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Streefbeelden afronden zuidkust Schouwen-Oost 
 

 

 

Inleiding 

Met de inrichting van de laatste gebieden, ten noordwesten (deelgebied 12) en zuidwesten van 

Zierikzee (deelgebieden 10 en 11), komt de natuurinrichting van de zuidkust van Schouwen in 

een afrondende fase. De inrichting bestaat uit natuurontwikkeling, verbetering van de 

waterhuishouding en aanleggen van recreatieve voorzieningen. 

 

Door het gewijzigde natuurbeleid van het Rijk gaan de werkzaamheden in versoberde vorm 

door. De provincie Zeeland heeft budget beschikbaar gesteld voor de afronding van de 

zuidkust Schouwen. Naast de provincie leveren het waterschap en de gemeente een bijdrage 

aan de inrichting van de laatste gebieden. 

 

Om de aangepaste streefbeelden, 

maatregelen en uitvoeringsplanning toe te 

lichten hebben de provincie Zeeland en 

Dienst Landelijk Gebied op 8 maart 2012 een 

informatiebijeenkomst in de Burgerzaal in het 

Gemeentehuis Zierikzee georganiseerd voor 

direct belanghebbenden en geïnteresseerden. 

Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid 

geweest tot het stellen van vragen. De 

vragen en opmerkingen zijn meegenomen en 

afgewogen door de werkgroep die zich bezig 

houdt met het opstellen van de 

streefbeelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streefbeeld deelgebied 12 (Noordwesten Zierikzee) 

 

Hoe ziet de nieuwe natuur eruit? 

In het laaggelegen deel bevinden zich kreken met brak water. De omliggende graslanden 

liggen net iets boven het oppervlaktewaterpeil. In de winter kan door neerslag plasvorming 

optreden. Het maaiveld staat onder invloed van het brakke water in de kreken. De vegetatie 

heeft daardoor een zilt karakter. 
In het hoger gelegen deel zijn de kreken als kreekruggen in het landschap zichtbaar. De 

omliggende poelgronden liggen lager, delen hiervan zullen hier in natte perioden ca 10 tot 20 

cm onder water staan. In het voorjaar en de zomer zakt het waterpeil tot onder het maaiveld. 

De lage poelgronden ontwikkelen zich tot zoete overstromingsgraslanden, de hogere delen en 

de kreekruggen ontwikkelen zich tot voedselrijke vochtige en drogere graslanden. 
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Welke recreatieve voorzieningen komen er? 

Deelgebied 12 vormt een onderdeel van het totale concept voor recreatie en natuurbeleving 

binnen de zuidkust. De wegen langs deelgebied 12, vooral de Zandweg en Brasweg, worden 

opgenomen in fietsroutes. Waar mogelijk wordt dit een vrij liggend, semi-verhard fietspad. Het 

fietspad loopt over de droge kades rondom het gebied.  

Midden in het gebied, bij het huidige erf aan de Gasthuisdreef, komt een parkeerplaats met 

een natuurbelevingspunt. Hiervoor blijft een deel van de Gasthuisdreef gehandhaafd. Het gaat 

slechts om een deel, omdat we streven naar zoveel mogelijk rust in het gebied. Bijvoorbeeld 

voor vogels die willen broeden of de omgeving willen gebruiken als hoogwater 

spatievluchtplaats. De Gasthuisdreef openhouden als pad voor menners behoort daarom ook 

niet tot de mogelijkheden. Naast dit punt aan de Gasthuisdreef krijgt het gebied nog een 

belevingspunt. Die komt aan het nieuwe fietspad te liggen langs de Brasweg/Zandweg. Naast 

het fietspad komt mogelijk wel een strook voor ruiters te liggen. Het zoete deel wordt buiten 

het broedseizoen toegankelijk voor wandelaars via een uitgemaaid wandelpad.  

Op dit moment is er geen geld om het fietspad langs de Zandweg in asfalt aan te leggen. 

Daarom wordt dit pad aangelegd als halfverhard recreatief fietspad. 

 

 

 
Deelgebied 12, een impressie 

 

 

Streefbeeld deelgebied 10 en 11 (Zuidwesten Zierikzee) 

 

Hoe ziet de nieuwe natuur eruit? 

Een gezond brakwatersysteem is essentieel voorde inrichting van deelgebied 10. Deelgebied 

10 verzorgt de aanvoer van brakwater naar de noordelijk gelegen deelgebieden (7,8 en 9). 

De in de Oosterschelde gelegen karrenvelden laten een historisch patroon van greppels en 

perceeltjes zien. In de greppels staat het hele jaar door voldoende brak water, laag gelegen 

delen kunnen vooral in de winter onder water staan.  

De hoger gelegen percelen ontwikkelen zich tot zilte en zoete graslanden. Het in de 

ondergrond aanwezige krekenpatroon wordt opnieuw zichtbaar gemaakt. Het krekenstelsel 

meandert door het gebied, waarbij brak water vanuit de kwelbuizen aan het Havenkanaal door 

het gebied wordt geleid. Als gevolg van deze permanente toevoer blijft de waterkwaliteit 

geborgd en worden grote schommelingen in waterpeil en chloridegehalte voorkomen. In de 

zomer zal het open water als gevolg van de verdamping kleiner zijn dan in de winter. De 

verwachting is dat het waterpeil in de zomer 20 tot 40 cm daalt. 
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Welke recreatieve voorzieningen komen er? 

Door het verleggen van de Weldamseweg ontstaat er een groot aaneengesloten gebied zonder 

dat de functie van de huidige weg verdwijnt. Dit veroorzaakt geen verstoring voor de 

aanwezige vogels en het gewenste peilbeheer,  want wegen en natuur hebben verschillende 

peilen. De Nieuwe Weldamseweg komt op de onderberm te liggen aan de natuurkant van de 

Levenstrijddijk en behoudt dezelfde functie als de oude. De weg wordt niet op de dijk 

aangelegd, maar op de platte berm aan de natuurzijde. Dit vanwege privacyoogpunt en 

beperking van (geluids)hinder voor de bewoners van Poortambacht 10.  

De verwachting is dat er relatief veel honden langs de nieuwe Weldamseweg worden 

uitgelaten. De weg krijgt daarom aan de dijkkant een raster, zodat honden en schapen zich 

niet mengen. De grasstrook die tussen de weg en de watergang aan de zuidkant ligt, wordt 

niet begraasd. 

In deelgebied 10 komt aan de kant van het Havenkanaal een natuurbelevingpunt van waaruit 

je het gebied kunt overzien. Rondom het gebied kan men zowel op verharde als onverharde 

paden wandelen. De huidige mogelijkheid om te parkeren nabij Levenstrijd blijft. 

 

 

 
Deelgebied 10 en 11, impressie 

 

 

Vervolg traject 

De verwachting is dat medio 2012 gestart wordt met een aantal kleinere werken. Dit jaar vindt 

de werkvoorbereiding plaats. In 2013 zal gestart worden met graafwerkzaamheden binnen de 

deelgebieden. 

 

 

 

 

 


