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Oktober 2014 

 VAN DE REDACTIE  

 

Beste Noordwellenaren , 
 
Ondertussen is ook op Noordwelle  de herfst weer al zicht-en 
voelbaar ; gelukkig dat de zon ons nog steeds prachtige 
opwarmdagen geeft, zo komen we de herfst wel door ! 
Eind deze maand is het weer zover en kunnen we  naar de 
wintertijd toe , wat ook weer zijn charme heeft in de vorm van 
gezelligheid en warmte in huis . De Halloweenviering geeft dit jaar 
ook zijn extra gezelligheid en zal zich ditmaal vooral rond de Ring 
afspelen wat vast een sfeervol plaatje zal opleveren ! [ In ons 
Novembernummer hopen we prachtige ingezonden  foto-s te 
bekijken.! ]  
In dit nummer vindt U een uitgebreid verslag van de verbouwing 
van Ons Dorpshuis en als het goed is hebben vele dorpsgenoten 
ondertussen de vele vorderingen al bewonderd . We kijken uit 
naar de opening van het Dorpshuis en hopen op een mooie en 
vlotte afronding . 
 
Veel leesplezier !!!        
                                                                            De redactie 
 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

35e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie     Marja Leistra, Angela van Rijn, Dorien Wandel, José 

Vrijdag, Marianne de Jonge en Kitty Heye 
Vormgeving: Dorien Wandel, José Vrijdag en Leo Schults 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/
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 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar u kopij naar toe kan sturen 

 er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij 

ingeleverd kan worden 

 Wij hierbij Ada en Kees Pijl van harte feliciteren met hun 

50-JARIG huwelijksfeest 

 Wij hebben vernomen dat Heidi hard gewerkt heeft aan de 

nieuwe site van ons dorp 

 Zij blijkbaar ook op zoek is naar Zwarte Pieten 

 Wij benieuwd zijn of de Pieten alhier ook van kleur 

veranderd zijn  

 Wij stiekem hopen van niet !!! 

 De voorbereiding van Halloween in volle gang is 

 Er dit jaar voor het eerst bij een redactielid een mooie shi-

take oogst was 

 Er op hetzelfde perceel ook een grote hazelnotenoogst 

was  

 De opbrengst van de hazelnotenstruiken bij de ingang van 

ons Slingerbos dit jaar tegen viel  

 Wij benieuwd zijn of onze moestuindames ook een goed 

zomerseizoen hadden 

 Wij hierbij Edwin en Angela Dekker van harte welkom 

heten als nieuwe inwoners aan de Oostweg 1 alhier 

 Wij als redactie dit adres al 35 jaar als grondgebied van 

Noordwelle beschouwen 

 De nieuwe bewoners blij verrast waren met onze 

dorpskrant 

  Zij dachten bij het dorp Haamstede te horen 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Wij benieuwd zijn of onze kenner bij uitstek Frans W. 

hierover meer weet te vertellen 

 Wij in elk geval ons krantje daar toch blijven bezorgen   

 

 VOOR UW AGENDA:  

 

 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 
 31 oktober                                       Halloween 
 29 november                                    Intocht Sinterklaas 
 13 december                                    Halen kerstboom 
 14 december                                    Opzetten kerstboom 

 

POWER HORSE COMPETITION NOORDWELLE 2014 

 

Afgelopen 2 en 3 augustus heeft er onder prima omstandigheden 
een prachtig trekpaardenevenement in Noordwelle 
Plaatsgevonden, dat alweer voor het 2e jaar. 
De Stichting Trekpaardendorp Noordwelle, een stichting die dit 
jaar opgericht is, heeft de ambitie om naamsbekendheid en het 
gebruik van trekpaarden en het dorp Noordwelle in de breedste 
zin van het woord met elkaar te verbinden. De stichting wil graag 
het immateriële erfgoed op het gebied van trekpaarden, het 
bevorderen van deze cultuur, d.m.v. profileren en stimuleren,  
doorgeven aan de huidige  en komende generatie. 
 
De stichting heeft de ambitie om Noordwelle als 
“trekpaardendorp” op de kaart te zetten, net zoals Bruinisse op de 
kaart staat als “het mosseldorp”, Renesse in het teken staat van 
“de zeehond” en Burgh-Haamstede als “het sportdorp”. 
Een evenement als PHC Noordwelle past geheel om de 
doelstelling van de Stichting Trekpaardendorp Noordwelle te 
verwezenlijken. 
 
Het bestuur van de Stichting Trekpaardendorp Noordwelle bestaat 
uit: voorzitter Rens Vermeer, secretaris Ken Buth, penningmeester 
Leo Lemsom, lid van bestuur Hugo Bos en Sander Lettinga, 
notaris. 
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Het eerste weekend van augustus j.l. heeft dus in het kader van 
de Power Horse Competition de PHC Noordwelle plaatsgevonden. 
Een internationale competitie, gedurende 6 wedstrijden plus 
finalewedstrijd in 7 onderdelen onder een 50-tal combinaties 
trekpaarden met hun menners, waarvan één wedstrijd  
gedurende 2 dagen te Noordwelle, heeft afgelopen 2 en 3 
augustus plaatsgevonden. Onder optimale omstandigheden, 
prachtig weer, prima locatie, uitstekende organisatie met behulp 
van wel 80 vrijwillige medewerkers, waarvan zeer veel uit 
Noordwelle, is er een fantastisch evenement neergezet. 
Hierbij moet gezegd worden dat zo’n groep vrijwilligers 
onontbeerlijk is, de organisatie is daar dankbaar voor, hopen dat 
het team zelf ook veel plezier aan de samenwerking heeft.    
 
Voor wat betreft de wedstrijd wil ik hier niet in details treden, 
bijna iedereen uit Noordwelle is persoonlijk aanwezig geweest en 
heeft de wedstrijden gezien en de sfeer meegemaakt.  
 
Wij schatten dat wij de zaterdag ongeveer 2500 bezoekers 
hebben ontvangen en de zondag ongeveer 3500 bezoekers. De 
organisatie van het horecagedeelte was in eigen beheer, dat 
betekent, dat met deze aantallen bezoekers wij uit de opbrengst 
van dit deel, naast de bijdragen van sponsoren zowel in geld als 
in natura en met hulp van de vele medewerkers dit evenement 
financieel “goed” hebben doorstaan. 
Als bestuur van de Stichting Trekpaardendorp hebben wij, zeker 
door het succes van de afgelopen 2 PHC’s in  Noordwelle, 
besloten om de komende jaren te proberen dit evenement steeds 
het eerste weekend van augustus in Noordwelle  te blijven 
organiseren. Met de eigenaar en de gebruiker van de locatie zijn 
afspraken gemaakt om voor de komende jaren de ondergrond 
nog meer geschikt te maken voor het evenement. 
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BEDANKJE 

 
Aan de dorpsbewoners van Noordwelle, 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de lieve woorden, 
bloemen en kaarten die ik heb mogen ontvangen na het 
overlijden van Kees. Dat heeft mij en mijn gezin goed gedaan. 
 
Sjaan Hart 
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 169 

 

Huizen aan de Oude Stoofweg / aflevering 1 

 

Toen er in Noordwelle nog geen officiële straatnamen waren, werd 

het eerste stuk van de huidige Oude Stoofweg in de 

huisnummering meegenomen alsof de nummers van de ring 

gewoon werden doorgeteld. Dorpsring 16 was vroeger A 14 en 

omdat er aan de Oude Stoofweg zuidzijde oorspronkelijk twee 

huizen stonden en aan de Oude Stoofweg noordzijde 

oorspronkelijk een schuur en drie huizen, werden deze 

doorgenummerd als A 15 t/m 20, waarbij de boerderij van Martien 

Moermond nummer A 21 had en nu dus Dorpsring 17. Reden 

genoeg om deze bebouwing die integraal deel uitmaakte van de 

oudste bebouwing van het dorp mede te beschrijven. 

 

Op de hoek van de Dorpsring en de Oude Stoofweg, vroeger ook 

wel De Pit genoemd, bevond zich van oudsher tuingrond, maar er 

is in oude stukken ook sprake van ‘water en tuin’ op deze plek en 

van 1892 tot 1935 ook van een waterput die dan gedempt wordt. In 

1988 werden zitbanken geplaatst bij de toen nog jonge 

´Beatrixboom´. Er achter (en ook achter Dorpsring 16) stonden 

ook nog twee huizen, oorspronkelijk genummerd A 15a en A 15b, 

later Oude Stoofweg 5 en 7, waarvan er dus eentje afbrandde in 

1901. Op nummer 15a  woonden van 1832 tot  circa 1945 

meerdere generaties van de families Van de Voorde, Pistorius en 

Van de Velde, later gerelateerd aan de familie Van As. Weduwe 
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W. van de Velde-Van As vierde hier 30 juni 1966 haar 80e 

verjaardag. De veldwachter Adriaan Zandijk woonde hier vanaf 

1856.  In 1887 kwam vanuit Berkel en Rodenrijs hier de 

wagenmaker Simon Zandijk te wonen die in 1888 al weer 

verhuisde als emigrant naar Grand Rapids in de USA.  

 

Vanaf 1945 was het bezit van J.F. van As. In 1974 werd deze 

woning, toen Oude Stoofweg 5, te koop aangeboden. Woning A 

15b werd voor en na de Tweede Wereldoorlog bewoond door de 

families Dijkgraaf, Hendrikse, Krijnse Locker, Dorst en tot 1971 

de weduwe Van de Schelde-Goudzwaard met huisgenoot Marinus 

Dijkgraaf die hier op 15 januari 1968 zijn 75e verjaardag vierde. 

Hij zou in 1971 overlijden in Huize “De Wegkampen”in Rilland, 

maar begraven worden in Noordwelle. De weduwe Van de 

Schelde-Goudzwaard overleed ongeveer tegelijjkertijd.   

 

Uiteindelijk werden de woningen onbewoonbaar verklaard. Beide 

woningen zijn in 1985 – toen omschreven als ‘bouwvallige 

woningen’ – aangekocht door de gemeente Westerschouwen van 

de ‘recreatiemaatschappij Zierikzee’ voor 35.000 gulden. Ze 

werden gesloopt om plaats te maken voor de latere drie door 

´Beter Wonen´gebouwde woningen die hier nu staan en 

aanvankelijk onder andere sinds 1988 bewoond werden door Betsy 

den Boer en Erik Bul en Hans Verberk en Joke Leeman en waar 

vanaf 1997 ook Wim van de Panne en Dicky Hart woonden op 

nummer 5. De eerste bewoners kregen van de voorzitter van de 

Dorpsgemeenschap, Rinus Dooge, het in oud-Hollands handschrift 

geschreven Dorpslied, geschreven door mevrouw Houtman uit 

Renesse. 

Op de plaats van de huidige woning aan de Oude Stoofweg 9 stond 

oorspronkelijk een huis met een grote tuin aan de oost- en 

zuidzijde van de woning. In 1825 woonde hier de dagloner 

Leendert van der Sluijs, die in 1787 in Noordwelle was geboren en 

getrouwd was met de dagloonster Willemina Padmos uit Elkerzee, 

die zich hier in 1809 vanuit Brouwershaven vestigde. In 1832 was 

de schoolmeester Leendert Hogerland de erfpachter van het pand 

alsmede erfgenaam Maarten Hogerland die onderwijzer werd in 

Borssele. Er woonden vanaf het midden van de 19e eeuw families 
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als Van de Velde, Hardekaas, Kosten, Van de Voorde en 

timmermansknechten met de naam Kwaak. Van 1869 tot 1876 de 

woning van veldwachter Wolfert de Feijter.  

 

Daarna woonde er de veldwachter Adriaan Zandijk. Vanaf 1854 in 

bezit van de familie Van de Voorde en bewoond door de familie 

Van der Maas. In 1925 werd het verkocht aan landbouwer 

Leendert Pieter Hanse. Er werd vermoedelijk gewoond door C. 

Evertse (tot 1938), N.A. Tuyte (1938), B. v.d. Vaate (1938-1939), 

M. v.d. Schelde (1939-1943), J. Janse en E. Leeman (1943-1946), 

A. Fondse (1946-1947), B. van Grootheest (1947-1949) en M. 

Dijkgraaf (1949-1954) tot aan de Watersnoodramp M. Dijkgraaf. 

De woning werd danig verwoest en uiteindelijk gesloopt en de 

kavel verkocht aan de gemeente Noordwelle. In de nieuwe woning 

kwam van 1956-1961 Willem Gerardus Zomer, afkomstig uit een 

onbewoonbaar verklaarde woning in de Driehoek. Vervolgens H. 

van der Maas en de weduwe Bolle-van Oeveren. In 1973 

betrokken Wim en Addy de Vrieze-Adriaanse, na hun huwelijk in  

Dreischor, de woning. Hun zonen Cees-Willem (1976), Arjan 

(1978)  en Marijn (1981) werden er geboren. Wim en Addy de 

Vrieze wonen nog steeds in dit huis. 

De ernaast gelegen woning op de plaats van de huidige woning 

Oude Stoofweg 11 werd in 1825 bewoond door de dagloner 

Johannis van der Sluijs, die in 1759 was geboren in Haamstede en 

in 1780 van Serooskerke naar Noordwelle was gekomen. Hij was 

gehuwd met Trijntje Onasse, die in 1753 was geboren in het nu 

niet meer bestaande Rengerskerke (bij Kerkwerve)  en in 1783 

naar Noordwelle was gekomen. Hun zoon Simon, geboren in 

Noordwelle in 1793 woonde er later, in ieder geval vanaf 1824, 

met zijn echtgenote Jacoba Oole van Dreischor. In dat zelfde jaar 

werd hun dochter Trijntje van der Sluijs geboren. Huis en tuin 

waren in 1832 bezit van de slachter Dorus Hanson, die zelf elders 

aan de ring woonde. Later bezit van zijn weduwe Jacomina 

Timmermans en hun zoon Cornelis Hanson die schaapherder was.  

 

In 1866 werden huis en tuin verkocht aan de metselaar Anthony 

Franken, die een jaar later een bijbouw realiseerde. Na verbouwing 

in 1873 kwam het in handen van Maatje Franken die het in 1899 
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verkocht aan de arbeider Hendrik van der Maas en later werd het 

bezit van de weduwe Dirkje van der Maas. Na een publieke 

verkoping in 1934 kwam het in bezit van de familie Hart, 

afkomstig van het huidige Zuidwellewekken, die het bewoonde tot 

aan de Watersnoodramp. Het huis was na de ramp verwoest en 

werd gesloopt. In 1959 verkocht aan de gemeente Noordwelle. De 

familie Hart woonde inmiddels aan de Ingridstraat 10. De nieuwe 

behuizing op deze kavel ging bewoond worden door de familie 

Jonker, die de huur van de gemeente gegund kreeg in november 

1960 en het pand in 1967 van de gemeente Westerschouwen kon 

aankopen. Ze wonen er nog steeds.   

 

F. Westra 

 

RIJBEWIJSKEURING SENIOREN 

 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het 
afspraakspreekuur d.d. 11 december in Dorpshuis De Schutse, 
Julianastraat 22 te Burgh-Haamstede. 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de 
datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders in de 
regio. Tarief: 36,- voor B/E keuring en 55,- voor chauffeurs met 
rijbewijs C/D/E.  
Automobilisten die behoefte hebben aan een 
rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via Regelzorg. Het 
verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid. 
 

BEDANKT NOORDWELLE 

 
Met de collecte van de Nierstichting hebben we een nieuw record 
opgehaald en wel: 291,87 EURO!!! 
HEEL VEEL DANK lieve gevers en geefsters. 
 
De collectanten Marja en Marianne 

http://www.regelzorg.nl/
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NIEUWS VAN HET BOUWFRONT 

 

Eindelijk zullen sommige lezers wellicht denken horen wij iets over 
de verbouwing van het dorpshuis.  Sterker nog dit verslagje wordt 
voorzien van enige foto’s zodat U op het gemak de “puinhoop” 
kan aanschouwen! Wat is nu de stand van zaken. 
 
Met de hulp van vrijwilligers en onder leiding van Leen is een start 
gemaakt met de sloop van zowel de bar/magazijn en de 
toiletgroep.  Alle tegels zijn verwijderd en diverse muren gesloopt. 
Ook de plafonds van de kleine zaal en toneel zijn ontdaan van de 
betimmering. De werkers weten nu wat het is om zich in het stof 
te werken! Veel elektrische leidingen kwamen te voorschijn, die 
afgeïsoleerd moesten worden. Gigantisch hoeveel leidingen er 
boven de plafonds waren. Voordat er gesloopt werd zijn de balken 
in de grote zaal geschilderd. Als een trapeze artiest werd door 
onze onvolprezen schilder gewerkt. Niet alleen geschilderd, maar 
voor het schilderen schoon gemaakt. U wilt niet weten wat er van 
afkwam! 
 
Ondertussen heeft Hans met zijn kennis van de technische zaken 
advies gegeven over de renovatie van de vloer van de grote zaal. 
Ook heeft hij, met behulp van bestaande onderdelen, een kast in 
de gang gemaakt. Verder heeft hij met zijn zaag de nieuwe 
uitgifte loket/bar gemarkeerd. Voorts een ruimte gemaakt in de 
grote zaal voor de nieuwe geluidapparatuur en een kast bij de 
trap van de kelder voor de opslag van zaken welke vroeger in de 
berging stonden. 
Begin september werd bekend dat Fraanje onze hoofdaannemer 
zal zijn. Via de bouwcommissie kon toen worden afgesproken wat 
wij als dorpsgemeenschap gaan doen en in welke volgorde. Dat 
de officiële aanbesteding zo lang duurde kwam omdat het 
Oranjefonds nog geen uitsluitsel had gegeven of wij subsidie 
zouden krijgen voor de keuken en de bar. Uiteindelijk is een 
subsidie van 15.000,= euro toegezegd via de stichting 
dorpshuizen. Doordat niet de gehele aanvraag is gehonoreerd 
zullen wij de inrichting van de bar/keuken moeten aanpassen. 
Gelukkig zijn de o.a. de vaatwasmachine en frituur weer 
inpasbaar, zodat deze kosten van aanschaf kan worden 
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geschrapt. Ook zal creatief worden omgegaan met de aanschaf 
van de verdere benodigde zaken. 
 
Omdat toch bezuinigd moet worden op het oorspronkelijk plan 
van de architect, zal niet gewerkt worden met een vast bestek, 
maar zal wekelijks een overleg zijn met Fraanje en Zeeuwland, 
waardoor flexibel kan worden omgegaan met het budget. Bij dit 
overleg zal Hans, (bouwtechnisch) en Leen (aansturing 
vrijwilligers) betrokken zijn. 
Na het bekend werd dat Fraanje onze hoofdaannemer is 
geworden, is bijna direct begonnen met de werkzaamheden. Om 
een beeld te geven hoe e.e.a. er nu uitziet zijn er wat foto’s 
gemaakt.   
Wat staat er nu binnenkort op het progamma: 

1. Sloop van de berging en verder opbouwen van de 

toiletgroep; 

2. Schoonmaken van de oude boeiboorden; 

3. Plan maken voor de herbestrating; 

4. Plan maken voor de beplanting; 

5. Plaatsen van een stalen bint boven de bar; 

6. Verlichtingsplan en elektrische aansluiting uitwerken; 

7. Restauratie van de vloer in de grote zaal; 

8. Plaatsen van de nieuwe (bestelde) kozijnen en ramen; 

9. Instaleren van een nieuwe centrale verwarming; 

10. Nieuw plan maken voor de inrichting van 

bar/keuken/magazijn. 

 
Mocht U in de gelegenheid zijn, kom gerust eens kijken. Ook zal 
Leen met de vrijwilligers, die zich hebben opgegeven, contact 
opnemen om te assisteren. Ook kunt U zich bij Leen aanmelden 
als U denkt iets te kunnen betekenen. 
 
Koos van Doorn. 
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NATIONAAL MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN 

 
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra 
collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te 
kunnen aanbellen. 
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks 
komen er 300 nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest 
voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in 
Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven 
met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 
onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting. 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid 
en is volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. 
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te 
maken naar giro 5057 te Maassluis. 
 
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. Of neem contact op met Pamela Zaat, 
landelijke coördinator van de MS collecteweek,  
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 
 

MONUMENTENDAG 2014 

 
Tijdens open monumentendag 2014 was bij de travalje aan onze 
ring ook het beslaan van trekpaarden te zien.  

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
mailto:pamela@nationaalmsfonds.nl
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UITNODIGING CONCERT WINDBROKE 

 
Heeft u zin in een mooi concert, lekker in de winter en heel dicht 
bij huis? Met een hapje en een drankje in de pauze? 
Op zondagmiddag 14 december treedt de Zeeuwse Folkband 
Windbroke  op in onze kerk.  Het begint om 16.00u, ruim na het 
kerstboomfeest buiten.  Windbroke brengt akoestische muziek 
met een hoog traditioneel Keltisch gehalte. De werkgroep 
Vrienden van de dorpskerk Noordwelle biedt u dit concert aan. 
 
Na een aantal jaren voor donateurs een barbecue te hebben 
georganiseerd werd het tijd voor iets nieuws.  Doel van de 
Vrienden van de dorpskerk is onze mooie kerk zo lang mogelijk in 
stand te houden en zeker niet alleen voor kerkdiensten.  Er is de 
afgelopen 7 jaar al veel moois tot stand gebracht: verwarming in 
de grote kerkzaal, een koffiekeuken, nieuwe stoelen, nieuwe 
vloer, kroonluchters enz.  Dankzij soms zeer gulle donateurs!  
De groep Windbroke (vrij vertaald ‘Ademloos’) heeft als motto:   
‘Het leven dient niet te worden afgemeten naar hoe vaak men 
heeft geademd, maar naar het aantal momenten dat men 
ademloos was’. De 4 leden van Windbroke zijn erg enthousiast 
over de akoestiek in onze kerk. 
 
Wij denken dat het een prachtige middag kan worden!  En 
behalve de donateurs nodigen we alle inwoners van Noordwelle 
en omstreken hartelijk uit hiervan mee te komen genieten.   
Na het concert  gaan we ‘met de pet rond’. De opbrengst komt 
ten goede aan jullie eigen dorpskerk.  
Natuurlijk kunt u ook donateur worden met een minimale bijdrage 
van 10 euro per jaar.  Als u dat wilt kunt u een mail sturen naar 
Ton Kranendonk,   anthonyvon@zeelandnet.nl   
Voor een voorproefje van Windbroke, zie www.windbroke.nl  
Wij hopen op jullie aanwezigheid! 
 
Namens de Vrienden van de dorpskerk Noordwelle, 
Ton Kranendonk, Ipe Veling, Leo Lemsom, Peter en Isa Jonker, 
Jopie en Bert Brink,  Arie en Marlies Deurloo. 
 

mailto:anthonyvon@zeelandnet.nl
http://www.windbroke.nl/
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PETITIE GEEN BEBOUWING IN SCHELPHOEK 

 
De Schelphoek is een stiltegebied in het Nationaal Park 
Oosterschelde, het grootste nationaal park van Nederland!  
Dit natuurgebied ligt aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en 
maakt deel uit van Natura 2000 en EHS.  
Het gebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp en herbergt 
belangrijke cultureel historische elementen. 
Door de plannen van een projectontwikkelaar en de ontwerpvisie 
van gemeente Schouwen Duiveland lijkt hieraan een einde te 
komen. Het gevaar dreigt dat het stiltegebied wordt aangetast 
door grootschalige bebouwing voor verblijfsaccomodatie.  
 
Hoe kan het dat grootschalige bebouwing wordt toegestaan? Dit 
gebied is toch niet voor niets tot beschermde natuur verklaard! 
Het natuurgebied de Schelphoek moet onbebouwd blijven zodat 
iedereen kan blijven genieten van dit ongeschonden unieke 
natuurgebied met grote cultuur historische waarde.  
In de informatie avond van 16 september is naar voren gekomen 
dat de voorgenomen toegestane bebouwing 15 meter boven NAP 
wordt! 
 
Voor meer informatie bekijkt u de website 
www.schelphoeknatuurlijk.nl 
Deze petitie wordt zowel online als offline gevoerd. De petitie 
loopt tot en met december 2014. 
 

 

http://www.schelphoeknatuurlijk.nl/

