Nieuwe buren: Zierikzee en de natuur!
Plan Tureluur bereikt
dit najaar Zierikzee
Langs de zuidkust van Schouwen wordt hard gewerkt aan natuurherstel. Dit najaar bereikt Plan
Tureluur Zierikzee. U bent van harte welkom op onze Burendag, op 26 september. Daar hoort u
het laatste nieuws. We laten u graag het werk in uitvoering zien. Voor kinderen zijn er allerlei
leuke activiteiten.
Trek de wandelschoenen aan of fiets
de dijk op. Binnen de kortste keren
ontdekt u de tureluur: Een kwieke
steltloper met knaloranje poten.
Hij broedt op schorren en in zilte
graslanden en krijgt nu veel meer
leefgebied. Luidruchtig maakt hij
reclame voor het natuurherstelplan
dat zijn naam draagt: Tuuuuuuurelureluur!!!
Op Schouwen-Duiveland voorziet
Plan Tureluur in 1200 hectare ofwel
1800 voetbalvelden aan natte, zilte,
typisch Zeeuwse natuur. ‘Langs
de hele zuidkust van Schouwen
ontstaat een schitterend aaneengesloten natuurgebied van internationale allure’, zegt beheerder Arjan
Boon van Natuurmonumenten.
‘Het wordt heel waardevol voor

kustbroedvogels en planten van brak
milieu. Hier komen liefhebbers uit
de hele wereld op af.’ Als inwoner
van Zierikzee wandelt of fietst u daar
straks in een ommezien naar toe.
Er komen recreatieroutes om vanuit
Zierikzee leuke rondjes te kunnen
maken en uitkijkpunten op de dijk,
met vogelkijkers. Wegen in het buitengebied worden zoveel mogelijk
verkeersluw gemaakt.
Die nieuwe natuur is hard nodig.
Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming in het
Oosterscheldegebied verminderd.
Geulen worden steeds dieper, slikken
en zandplaten kalven af en verdwijnen permanent onder water. Hierdoor verliezen de vogels steeds meer
voedselgebied. Ook de schorren,
waar veel vogels broeden, kalven

steeds meer af. Dat wil men
nu binnendijks compenseren.
‘Alle partijen hebben prima samengewerkt,’ vindt Peter de Koeijer,
landbouwer in Brouwershaven en
voorzitter van de Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost. ‘Aan
de landinrichting ging veel discussie
vooraf. Maar uiteindelijk zeiden de
boeren: Als er dan toch natuurontwikkeling moet komen, dan maar
liever langs de zuidkust. Want dat
was nooit de beste landbouwgrond:
zilt en laaggelegen, met veel kwel
en ‘bonte’ grond, waar verschillende
grondsoorten elkaar steeds afwisselen. Maar dan wilden ze niet alleen
natuur op de agenda. De hele streek
moest erop vooruit gaan. Dat bleek
een goed uitgangspunt.’
Vervolg op pagina 2.
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Burgemeester Gerard Rabelink
van Schouwen-Duiveland:

‘Plan Tureluur geeft ons
eiland nog meer uitstraling’

‘Al sinds 1963 kom ik hier op
vakantie. Wij hebben al jaren een
caravan op de Kop van Schouwen.
Mijn vrouw is enthousiast vogelaar
en IVN-natuurgids en wij zijn echte
wandelliefhebbers. Als ik langs
die nieuwe natuur rijd en de zon
in het water zie glinsteren, geniet
ik enorm. Het is bij elk weertype
anders.

Schouwen-Duiveland is klip en
klaar het mooiste eiland van
Nederland. Dit eiland nodigt uit
om steeds weer terug te komen.
We hebben hier natuur, cultuur
en talloze active leisure mogelijkheden: kiten, surfen, varen en
duiken, voor elk wat wils. Als
gemeente willen wij ons profileren met streekproducten, van de
Zeeuwse zilte zaligheden tot de
wijn van Schouwen-Druivenland.
Plan Tureluur geeft ons eiland nog
meer uitstraling. Mede daardoor
kreeg onze gemeente de Quality
Coast Award voor duurzaam
kustbeheer. Voor het gemeentehuis
wappert nu de vlag. Een prachtige
erkenning en trekpleister voor toeristen! Natuur en economie sluiten
hier naadloos op elkaar aan.’

Vogelexpert en tv-persoonlijkheid Nico de Haan:

‘Een van de mooiste vogelboulevards van Europa’
Inwoners van Zierikzee krijgen een vogelparadijs in hun achtertuin. Plan Tureluur staat in de top tien van grote natuurherstelprojecten voor de Ecologische Hoofdstructuur, het grote netwerk
van natuurgebieden. Welke vogels kun je hier straks ontdekken?

Ongetwijfeld zijn kluten, lepelaars
en kleine zilverreigers er straks al als
de kippen bij. Zodra er wat meer
begroeiing komt, volgen tureluurs,
scholeksters, grutto’s en wulpen. In
de graslanden komen meer weidevogels, en ’s winters ook veel brandganzen en andere ganzen.
‘Vroeger heb ik voor Vogelbescherming Nederland jarenlang de inlagen

op Schouwen beheerd, dat waren
toen zilveren snippers’, vertelt vogelexpert Nico de Haan. ‘Dankzij Plan
Tureluur zijn die snippers nu aaneengeregen tot een stevige gouden
ketting! De internationale betekenis
van Schouwen als vogelgebied is
enorm toegenomen. Schouwen
wordt nu door kenners in een adem
genoemd met de Waddenzee, de
Oostvaardersplassen en het Lauwersmeer. Als je zulk land plas-dras zet
en meer kwelwater toelaat, ontstaan
vogelparadijzen van de eerste orde!
Je tovert hier vergeten natuur weer
tevoorschijn.’ Nico de Haan werkte
nauw samen met John Beijersbergen
van de Provincie Zeeland en geestelijk
vader van het Plan Tureluur.
De dijken hebben in Zeeland harde,
veilige grenzen tussen land en water
gemaakt. Graaft men het land
binnendijks af, dan ontstaat een

grotere kweldruk van buiten naar
binnen en worden oude landschapsstructuren weer zichtbaar. ‘Zierikzee is toch al een prachtige stad’,
zegt Nico de Haan. ‘Ze kunnen hèt
centrum van internationaal vogeltoerisme worden! Dit gebied ligt precies
op de trekroute van steltlopers van
Scandinavië naar Afrika. Trekvogels
overzien vanaf een of twee kilometer

hoogte half Nederland. Als ze dat
water op Schouwen zien glinsteren,
trekt dat ze als een magneet naar
beneden. Soms weet je gewoon niet
waar je kijken moet, zo ontzettend
veel vogels zitten er nu al!’
Bij kustvogels gaan die ontwikkelingen razendsnel. ‘Kustvogels zijn
van nature flexibel, gewend aan eb
en vloed en veranderende land-

kluut

zeeaster
schappen’, zegt Nico de Haan. ‘De
bulldozers waren nog niet weg of
daar had je de kleine zilverreigers al.
Die geven het gebied een tropische
allure! Of neem die kolonie grote
sterns. Wat een expressie, met die
grote kuiven! Ze maken maar ruzie
en toch kunnen ze elkaar niet
missen.’ Zijn persoonlijke favoriet
blijft echter de kluut. ‘De kluut is
kunst! Hij spiegelt zich zo sierlijk in
het water en maakt zulke gracieuze
zwaai- en slikbewegingen als hij
voedsel zoekt. Als ik twee minuten
in de modder loop ben ik niet meer
om aan te zien. Maar zo’n kluut blijft
in de bagger altijd smetteloos wit en
sierlijk, dat is toch een mirakel?’

Peter de Koeijer, Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost:

‘Oog hebben voor verleden en toekomst’

Peter de Koeijer

Arjan Boon
Vervolg van pagina 1.
Binnen het Plan Tureluur is er niet
alleen veel nieuwe natuur gekomen,
maar ook de agrarische structuur,

het waterbeheer en de verkeersveiligheid op Schouwen zijn flink
verbeterd, met nieuwe rotondes op
beruchte kruispunten, vrijliggende
fietspaden voor scholieren richting
Zierikzee en nieuwe recreatieroutes.
Ook wordt veel streekeigen beplanting hersteld.
‘Bij de grote puzzel van de grondruil
zijn honderden boeren betrokken
geweest’, vertelt Peter de Koeijer.
‘Sommige boeren zijn uitgekocht
voor natuurontwikkeling en naar
betere, minder zilte grond verhuisd.
Andere bedrijven kregen een betere
verkaveling, met meer land bij huis.
Daarvoor was genoeg budget, mede
dankzij de steun van de Provincie
Zeeland. Uiteindelijk is de hele streek
er beter van geworden. Die positieve
effecten moet je voortdurend blijven
benadrukken! Dan hou je een
goede sfeer.’

Boon. ‘Slingerende kreken maken
het landschap aantrekkelijker.
Geleidelijke overgangen van land
naar water trekken veel vogels.
Allerlei planten profiteren van een
natuurlijker waterpeil.’ Hier groeien
straks specifieke planten, zoals
zeekraal, zeeaster en schorrenkruid.
Vooral de zeekraal zorgt voor een
prachtig kleurenpalet, frisgroen in
de lente en wijnrood in de nazomer. Het ontwerp steunt op oude
kreekpatronen volgens historische
kaarten. De vroegere kreekpatronen

Nieuwe kreken
Langs de Boerenweg, net buiten Zierikzee, is het laatste gras gehooid.
‘Komende winter gaan we dit land
opnieuw inrichten’, vertelt Arjan

Het is spannend om te zien
hoe snel de natuur langs de
zuidkust zich herstelt. Natuurbeheerders kunnen de ontwikkelingen op twee manieren
in goede banen leiden: door
het gebied te laten begrazen
en door te zorgen voor een
natuurlijk waterpeil.

Brakke natuur komt het best tot zijn
recht als het zoutgehalte niet te veel
schommelt. Waterschap Zeeuwse
Eilanden meet regelmatig het zoutgehalte. ‘We kunnen dat ook een
beetje bijsturen door de geplaatste
kwelbuizen wat verder of wat
minder ver open te zetten, zodat de
‘kwelmotor’ harder of juist zachter
gaat lopen’, vertelt projectleider
Kees de Witte. Het waterschap
waakt ook over het waterpeil. ‘Het
natuurgebied heeft zijn eigen waterpeil, afgeschermd van de omgeving.
We zorgen op allerlei manieren dat
vernatting of verzilting binnen het
natuurgebied geen invloed hebben
op de omgeving. Aangrenzende percelen hebben een betere drainage
gekregen, of zijn opgehoogd en er
zijn nieuwe sloten gegraven. Voor
de zeedijken is die vernatting van de
natuur eerder gunstig dan ongunstig, want de waterdruk vanuit de
Oosterschelde krijgt nu binnendijks
meer tegendruk.’
De Landinrichting Schouwen-Oost
bood voor het waterschap prachtige
kansen om zijn ambities voor het

zeekraal
andere stroken werden uitgespaard
om er met karren vol klei te kunnen
rijden. Zo ontstond het karakteristieke grondpatroon van inlagen en
karrenvelden. Fraaie voorbeelden uit
de late Middeleeuwen vind je bij het
Pikgat en Borrendamme. Vogels zijn
er gek op, want dit zijn heel rustige,
veilige gebieden. Daarom worden
ook verdwenen karrenvelden
gerestaureerd. ‘Cultuurhistorie en
natuur gaan hier hand in hand’,
zegt Arjan Boon.

Begrazing en een natuurlijk waterpeil

‘Bij de begrazing kiezen we bewust
voor samenwerking met boeren uit
de omgeving’, vertelt beheerder
Arjan Boon van Natuurmonumenten.
‘Zij laten hun roodbonte en zwartbonte koeien in het natuurgebied
grazen. Die dieren horen hier thuis,
de boeren werken er graag aan mee
en het scheelt de natuurbeheerders
veel werk als ze geen eigen veestapel
hoeven te verzorgen.’
Vlak achter de dijk vind je de meeste
zoute kwel. Daar verschijnen zoutwaterplanten. Bomen groeien er
nauwelijks. Verder landinwaarts wint
zoet water aan invloed. Er kunnen
hier rietvelden ontstaan en je zult
er andere vogels en planten vinden.
‘Het grootste deel van het gebied
zal vanzelf zijn open, zilte karakter
behouden’, zegt Boon.

zijn ook nog herkenbaar op infraroodopnames van het landschap.
‘In dit landschap lees je de geschiedenis van de strijd tegen het water’,
zegt Arjan Boon. ‘Sinds de elfde
eeuw is het land achter de dijken
stukje bij beetje prijsgegeven aan
de zee.’ Achter zwakke dijken legde
men binnendijks een ‘inlaagdijk’ als
reservedijk. Bij dijkdoorbraken liep
dan alleen de ‘inlaag’ tussen oude
en nieuwe dijk onder water. Naast
zo’n inlaag groef men stroken grond
af om klei te winnen voor de dijk,

waterbeheer in de 21e eeuw waar
te maken en daarmee tegelijkertijd
de natuur te helpen. Na de zware
regenval eind jaren ‘90 presenteerde het waterschap in 2002 een uitgebreide studie naar mogelijkheden
om in de toekomst, als het klimaat
natter en wisselvalliger wordt, meer
waterpieken te kunnen opvangen.
Kees de Witte: ‘Binnen de Landinrichting Schouwen-Oost is ruim
20 kilometer aan brede, natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, die
voor meer waterberging zorgen
en bovendien ecologische verbindingen tussen gebieden vormen.
De grote waterplassen binnen het
natuurgebied kunnen dienen als
tijdelijke waterberging bij extreme
neerslag. Twee grote gemalen op
het eiland, de Prommelsluis en den
Osse, hebben fors meer capaciteit
gekregen. En om de waterafvoer
van de stad Zierikzee te verzekeren
wordt een nieuwe ringsloot aangelegd met een opvoergemaaltje
aan de Boerenweg om het water
weg te pompen. Iedereen wordt
hier beter van!’

Natuur en recreatie trekken
samen op
‘Al die nieuwe natuur is ontzettend
goed voor Schouwen-Duiveland’,
vindt Simone Boots. Zij is eigenaar
van Zeeland Vakantiewoningen en
bestuurslid van de RECRON, waarin
de recreatieondernemers op het
eiland samenwerken. ‘Je kunt nu
langs bijna de hele zuidkust van fantastische natuurgebieden genieten.
Dat biedt geweldige kansen voor
recreatieondernemers. Die kansen
moeten we dan wèl benutten door
Schouwen-Duiveland beter op de
kaart te zetten.’ Haar initiatief om
onder de naam ‘Natuurlijk Zeeland!’
de mooiste fiets- en wandelroutes en
de leukste plekken in een mooi boek
te bundelen draagt alvast een steentje bij. Afgelopen voorjaar werden
de eerste natuurarrangementen in
de markt gezet, met wandeltochten
door de duinen, fietstochten langs
Plan Tureluur en een route langs de
verdronken dorpen. Volgens Simone
Boots zijn natuurbeheerders op
Schouwen behoorlijk vooruitstrevend. ‘Zij willen de boel echt niet op
slot gooien. Iedereen moet zoveel
mogelijk kunnen meegenieten, al
heb je natuurlijk wel eens kwetsbare
plekken die je beter kunt afsluiten
om ze te beschermen.’

In het plan ‘Van Zierik tot Zee’
werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Nationaal Park
Oosterschelde en de RECRON samen
om de Zuidkust nog aantrekkelijker
te maken. Zo komen er diverse
entreepoorten, waar bezoekers
kunnen parkeren, even neerstrijken
en informatie kunnen vinden. Dit is
ook voor fietsers vanuit Zierikzee interessant. Toeristen die bijvoorbeeld
aan de haven van Zierikzee parkeren, lezen daar wat de historische
stad Zierikzee én de Zuidkust te bieden hebben. Langs het water komen
mooie vogelkijkschermen, waar je
als in een skybox de vogelarena kunt
overzien zonder de vogels te verstoren, bijvoorbeeld bij de Suzanna’s of
Kisters Inlaag nabij Zierikzee.
Simone Boots is ervan overtuigd dat
de nieuwe natuur de economische
positie van het eiland versterkt.
‘’s Zomers is het strand natuurlijk
voor veel mensen een trekpleister,
maar met al die fantastische natuurgebieden hebben we ook in voor- en
najaar steeds meer te bieden aan
natuurliefhebbers, actieve senioren
en andere gasten. Recreatieondernemers, horeca en detailhandel
profiteren daar allemaal van mee.’
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‘De natuur zèlf maakt het werk af’

Kom naar de Burendag!

‘Echt fantastisch dat we hier langs de zuidkust zo’n mooi, groot
aaneengesloten natuurgebied krijgen’, zegt Jan Vink. ‘Voor de
boeren was het hier altijd moeizaam werken, terwijl er voor de
natuur juist enorme kansen liggen. Vooral voor kustvogels en
steltlopers krijgt dit gebied een enorme betekenis en ook het
landschap wordt aantrekkelijker.’

Zierikzee en de natuur zijn
nieuwe buren. Stap op de fiets
en kom kennismaken op de
Burendag! Op zaterdag 26
september bent u van harte
welkom op de boerderij van de
familie T. van der Sluis, midden
in het nieuwe natuurgebied.
Op het erf en in de schuren
komen kraampjes te staan met
veel informatie over Plan Tureluur. Bij een kop koffie of thee
hoort u alles over het natuurherstel vlakbij de stadsrand van
Zierikzee. Er is live muziek en
ook voor de kinderen zijn er allerlei vrolijke activiteiten. Laat je
eens schminken als zeehond of
tureluur! Timmer een vogelhuisje, of ga mee met een van de spannende
kinderexcursies. De boswachter neemt iedereen graag met paard en
wagen mee op pad om de natuurinrichting met eigen ogen te bekijken.
De eerste excursie start om 13.30 uur vanaf de boerderij.

Jan Vink is medewerker gebiedsontwikkeling bij de Dienst Landelijk
Gebied (DLG) die voor de herinrichting van het natuurgebied zorgt.
De Provincie Zeeland maakte het
inrichtingsplan. DLG zorgt namens
de Landinrichtingscommissie
Schouwen-Oost dat vergunningen,
ontheffingen en financiering in
orde komen en voert het project
management. Veel aandacht gaat
uit naar snel en veilig grondtransport. Deze herfst zijn gebied 8 (40
hectare) en 9 (12 hectare) en de
Cauwersinlaag aan de beurt, dichtbij
Zierikzee (zie kaartje hierboven). De
inrichting van gebied 7 (90 hectare)
is net klaar. De aannemer was vorig
najaar al begonnen, maar ’s winters
werd het te nat voor de zware

machines. Pas na het vogelbroedseizoen kon het werk worden afgerond. Er zijn mooie kreekuitlopers
gegraven, historische karrenvelden
zijn hersteld en uitgebreid. ‘Nieuwe
natuur kun je niet echt maken’, zegt
Jan Vink. ‘Wij doen alleen maar
een voorzet, de natuur zèlf maakt
het werk af. Zo zal een pas gegraven rand van een karreveld vanzelf
verder afbrokkelen. We zorgen voor
lange oevers, waarbij het talud heel
geleidelijk afloopt, zodat de vogels
veel ruimte krijgen om voedsel te
zoeken en te rusten. Zo’n gebied
met brakke begroeiing is voor veel
vogelsoorten als tureluur, kluut en
groenpootruiter interessant.’
Stromend kwelwater houdt de
kreken in beweging. ‘Het mooie is

dat dit kwelwater heel erg schoon
is’, zegt Jan Vink. ‘Dat is goed voor
de natuur. De Provincie Zeeland
heeft hiervoor een slim systeem
ontworpen.’ Het schone, brakke
kwelwater komt rechtstreeks uit
de Oosterschelde.’ Op strategische
plekken bij de Cauwersinlaag staan
kwelbuizen tot tientallen meters
diep in de ondergrond, waarin het
brakke kwelwater opstijgt. Daarna
stroomt het kwelwater via de kreken
en via duikers onder de wegen door
verder naar het westen. Jan Vink:
‘Zonder aanvoer van kwelwater
zou het oppervlaktewater in het
natuurgebied ’s winters steeds zoeter worden doordat er dan zoveel
regen valt en ’s zomers zou het juist
steeds zouter worden omdat er dan
veel water verdampt. Nu is er altijd
genoeg brakwater voor de natuur
beschikbaar, niet te zout en niet te
zoet. Rondom het natuurgebied
komen nieuwe sloten en andere
maatregelen zodat boeren geen last
van verzilting krijgen.’
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Tijd: 	Zaterdag 26 september van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: 	Fam. A. van der Sluis, Boerenweg 14, 4301 SG Zierikzee
(zie kaartje hierboven).
Vervoer: 	Komt u alstublieft bij voorkeur op de fiets! Het is een mooi
fietstochtje. Bij de boerderij is beperkte parkeergelegenheid
voor auto’s.
Actuele informatie kunt u vinden op www.schouwen-duiveland.nl.
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Ervaringen met nieuwe natuur
Boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten:

‘Vogeleilandjes zijn als broedgebied in trek’

kleine plevier
‘Veel kustvogels broeden graag op
kale grond. Vroeger zaten ze in het
duingebied, maar daar is het nu

minder rustig. Bij de inrichting van
gebied 6 (zie kaartje vorige pagina)
hebben we in het open water vogel-

eilandjes aangelegd, met oevers die
geleidelijk aflopen. Dat blijkt een
groot succes. In het voorjaar zetten
we het waterpeil omlaag en dan
vallen er hele stroken droog. Voor
kustvogels zijn dat ideale plekken
om gezamenlijk veilig te broeden,
want grondroofdieren komen hier
moeilijk bij. Vooral het middengebied
is in trek, ze broeden liever niet pal
langs de autoweg. Er broeden kleine
plevieren, bontbek- en strandplevieren, al meer dan 50 paar kluten en
een kokmeeuwkolonie van meer dan
1000 broedpaartjes. Ook visdief en
noordse stern kwamen er meteen op
af. Ze hebben aan een klein stukje
zand genoeg, om een kuiltje te draaien waar ze dan in nestelen. Ik vind
dit een heel geslaagde manier om
iets extra’s voor de natuur te doen.’

Internationaal vermaarde natuur
Natte, zilte natuur zoals aan de
zuidkust van Schouwen vind je
bijna nergens in Europa. Veel aandacht gaat uit naar kustbroedvogels en plantensoorten die leven
in het brakke milieu. Maar hier
leeft ook de Noordse woelmuis,
een grote bruingrijze muis met
stugge haren. Deze superzeldzame vegetariër houdt van natte
voeten en kan uitstekend zwemmen. In drogere gebieden wordt
hij door andere muizensoorten
weggeconcurreerd. Vlakbij
Zierikzee (in de gebieden 7 en
8, zie kaartje vorige pagina) zijn
de Noordse woelmuizen onder
meer te vinden. In de inlagen met
hun afwisseling van ruigte en
kale plekken vinden ze een ideaal

leefgebied.
Om het leefgebied van
de dieren
en planten
te beschermen en te vergroten is in 2006
1,4 miljoen euro extra subsidie
voor het natuurherstel verstrekt
vanuit het Europese LIFE-fonds.
Natuurmonumenten kan hierdoor
nu extra inrichtingsmaatregelen
nemen. Zo worden er binnen de
karrenvelden eilandjes gemaakt,
wordt struweel voorkomen (roofvogels) en blijft altijd een deel van
het gewas staan (beschutting). De
LIFE-subsidie is een erkenning van
de internationale natuurwaarden
van Plan Tureluur.

Boswachter Wicher Pen van Staatsbosbeheer over de Oeverlanden:

‘Natuur om de hoek valt in de smaak’
‘De Oeverlanden Hollands Diep, een
natuurgebied langs het Hollands
Diep, laat zien hoe natte natuur en

bebouwing heel goed naast elkaar
kunnen bestaan. In 2006 werd het
bestaande natuurgebied uitgebreid

met 140 hectare nieuwe natuur, vlak
naast het dorpje Strijensas.
Sinds 2006 is hier echte Hollands
Diep-natuur teruggekeerd, met visdieven en kluten, lepelaars en bruine
kiekendieven. Ook de visarend pikt
z’n maaltje mee. Pioniersoorten als
paardenbijter, gewone oeverlibel en
keizerlibel doen het goed. Dankzij
een goede recreatieve zonering komen alle bezoekersgroepen aan hun
trekken: jongeren, rustzoekers, echte
vogelaars, kampeerders, mensen die
alleen even een ommetje maken met
de hond. Honden zijn welkom, mits
aan de lijn, daar hebben we de
eigenaren wel op moeten aanspreken. Bezoekers waarderen het
natuurgebied nu met een dikke 8.’

Zierikzeeër met unieke focus op Schouwen

Cultuurhistorie: Rykel ten Kate
Rykel ten Kate (1919-1992) was een
bekende apotheker, begenadigd
natuurfotograaf en natuurliefhebber
uit Zierikzee. Al zijn vrije tijd bracht
hij zwervend over het eiland door,
gewapend met zijn camera. Rykel
ten Kate speelde een belangrijke
rol in de natuurbescherming op
Schouwen-Duiveland. Hij was een

van de oprichters van de Natuuren Vogelwacht Schouwen-Duiveland.
Zo’n 600 van zijn foto’s zijn nu in
digitale vorm te bekijken, waaronder
350 foto’s van de Watersnoodramp
in 1953. U vindt ze op de website
van de gemeente (www.schouwenduiveland.nl). Ga naar ‘gemeentearchief’ en dan naar ‘zoeken in

de collectie’ en vervolgens naar
‘afbeeldingen’.
Na zijn dood heeft Ten Kate een
legaat nagelaten aan de natuurbescherming. Dit geld is benut
voor de uitkijkbaak van Staatsbosbeheer in gebied 3. Een bescheiden
gedenkteken langs de zuidkust eert
deze bevlogen natuurbeschermer.
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Cor en Diny Harmanny uit Poortambacht:

‘Wij zijn reuze benieuwd hoe de
natuur er straks uit gaat zien’
‘Wij komen al sinds 1966 op het
eiland. Sinds 1991 wonen we hier
definitief, vooral vanwege de prachtige natuur. We lopen heel graag
een rondje langs de Levensstrijdweg,
altijd met een kijkertje. Vooral ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat zie je
soms bijzondere vogels, zoals kleine
en grote zilverreigers, in het voorjaar
de koekoek, afgelopen winter zelfs
een roodhalsgans. En natuurlijk het

gewone spul, zoals tureluurs, scholeksters, kluten, graspiepers. We zijn
reuze benieuwd hoe die nieuwe natuur zich hier gaat ontwikkelen. Aan
de ene kant zou het mooi zijn als er
straks meer wandelpaden komen,
maar het gebied moet vooral niet
te veel worden opengelegd, anders
gaan ze er met brommers doorheen
crossen. Het gebied moet zoveel
mogelijk onaangetast blijven.’

