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1 DOELSTELLINGEN EN VOORGESCHIEDENIS 

1.1 De instelling van het regionale grensoverschrijdende wateroverleg 

Eind 1993 beslisten de Belgisch-Nederlandse Commissie voor de grensoverschrij-
dende onbevaarbare waterlopen en de Benelux-Werkgroep Grondwater dat er op 
regionaal niveau overleg gevoerd moet worden tussen de uitvoerende instanties 
van het waterbeheer uit beide landen. Daartoe werden vier grensoverschrijdende 
stroomgebiedcomités langs de Belgisch-Nederlandse grens opgericht die dienden 
te zorgen voor de integrale aanpak en afstemming van grensoverschrijdende wa-
terproblematiek. Zo zag ook het Stroomgebiedcomité ‘Kreken en Polders’ het licht 
met een vertegenwoordiging van de belangrijkste waterbeheerders aan beide zij-
den van grens tussen Knokke en Antwerpen. Bij de oprichting werd besloten dat de 
stroomgebiedcomités enkel een adviserende en coördinerende rol hebben met be-
trekking tot afstemming van planvorming, beheer, vergunningverlening, onderzoek 
en uitvoering van werken.  
 

1.2 Stroomlijning en omvorming van grensoverschrijdende overlegorganen 

In 2010 keurde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) een voorstel 
voor stroomlijning van het grensoverschrijdend overleg goed. Hiertoe werd besloten 
omdat in het verleden het grensoverschrijdend overleg met buurlanden en -
gewesten in diverse vormen en met diverse intensiteit plaats vond. 
 
In 2011 werden er verder afspraken gemaakt en werd de oprichting van een ‘flexi-
bele grensoverschrijdende werkgroepstructuur’ al naargelang de noden mogelijk 
gemaakt. De samenstelling is ambtelijk of gemengd bestuurlijk en ambtelijk. Deze 
flexibele werkgroep is locatie of gebiedsspecifiek en/of themaspecifiek van aard.  
 
Op basis van de gemaakte afspraken tussen Vlaanderen en Nederland in 2011 is 
het Grensoverschrijdend Stroomgebiedcomité ‘Kreken en Polders’ omgevormd tot 
een flexibele grensoverschrijdende werkgroep. De organisatiestructuur en werking 
(zie 1.3) van het comité past volledig binnen dit kader. Daarom is het stroomge-
biedcomité omgedoopt tot de Grensoverschrijdende Werkgroep ‘Kreken en Pol-
ders’. De organisatiestructuur en werking blijft ongewijzigd, enkel de naam is ver-
anderd. In de vergadering van 11 mei 2012 hebben de leden hun goedkeuring ge-
geven aan deze omvorming tot grensoverschrijdende werkgroep met een perma-
nent karakter. 
 

1.3 Huidige organisatiestructuur en werking 

 

1.3.1 Werkingsgebied 

Het Grensoverschrijdend Stroomgebiedcomté "Kreken en Polders" had als 
werkingsgebied de grensstreek van de Provincie Zeeland en de Provincies Oost- 
en West-Vlaanderen . Gesteld mag worden dat de huidige werkgroep haar werkge-
bied hetzelfde is gebleven en omschrijft als het terrein in deze grensstreek waar 
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grensoverschrijdend de invloed van het waterbeheer merkbaar is. Tot het 
werkingsgebied behoren delen van de Vlaamse bekkens Brugse Polders, Gentse 
Kanalen, Benedenschelde en een gedeelte van het Nederlandse Waterschap 
Scheldestromen. 
 

 
Figuur 1: Werkingsgebied GOW Kreken & Polders met aanduiding van de vergaderlocaties 
en/of terreinbezoeken in de periode 1999-2016  (overzicht zie bijlage 1, lichtgroen = bekken 
van de Brugse Polders, lichtoranje = Bekken van de Gentse Kanalen, lichtroze = Beneden-
scheldebekken, lichtgrijs = waterschap Scheldestromen) 

 

1.3.2 Samenstelling 

De grensoverschrijdende werkgroep ‘Kreken en Polders’ is een ambtelijk overleg-
orgaan. Het is samengesteld uit instanties die een verantwoordelijkheid voor beleid 
en beheer op het gebied van de kwantiteit en de kwaliteit van het oppervlakte- en 
het grondwater hebben (zie bijlage 1). 
 

1.3.3 Vergaderingen 

De Grensoverschrijdende Werkgroep "Kreken en Polders" komt twee maal per jaar 
bijeen. Het voorzitterschap en secretariaat rouleren per jaar. In de even jaren ver-
zorgt de Nederlandse delegatie het voorzitterschap en het secretariaat, in de on-
even jaren verzorgt de Vlaamse delegatie dit. De vergaderingen worden voorbereid 
door een kerngroep, bestaande uit de beide voorzitters en secretarissen en een 
afgevaardigde van het Nederlandse waterschap, de Provincie Oost-Vlaanderen en 
de VMM. Een overzicht van alle vergaderingen van de opstart tot nu is opgenomen 
in bijlage 2. 
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1.3.4 Taken 

De werkgroep treedt niet in de plaats van de afzonderlijke waterbeherende instan-
ties. De taak van de Grensoverschrijdende Werkgroep "Kreken en Polders" bestaat 
uit: 

• het wederzijds informeren/ervaringsuitwisseling over alle zaken die betrek-
king hebben op het integrale (grond)waterbeheer en -beleid in het algemeen; 

• coördineren en adviseren op het gebied van planvorming, onderzoek en de 
uitvoering van werken; 

• het bevorderen van afstemming van de besluitvorming door de bevoegde in-
stanties betreffende grensoverschrijdend waterbeheer; 

• de afstemming van grensoverschrijdende projecten in het kader van Interreg 
en andere grensoverschrijdende programma’s. 

Over de werking van de werkgroep wordt er teruggekoppeld op de bekkenbesturen. 
De werkgroep was ook vertegenwoordigd op het ambtelijk overleg ikv de stroomlij-
ning van het grensoverschrijdend overleg Vlaanderen-Nederland. 
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2 BESPROKEN ONDERWERPEN 

De plenaire vergadering van april stond in het teken van invasieve exoten en de be-
ver. Op de plenaire vergadering in het najaar stonden een aantal aspecten rond 
zwemwater en hergebruik van water voor industriële toepassingen en drinkwater op 
de agenda.  

2.1 Nieuwe Europese verordening invasieve exoten en de aanpak in Vlaanderen  

Er is een nieuwe Europese verordening invasieve exoten. Wat zijn invasieve exoten: 
Invasieve exoten zijn vaak door de mens geïntroduceerd, ze zijn instaat zich goed te 
verspreiden en schade aan te richten aan natuur, economie, veiligheid en gezond-
heid. 

Maar 1 op de 1000 exoten is invasief. Daarom moet er ook een keuze gemaakt wor-
den welke (invasieve) exoten moeten worden aangepakt. Er zijn ook exoten die nuttig 
zijn. Alle invasieve exoten bestrijden is niet mogelijk. 

De bevoegdheden van de verschillende instanties, terreineigenaren en terreinbeheer-
ders woorden kort besproken. Het is belangrijk goed over dit onderwerp te communi-
ceren ook voor sensibilisering en coördinatie van activiteiten. Neem eens een kijkje op 
www.ecopedia.be of www.waarneming.nl 

 

2.2 Bestrijden van invasieve exoten in de Provincie Oost-Vlaanderen 

In de presentatie werd ingegaan op de bestrijding van drie watergebonden soorten: 

- Grote waternavel 

- Parelvederkruid 

- Waterteunisbloem 

Waarom moeten deze planten bestreden wor-
den? Ze zorgen voor slechte waterafvoer, hin-
der in pleziervaart, afscherming van zonlicht 
zorgt voor slechte waterkwaliteit. Met name de 
grote waternavel zorgt voor problemen. De 
Provincie probeert steun te bieden aan lagere 
overheden. 

Reuzenbalsemien vormt ook een probleem. 

 

2.3 Vlaamse aanpak van de bever 

Vroeger werd de bever bestrijd, daardoor is hij eind 19de eeuw uitgestorven. Onder-
tussen zijn er verschillende introductieprogramma's geweest. Tegenwoordig heeft de 
bever een beschermde status. Het is verboden de bever te vangen, verstoren of te 
doden. Op 1 januari 2016 wordt het aantal bever territoria geschat op 102 in Vlaande-
ren, dat is een toename van 13 tegenover 2014. 

http://www.ecopedia.be/
http://www.waarneming.nl/
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De bever kan het beste beschermt worden om voor schadepreventie te zorgen. De 
bever veroorzaakt zeker af en toe schade maar heeft ook positieve invloeden op ver-
schillende vlakken zoals overstromingsbeheer, natuurbeheer en natuurwaarde.  
 

2.4 De komst van de bever en otter naar Zeeland   

De bever en otter zijn nog niet aanwezig in Zeeland. Er wordt nagedacht over eventu-
eel bijplaatsen van de bever in Zeeland. Er zijn veel migratieknelpunten in de rivieren, 
waardoor het voor de bever moeilijk is om Zeeland te bereiken. Ook voor de otter zijn 
er migratieknelpunten en andere problemen zoals met verkeer, fuiken waar ze in ver-
drinken en stroperij. 
Bij veel nieuwe infrastructuurprojecten worden migratieknelpunten gelijk meegeno-
men. 

 

2.5 Zwemwaterrichtlijn 

Michiel Bil van de provincie Zeeland heeft een presentatie gegeven over de Neder-
landse interpretatie van de Europese zwemwaterrichtlijn en Joachim Pelicaan van de 
VMM over de Vlaamse interpretatie. 

In Nederland mag overal gezwommen worden, behalve op plekken waar een ver-
bodsbord staat. 

In Nederland zijn er diverse overheden betrokken bij zwemwater: 

• Waterschappen; waterbeheerder van de binnenwateren. 

• Rijkswaterstaat; waterbeheerder van de buitenwateren. 

• Provincies; bevoegd gezag, beleid, aanwijzen en afvoeren van zwemwaterlo-
caties, beoordelen meetgegevens, publieksvoorlichting en afkondigen van 
maatregelen als bv zwemverbod. 

• Ministerie van I&M; beleid op hoofdlijnen en deelname aan Europese werk-
groepen. 
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• Gemeenten; beheerders van de zwemwaterlocaties (soms ook particulieren 
als een campingeigenaar. 

De waterbeheerders bemonsteren vierwekelijks (tweewekelijks voor aanvaardbare en 
slechte locaties) de kwaliteit van het zwemwater. 

De communicatie richting burgers gaat via www.zwemwater.nl 

 

In Vlaanderen mag alleen gezwommen worden op de aangewezen zwemwaterloca-
ties, ook moet er verplicht toezicht aanwezig zijn. 

De VMM en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid staan samen in voor res-
pectievelijk de milieu- en gezondheidsgerelateerde aspecten van de Vlaamse zwem-
waterkwaliteit (kustwater en openbare zwemvijvers, recreatievijvers en zwembaden). 

De VMM toetst de resultaten van de wateranalyses aan gevestigde kwaliteitsnormen. 
Dat laat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  toe om een zwem- of recrea-
tieadvies te geven. Voor kustwater, zwem- en recreatievijvers gelden verschillende 
normen. Voor kustwater wordt 3 keer per 2 weken een monster genomen. 

De communicatie richting burgers gaat via http://kwaliteitzwemwater.be 

 

2.6 Hergebruik voor industriële toepassingen 

Industriewaterprojecten worden steevast op maat van de klant uitgewerkt door de 
Watergroep. Op basis van de beschikbare bronnen wordt de meest geschikte manier 
gezocht om de gevraagde waterkwaliteit en hoeveelheid te bereiken. De business unit 
Industrie & Services brengt de interne waterstromen van het bedrijf in kaart en werkt 
op basis van de aanwezige bronnen alternatieven uit die het waterverbruik optimalise-
ren. Deze optimalisatie gaat meestal hand in hand met aanzienlijke besparingen bij 
oppompen, verwerken en lozen van water. De beschikbare bronnen kunnen grondwa-
ter of oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater of herbruikbaar proceswater. De 
kwaliteit van het geleverde water is afhankelijk van de vraag van de klant (o.a. koel-
water, drinkwater, gedemineraliseerd water, ...). De installatie wordt meestal gebouwd 
op de terreinen van de klant, waardoor ook leverings- en distributiekosten kunnen 
gedrukt worden. 

 

2.7 Infiltratie van hergebruikt rioolwater effluent Torreele/St-André te Koksijde 

- Hergebruik van gezuiverd afvalwater door gebruik van membranen in combina-
tie met infiltratie heeft geleid tot duurzaam grondwaterbeheer en een betere 
kwaliteit van het drinkwater – membranen blijken in staat de kleinste verontrei-
nigingen te verwijderen en zijn gemakkelijk te bewaken. 

-  Hergebruik kan problemen van waterschaarste helpen oplossen en heeft  
voordelen (minder energie) ten aanzien van behandeling brak en zoutwater. 

-  Hergebruik anticipeert de klimaatverandering 

-  Hergebruik zal op termijn ook direct gebeuren maar nu nog vooral indirect 

http://www.zwemwater.nl/
http://kwaliteitzwemwater.be/
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voor de productie van drinkwater of voor de productie van industriewater. 

 
Foto van Pingwi 
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3 VELDBEZOEKEN 

3.1 Waterproductiecentrum Kluizen  

Herve Lagast van de Watergroep heeft een excursie verzorgd van het waterproduc-
tiecentrum in Kluizen. We begonnen bij de twee spaarbekkens vervolgens is er een 
uitleg gegeven over de verschillende zuiveringsstappen die nodig zijn om drinkwa-
ter te maken. 
Hieronder een impressie van de excursie: 
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3.2 Bezoek aan DECO-plant Evides in Terneuzen 

Door Wilbert van de Broek van Evides is er een excursie en presentatie verzorgd 
naar de Deco-plant van Evides in Terneuzen. Hier wordt bijvoorbeeld door Evides 
Industriewater samen met Waterschap Scheldestromen een uniek waterketenpro-
ject uitgevoerd. Er is een membraanbioreactor (MBR) gebouwd, waarmee uit huis-
houdelijk afvalwater een hoogwaardig effluent wordt geproduceerd. Dit effluent ge-
bruikt Evides voor de productie van demiwater voor Dow Benelux. 

Hieronder een impressie van de excursie: 
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4 GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN 

Geen in uitvoering. 
 

5 NIEUWE GEZICHTEN 

Vanaf 19/05/2016 is dhr. Lucien De Block verkozen als dijkgraaf van de Polder van 
Moervaart en Zuidlede. Hij vervangt dhr. Marc Goubert. 
 
 
 
Reinier van Nispen, co-voorzitter van Kreken 
en Polders, heeft bij de Provincie Zeeland 
voor de komende 2 jaar een nieuwe functie. 
Hij wordt momenteel vervangen door Leo van 
den Brand van de Provincie Zeeland. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Leo van den Brand 
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Bijlage 1: samenstelling grensoverschrijdende werkgroep Kreken en Polders 
 

Naam Voornaam Dienst Functie lid Telefoon Email

De Block Lucien Polder Moervaart en Zuidlede Dijkgraaf effectief 0032(0)475865393 isolde.deblock@aclvb.be

De Poorter Marie-Paule
Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal 

Waterbeleid
Coördinator Water cel Planning effectief 0032(0)92677666 marie-paule.de.poorter@oost-vlaanderen.be

De Vylder Evelien Bekkensecretariaat Beneden Zeeschelde Bekkencoördinator effectief 0032(0)32246709 evelien.devylder@wenz.be

Desaever Jan
Provincie West-Vlaanderen, Dienst 

Waterlopen
Ingenieur plaatsvervanger 0032(0)50403379 jan.desaever@west-vlaanderen.be

Deurinck Lies Provincie West-Vlaanderen, Dienst MiNaWa Coördinator Integraal Waterbeleid effectief 0032(0)50403480 lies.deurinck@west-vlaanderen.be

D'Hondt Ingrid Bekkensecretariaat Gentse Kanalen Bekkencoördinator effectief 0032(0)92921152 ingrid.dhondt@wenz.be

Goegebeur Maarten
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling 

Operationeel Waterbeheer
Ingenieur plaatsvervanger 0032(0)59562647 m.goegebeur@vmm.be

Goossen Thijs Waterschap Scheldestromen Afdelingshoofd effectief 0031(0)882461000 thijs.goossen@scheldestromen.nl

Huysmans Ann Internationale Scheldecommissie Uitvoerend secretaris effectief 0032(0)32060680 a.huysmans@isc-cie.org 

Janssen Guido Bekkensecretariaat Beneden Zeeschelde Plannings-verantwoordelijke plaatsvervanger 0032(0)32246752 g.janssen@vmm.be

Lafort Rob Evides Waterbedrijf
Adviseur Hydrologie & Bescherming 

Waterwingebieden
effectief 0031(0)102936612 c.lafort@evides.nl

Lagast Hervé
De Watergroep-provinciale directie Oost 

Vlaanderen
Diensthoofd Technische Diensten effectief 0032(0)92409111 herve.lagast@dewatergroep.be

Lammens Saskia
Vlaamse Milieumaatschappij - Buitendienst 

Oostende en Gent
 Diensthoofd   effectief 0032(0)476917970 s.lammens@vmm.be

Maes Dré
NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling 

Bovenschelde 
Watermanager effectief 0032(0)92921187 dre.maes@wenz.be

Oorthuijsen Willy Rijkswaterstaat Directie Zee en Delta agendalid 0031(0)118622741 willy.oorthuijsen@rws.nl

Raes Chantal Waterschap Scheldestromen effectief 0031(0)882461520 chantal.raes@scheldestromen.nl

Rommens Ruben Bekkensecretariaat Gentse Kanalen Plannings- verantwoordelijke plaatsvervanger 0032(0)92921159 r.rommens@vmm.be

Telussa-Sumampouw Sandra Provincie Zeeland beleidsondersteuner water plaatsvervanger 0031(0)621124826 sf.telussa-sumampouw@zeeland.nl

Thomaes Katrien
Bekkensecretariaat Bekken van de Brugse 

Polders
Bekkencoördinator co-voorzitter 0032(0)497399728 k.thomaes@vmm.be

Van den Brand Leo Provincie Zeeland Beleidsspecialist Water co-voorzitter l.vd.brand@zeeland.nl

Van Driessen Koen
Vlaamse Milieumaatschappij, Dienst Beheer 

Onbevaarbare Waterlopen
Ingenieur effectief 0032(0)92436823 k.vandriessen@vmm.be

Van Tilburg Marloes
Provincie Zeeland, Afdeling Water, Bodem 

en Natuur
Beleidsondersteuner Water effectief 0031(0)118631161 m.v.tilburg@zeeland.nl

Van Waeyenberge Jeroen
Bekkensecretariaat Bekken van de Brugse 

Polders
Plannings-verantwoordelijke secretaris 0032(0)59562696 jeroen.vanwaeyenberge@wenz.be

Vanden Bulcke Mathias
Bekkensecretariaat Bekken van de Brugse 

Polders
Plannings-verantwoordelijke effectief 0032(0)59562658 m.vandenbulcke@vmm.be

Vandevelde Dieter
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling 

Operationeel Waterbeheer
Dienst grondwaterbeheer effectief 0032(0)25532171 di.vandevelde@vmm.be

Vangampelaere Caroline Oostkustpolder Ontvanger-Griffier plaatsvervanger waterbeheer@oostkustpolder.be

Vervaeke Bart
Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling 

Rapportering Water

Meetnet Oppervlaktewater 

Bovenschelde, Gentse Kanalen en 

Dender

effectief 0032(0)92437891 b.vervaeke@vmm.be

Wijffels Antoine Oostkustpolder Dijkgraaf effectief 0032(0)50333271 antoine.wijffels@skynet.be
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Bijlage 2: Overzicht van de bijeenkomsten van het grensoverschrijdend stroomgebied-
comité Kreken en Polders . 
 
nr 
op 
kaar
t 

jaar datum vergadering 
gemeente 

vergadering locatie terreinbe-
zoek ge-
meente 

terreinbezoek locatie 

  1995 22/05/1995 Brugge ? nvt nvt 

  1995 27/11/1995 Brugge ? nvt nvt 

  1996 ? ? ? nvt nvt 

  1996 ? ? ? nvt nvt 

  1997 ? ? ? nvt nvt 

  1997 ? ? ? nvt nvt 

  1998 ? ? ? nvt nvt 

  1998 ? ? ? nvt nvt 

  1999 23/04/1999 Eeklo Hof ter Vrombaut, 
Vrombautstraat 139 

nvt nvt 

1 1999 19/11/1999 Eeklo Hof ter Vrombaut, 
Vrombautstraat 139 

Sas-van-
Gent 

baggerspeciestort 
“Canisvlietsche Kreek” 
bezocht (Sas-van-
Gent, langs de rechter-
oever van het Kanaal 
Gent-Terneuzen tegen 
de grens met Vlaande-
ren 

2 2001 27/04/2001 Brugge polderhuis Zwinpol-
der 

Zeebrugge uitwateringsconstructie 
van het Leopoldkanaal 
te Zeebrugge 

3 2001 7/11/2001 Assenede polderhuis Zwarte 
Sluispolder 

Assenede krekenverbindingspro-
ject Interreg 

4 2002 8/11/2002 Terneuzen ? ? ? 

9 2003 25/04/2003 Sint-Denijs-
Westrem 

VMM Maaltecenter nvt nvt 

9 2003 14/11/2003 Sint-Denijs-
Westrem 

VMM Maaltecenter nvt nvt 

4 2004 26/03/2004 Terneuzen Waterschap Zeeuws-
Vlaanderen 

nvt nvt 

5 2004 26/11/2004 Middelburg Provinciehuis Middelburg Zeeuws Museum 

6 2005 22/04/2005 Brugge polderhuis Zwinpol-
der 

Damme project Ronselarebeek  

7 2005 18/11/2005 Wachtebeke polderhuis Moer-
vaart-Zuidlede, Pot-
tershoek 

nvt nvt 

4 2006 12/05/2006 Terneuzen kantoren Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen 

nvt nvt 

8 2006 13/10/2006 Oostburg Golf Oostburg nvt nvt 

9 2007 11/05/2007 Gent Novotel Gent-
Centrum, Gouden-
leeuwplein 5, 9000 
Gent 

nvt nvt 

10 2007 19/10/2007 Kluizen Waterproductiecen-
trum Kluizen van de 
VMW, Nieuweweg 
30, 9940 Evergem 
(Kluizen 

Kluizen Waterproductiecentrum 

11 2008 16/05/2008 Cadzand-Bad Hotel De Wielingen nvt nvt 

12 2008 24/10/2008 Kloosterzande Hotel Van Leuven Hulst oude veerhaven te 
Perkpolder en naar het 
Gemaal Campen 

13 2009 15/05/2009 Damme stadhuis nvt nvt 

14 2009 23/10/2009 Sint-Laureins gemeentehuis, St-Laureins Krekengebied 
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16 

Dorpsstraat 91 

15 2010 23/04/2010 Westdorpe De Baeckermat, 
Bernhardstraat 80 

Westdorpe gerestaureerde Zwar-
tenhoekse Zeesluis bij 
Westdorpe 

16 2010 22/10/2010 Axel Restaurant Zomer-
lust, Boslaan 1, NL-
4571 SW Axel 

Sluiskil RWZI Terneuzen 

17 2011 20/05/2011 Moerkerke-
Damme 

Kasteel van Moer-
kerke 

Zeebrugge Dudzeelse Polder 

18 2011 21/10/2011 Assenede gemeentehuis, 
Dorpsstraat 91 

Assenede natuurgebied De Rode 
Geul 

19 2012 11/05/2012 Emmadorp Maria Hoeve Kieldrecht Hedwige-Prosper pol-
der 

20 2012 19/10/2012 Breskens t Vissershuis Breskens Zwakke schakel West 
Zeeuws Vlaanderen 
(kustverdedigingswer-
ken, keermuur) 

21 2013 26/04/2013 Damme Hoeve De Stamper Damme Staats-Spaanse linies 

22 2013 11/10/2013 Wachtebeke Provinciaal domein 
Puyenbroeck 

Gent Gentse kanaalzone 

23 2014 23/05/2014 Nieuwvlied-Bad Fletcher Hotel 
Nieuwvliet-Bad 

Sluis Waterdunen 

24 2014 10/10/2014 Oosendrecht De Volksabdij & 
Restaurant De Blau-
we Pauw 

Oosendrecht Brabantse Wal 

25 2015 24/04/2015 Knokke-Heist Memlinck Boutique 
Hotel & seminars 

Knokke-Heist Het Zwin 

26 2015 16/10/2015 Terneuzen Hotel Golden Tulip Terneuzen rondleiding sluizen-
complex 

10 2016 22/04/2016 Kluizen WPC Kluizen (De 
watergroep) 

Kluizen Waterproductiecentrum 

27 2016 21/10/2016 Terneuzen Waterschap Schel-
destromen 

Terneuzen DECO waterzuiverings-
installatie 

 
 


