varen.

In februari 2001 is de bilaterale 

'Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium' 

(LTV) gepresenteerd, waarin studies 

beschreven zijn naar de ontw ikke

lingsmogelijkheden van het Schelde- 

estuarium in de komende 30 jaar. De 

studies hebben zich met name gericht 

op de gevolgen van een verdere ver

dieping. U itgangspunt was he t on t

w ikkelen van een gezond en m u lti

functioneel estuarien watersysteem  

dat op duurzame w ijze gebru ik t w o rd t 

voor menselijke behoeften.
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Er is gepoogd de aspecten na tuu rlijk 

heid, toegankelijkheid en veiligheid 

harmonieus te integreren in de plan

nen. Uitgaande van het streefbeeld 

voor 2030 heeft men 4 ontw ikkelings- 

schetsen beschreven voor de periode 

to t 2010, variërend van niet verder 

verdiepen to t maximaal verdiepen 

(voorlopig gesteld op 14 meter) in 

enkele stappen of in één keer. De eis 

dat de varianten binnen het streef

beeld moeten passen b lijk t aardig 

rekbaar, w ant bij de forse verdiepings- 

varianten w ord t expliciet vermeld dat 

h ierbij grote onzekerheden bestaan 

over de effecten op veiligheid en 

natuurlijkheid.

U it de basisrapporten van de LTV 

b lijk t dat de onzekerheid t.a.v. de in 

gang gezette morfologische processen 

(de veranderingen van het geulenstel

sel) in de Westerschelde groot is en 

dat de effecten op korte term ijn  niet 

in kaart gebracht kunnen worden. Uit 

gericht onderzoek naar de effecten 

van de huidige verdieping op de zand- 

balans en m orfologie in het kader van 

het MOVE-programma (M onitoring 

Verdieping Westerschelde), b lijk t een 

du ide lijk  effect op het areaal aan 

ondiepe platen. De looptijd  van het 

onderzoek is echter nog te kort om nu 

al betrouwbare uitspraken te kunnen 

doen over de betekenis van het hu id i

ge bagger- en stortbeleid voor 

scheepvaart, veiligheid en natuur op 

de (m iddel)lange term ijn. Het nut van 

d it soort onderzoek w ord t uiteraard 

ernstig onderm ijnd wanneer nu reeds 

zou worden besloten to t een verdere 

verdieping.

Los van de waarschijnlijke m ilieuscha

de die een verdere verdieping van de

vaargeul zal veroorzaken, kan men 

gerede tw ijfe ls  hebben bij het econo

misch nut van een verdere verdieping. 

De roep vanuit Vlaanderen om verdere 

verdieping van de Westerschelde is zó 

luid dat men geneigd is aan te nemen 

dat de economische voordelen evident 

zijn. Bij een verdere verdieping zal het 

baggervolume echter enorm toene

men en wanneer de hierbij opgebag

gerde specie ook nog over langere 

afstanden getransporteerd moet w o r

den (zie voorgaande paragraaf), zul

len de kosten slechts verder stijgen. 

Het overall economisch nut is daarom 

n iet vanzelfsprekend.

Hoe het ook zij, van Vlaanderen mag 

verlangd worden dat het een gedegen 

onderbouwing geeft van de economi

sche voordelen van een verdere ver

dieping. Bij de vorige verdieping is 

men w a t betreft zo'n onderbouwing 

ernstig in gebreke gebleven, getuige 

het vernietigende rapport dat hierover 

in 2000 door het Belgisch Rekenhof 

en de Nederlandse Rekenkamer is 

opgesteld. De kritiek richt zich op de 

enorme haast waarmee men te werk 

is gegaan en waardoor (I) w ette lijke  

procedures slordig zijn verlopen of 

zelfs omzeild (zie de eerder genoemde 

Nederlandse noodwet), (II) de nood

zaak van de ingreep n iet goed onder- 

bouwd was en (III) er vo ls trekt geen 

betrouwbaar inzicht bestond t.a.v. de 

gevolgen voor het m ilieu. Voor 

natuurherstel waren op het moment 

van de besluitvorm ing bovendien nog 

geen plannen gemaakt. Weliswaar 

was een bedrag van 66 m iljoen gu l

den beschikbaar voor natuurcompen

satie (in 2:1 verhouding toegezegd 

door Vlaanderen en Nederland), maar

in de praktijk  bleek in de uite indelijke 

Bestuursovereenkomst Natuurcom

pensatie Westerschelde (1998) geen 

sprake van wezenlijke compensatie. 

Het is du ide lijk  dat bij een eventuele 

verdere verdieping n iet lichtvaardig 

voorbijgegaan kan worden aan de 

door de rekenkamers gesignaleerde 

tekortkom ingen in de verantwoording 

van het to ta le project en de gebleken 

onm ogelijkheid van natuurcompensa

tie.

Nochtans bestaat het gevaar dat de 

Vlaamse regering alles in het werk zal 

stellen een verdere verdieping er in 

Nederland door te drukken. Nu al 

benut Vlaanderen (of België) elke 

kans om Nederland op het hoogste 

niveau kenbaar te maken dat een vo l

gende verdieping absoluut noodzake

lijk  is. Een voorspelbare strategie is 

dat Vlaanderen zal proberen dossiers 

aan elkaar te koppelen om op die 

manier verdieping van de Wester- 

schelde 'u it te w isselen' tegen een 

Nederlandse wens richting Vlaan

deren. In 1995 is dat al gebeurd door 

het HSL- tracé te ruilen tegen verdere 

verdieping van de Westerschelde en in 

de huidige situatie  zou de verdieping 

wel eens gekoppeld kunnen worden 

aan het tracé van de IJzeren Rijn, de 

spoorverbinding tussen Antwerpen en 

het Duitse achterland. Een dergelijke 

gang van zaken is voor de m ilieuorga

nisaties onacceptabel omdat hij in 

strijd is met alle afspraken die zijn 

gemaakt om trent de ontw ikkeling van 

een integraal streefbeeld en de daar

op volgende beleidsontw ikkeling.

Uitgangspunt Werkgroep 
Schelde-estuarium
De Werkgroep Schelde-estuarium 

v ind t dat behoud van het unieke 

karakter van het estuarium met zijn 

typische leefgebieden en de overgan- 

gen daartussen de p rio rite it d ient te 

krijgen bij toekomstige plannen.

Alleen d it uitgangspunt verzekert ons 

dat het Schelde-estuarium ook in de

3
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toekom st een belangrijk leefgebied 

voor zeer karakteristieke levensge

meenschappen zal zijn. De belangrijk

ste randvoorwaarde hiervoor is het 

behoud van de natuurlijke dynamiek 

van het systeem. Platen, schorren, 

slikken en gebieden met ondiep water 

dienen in een continu proces van ero

sie en wederopbouw te verkeren en 

aldus een grote variatie aan typisch 

estuariene leefgebieden te w aarbor

gen. De rivier mag in geen geval in 

het keurslijf van een gekanaliseerde 

vaargeul worden geperst door g roo t

schalige baggerwerken. De huidige 

baggerwerken hebben al to t een 

ongewenste verzanding van kortslu it- 

geulen tussen de hoofdgeulen geleid, 

zonder dat overigens de fase bereikt 

is waarbij het systeem zichzelf vernie

tig t. Omdat nog onduidelijk  is w an

neer deze verzanding een onomkeer

baar proces zal zijn geworden, v ind t 

de Werkgroep een verdere verdieping 

van de vaargeul in de Westerschelde 

onverantwoord.

Streefdoelen voor he t estuarium  

Algemeen

Alle typerende leefgebieden en over- 

gangen daartussen moeten in de ver

schillende geografische sectoren van 

het estuarium zijn vertegenwoordigd.

Met name worden hieronder verstaan 

de schorren, slikken, platen, geulen en 

ondiep water, zowel in de zoete, brak

ke ais zoute intergetijdegebieden.

Aanwezigheid van d it soort gebieden 

in combinatie met een goede w ater

kw a lite it b iedt een goede garantie op 

behoud van de karakteristieke b iod i

versite it binnen het estuarium.

Natuurlijke dynamiek 

Instandhouding van bovengenoemde 

leefgebieden is slechts gewaarborgd 

wanneer de morfologische dynamiek 

in het gebied b lijf t  bestaan. De aan

wezigheid van een meergeulenstelsel 

ge ld t daarbij ais essentieel kenmerk 

van het estuarium. Kanalisatie van de 

ebgeul d ient daarom te allen tijde 

voorkomen te worden.
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Standpunt Werkgroep 
Schelde-estuarium
De werkgroep Schelde-estuarium ste lt 

zich op het standpunt dat plannen 

voor een eventuele verdere verdieping 

van de Westerschelde alle gangbare 

m ilieubeleidprincipes moeten respec

teren, zoals (I) het voorzichtigheidsbe- 

ginsel, (II) het voorzorgsbeginsel, (III) 

het beginsel dat de vervuiler/gebru i

ker betaalt, (IV) het u itgangspunt dat 

compensatiemaatregelen systeem- 

geïntegreerd plaatsvinden en (V) het 

stand-still beginsel. Voorts moet er 

worden voldaan aan alle bepalingen 

van de Europese Vogel- en 

H abita trich tlijn , w ant zowel in 

Vlaanderen ais in Nederland genieten 

belangrijke delen van het Schelde- 

estuarium de bescherming van deze

bindende internationale richtlijnen. 

A rtike l 6 van de Europese Habita t

rich tlijn  vereist de volgende stappen 

alvorens ingrepen kunnen worden u it

gevoerd die een beschermingszone 

m ogelijkerw ijs aantasten:

1. Een voorafgaande goede inschat

ting  van de ecologische gevolgen.

2. Indien u it de ecologische inschat

ting  b lijk t dat de ingreep geen onom

keerbare, maar wel betekenisvolle, 

herstelbare of compenseerbare effec

ten meebrengt, kan het project enkel 

doorgang vinden wanneer:

a. alternatieven ontbreken,

b. er een zwaarwegend maatschap

pe lijk  belang mee is gemoeid, en

c. de natuurschade w o rd t hersteld of 

gecompenseerd.



Hieronder worden deze punten nader 

toege licht t.a.v. een verdere verd ie

p ing  van de Westerschelde.

Ad 1 . Inschatting van ecologi
sche gevolgen
Een goede inschatting van de ecologi

sche gevolgen is slechts m ogelijk door 

de effecten van de huidige verdieping 

goed in kaart te brengen. Het onder

zoek naar deze effecten in het kader 

van het MOVE-programma zal ook 

duidelijkheid moeten verschaffen over 

de vraag op w elk moment onomkeer

bare w ijzig ingen in het meergeulen

stelsel optreden. Momenteel is het 

daarvoor te vroeg. De onderzoekers 

verwachten de resultaten over drie 

jaar te kunnen presenteren. 

M ilieueffecten alsmede effecten op 

het overstromingsrisico stroom op

waarts en op de risico's van het toe

nemend scheepvaartverkeer dienen te 

worden geïnventariseerd in een grens

overschrijdende MER procedure. Uit 

deze MER moet ook blijken welke 

maatregelen de ongewenste m ilieuef

fecten en de risicois kunnen beperken.

Ad 2 . Inventarisatie a lternatie
ven, zwaarwegend maatschap
pelijk belang & compensatie
De H ab ita trich tlijn  is helder over de 

volgorde van stappen bij een ingreep 

met significante gevolgen voor het 

betreffende gebied. De eerste stap 

moet het zoeken naar alternatieve 

oplossingen zijn. In d it geval kan 

gedacht worden aan de u itbouw  en 

explo ita tie  van kusthavens in de 

Scheldemonding, zoals Zeebrugge en 

Vlissingen. Het idee van de Antwerpse 

havengemeenschap to t de oprichting

avan een aparte juridische en tite it 

^waarin verschillende Scheldehavens 

•hun Containerterminals kunnen 

linbrengen, b iedt daarbij perspectie

ven.

In het geval dat er geen alternatieve 

oplossingen zijn, en deze mening 

goed is onderbouwd (I), w o rd t geke

ken of er argumenten van zwaarwe

gend maatschappelijk belang zijn om 

de plannen toch door te zetten. Er 

w ord t onderscheid gemaakt tussen 

argumenten die verband houden met 

(I) de menselijke gezondheid en de 

openbare veiligheid en (II) economie. 

Voor de verdieping gelden louter eco

nomische argumenten. In dat geval 

d ient een maatschappelijke kosten

baten analyse (MKBA) te worden 

gevoerd vanu it internationaal per

spectief. Aan de batenzijde zal moe

ten worden becijferd hoe groot het 

voordeel is van de tijd w in s t die 

geboekt kan worden wanneer sche

pen n iet gehouden zijn aan een 

beperkt vaarvenster rond hoogwater 

(d it ge ld t nu voor schepen met een 

diepgang tussen 11.6 en 14.7 m, 

schepen to t 15.5 m kunnen nu in 

twee getijden Antwerpen bereiken).

De maritieme toegankelijkheid van 

Antwerpen lijk t overigens niet erg n ij

pend, gezien de voorspelling dat de 

diepgang van containerschepen op 

Atlantische routes maximaal zal toe

nemen to t 14 meter. De bereikbaar

heid van Antwerpen is in d it opzicht 

vergelijkbaar met die van Bremen en 

Hamburg.

Aan de kostenzijde moet u itdrukkelijk  

het verlies aan natuurwaarden w o r

den meegenomen, bijvoorbeeld in de 

vorm van de kosten van compensatie

maatregelen. Bovendien zullen extra 

uitgaven noodzakelijk zijn om over- 

strom ingsrisico's stroomopwaarts van 

Antwerpen te beperken. De kosten 

van een verdere verdieping behoren 

aan de profiterende havengebruikers 

doorberekend te worden. Dit systeem 

van rekeningvaren, waarbij een cor

recte en volledige kostentoerekening 

p laatsvindt van haveninfrastructuur 

aan de gebruikers, w o rd t ook door de 

Europese Commissie voorgesteld in 

haar "Groenboek Havens en 

M aritiem e In frastructuur". De 

Commissie s te lt dat er a-priori geen 

reden is om de toegang vanuit zee 

anders te behandelen dan de overige 

haveninfrastructuur, "in  he t b ijzonder 

wanneer w o rd t voorzien in aan- 

looproutes die voor alle gebruikers 

openstaan maar die gezien hun diepte  

in  fe ite  bestemd z ijn  voor een kleine, 

gem akkelijk te omschrijven groep van 

gebruikers".

Indien er u ite inde lijk  toch to t een ver

dere verdieping zou worden besloten 

dient natuurschade hersteld of 

gecompenseerd te worden. Er w ord t 

explic iet gesteld dat de besluitvor

ming over herstel- en compensatie

maatregelen geïntegreerd moet 

plaatsvinden met de besluitvorm ing 

over de ingreep zelf. Bovendien d ie

nen compensatiemaatregelen voora f

gaand aan de ingreep te worden u it

gevoerd! Bij de verdieping 48 '- 43 '- 

38' is deze procedure niet gevolgd 

met ais resultaat dat er geen wezen

lijke compensatie is uitgevoerd.



G e z a m e n lijk e  u itg a v e  van:

Bond Beter Leefmilieu vzw

Concluderend v in d t de 
W erkgroep Schelde-estuarium  
dat een verdere verdieping  
van de W esterschelde onver
antw oord  is op basis van de 
huidige kennis over de gevol
gen voor de natuurlijkheid  
van het estuarien systeem. 
Indien de onderzoeksresulta
ten van het huidige MOVE- 
program m a ru im te zouden 
laten voor een verdere verd ie 
ping, dan d ien t de Euro-pese 
Vogel- en H abitat-rich tlijn  ais 
leidraad te  fungeren voor 
toekom stige plannen. Wijs 
geworden door de gang van 
zaken bij de verdieping 48'- 
43'- 38' zal de W erkgroep  
scherp toezien op een strik te  
naleving van de bepalingen  
van artike l 6 van deze richt
lijn.

Stichting Het Zeeuwse
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Aktiegroep Bourgoyen Ossemeersen 

Actiegroep ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever vzw

Benegora Leefmilieu vzw 

Consulentschap Natuur- en m ilieueducatie 

De M ilieuboot vzw 

De W ielewaal 's Heerenbosch 

De W ielewaal Natuurvereniging vzw 

Durme vzw 

Grenzeloze Schelde vzw 

Ecotest vzw Temse 

KNNV afdeling Beveland 

Kruin Vereniging voor Natuurbehoud vzw 

M ilieuwerkgroep Hulst-Hontenisse 

Natuurbeschermingsvereniging ' t  Duumpje 

Natuurbeschermingsvereniging De S te ltkluut 

Natuurreservaten afdeling Damvallei 

Natuurreservaten afdeling Scheldevallei 

Natuurreservaten afdeling Zuid-Waasland 

Natuurreservaten Antwerpen-Noord 

Natuurreservaten Linkeroever Waasland 

Natuurreservaten Rupelstreek 

Scaldis vzw 

Staatsbosbeheer d is tric t Zuidwest 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw 

Vogelwerkgroep Walcheren 

Werkgroep Hobokense Polder vzw 

Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever Waasland vzw

Zeeuwse Schaapskudde


