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VAN HET BESTUUR

EEN JUBILEUMJAAR GEDAAN ...
... EEN NIEUW JAAR TE GAAN
Beste donateurs

en eigentijdse vernieuwing, soms met de beste
bedoelingen, vinden veranderingen plaats die de
authenticiteit van natuur, het landschap of het cultureel erfgoed geweld aan doen.

U leest de decembernieuwsbrief van het jaar
2014. Ons 25-jarig jubileum! In deze feestelijke maand sluit ook het BZZB-bestuur zich
aan met een cadeautje. Een terugblik in de
vorm van een boekje, met daarbij uitleg over
de motivatie en de inspanningen van velen in
al die jaren voor de Zak van Zuid-Beveland.
De realisering kwam tot stand mede dankzij
vrijwillige artistieke bijdrages: voor de
omslag tekent Jopie Minnaard en de meeste
foto’s zijn van Tonnie Outermans. Onze grote
dank hiervoor.

In de vorm van fotobeelden van contrasten zijn ze
gebracht; willekeurig en zeker niet uitputtend. Een
enkele keer is een verbetering waarneembaar.
Naar ons idee moet de vraag ‘draagt dit bij aan de
kwaliteit van de Zak?’ leidraad zijn bij initiatieven
en dan denken we niet alleen aan zaken die door
beelden weer te geven zijn. Schoonheid, natuur,
rust en ruimte; de kwaliteiten van de Zak. We
hopen er met zijn allen, bewoners en bezoekers
nog lang van te fijn proeven!

Het was in de jaren negentig dat de gemeente
Borsele zich ‘gemeente van contrasten’ noemde.
Toen ging het voornamelijk om de tegenstelling
van het landelijk
gebied, het ondernemen in de Sloerand en de industrie
in het Sloegebied.
Die contrasten hebben zich, nemen wij
aan, minder scherp
ontwikkeld dan de
gemeente wenste,
maar de contrasten
zijn zeker niet afgenomen.

De BZZB laat in het
fotokatern van ‘Op
de bres voor de
Zak’ voor de goede
verstaander contrasten in ons
Nationaal Landschap de Zak van
Zuid-Beveland zien.
Onder het motto
van de vooruitgang

U, als donateur, kent en koestert de kwaliteiten
van de Zak van Zuid-Beveland. We willen u opnieuw bedanken
voor uw steun en
vertrouwen. Wij
rekenen op uw bijdrage van tenminste € 8,- voor 2015,
die u kunt voldoen
via bijgesloten
acceptgiro of het
Triodos banknummer vermeld in de
kop van de nieuwsbrief.
Met plezier melden
wij u ook de komst
van een nieuw
bestuurslid,
Mariëtte Bos. Zij
stelt zichzelf elders
in de nieuwsbrief
aan u voor.
En dan wensen
wij u allen een
wenkend en weldadig 2015 !

MOOIE KERST ...
EN GELUKKIG NIEUWJAAR
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Verkeerswerkzaamheden
Het overleg van de werkgroep
N666-N665 is afgerond. In
het bestuurlijk overleg zijn de
bevindingen van de werkgroep welwillend besproken;
dat zou betekenen dat er op
de kruising Schoorkenszandweg /Drieweg binnen
afzienbare tijd een 18 meter
rotonde komt, met een veilige
oversteek voor voetgangers
en fietsers.
Dat het Zwaakseweelgebied en
het heggengebied (bereikbaar via
Rondepolder- en Koedijk) op een
zo mooi mogelijke manier landschappelijk ingepast met respect
voor het oude dijkenpatroon verbonden worden. Dat de Zwaak-

sedijk autoluw wordt, met een
knip bij Kwadendamme en een
goede verkeersoplossing bij het
Langeweegje. Dat bezoekerscentrum De Zwaakse Weel van Natuurmonumenten goede parkeeroplossingen en heldere passende
bebording biedt voor bezoekers(
en straks campinggasten). Dat
voor de bereikbaarheid van het
huis op Drieweg 11 in de oksel
van de kruising een goede oplossing komt en dat de zieltogende
grenslinde mag blijven zolang
deze het volhoudt. Een vervangende grenslinde is als markering
op de nieuwe rotonde voorzien.
Tot zover op papier een mooi
verhaal. Maar hoe is de werke-

lijkheid? De impact van werkzaamheden is vaak heel groot.
Zichtbaar zijn nu de gevolgen
van de bouw van op- en afritten
van de A58 bij Heinkenszand en
de verdubbeling van de Sloeweg.
Dat betekent deels kaalslag, een
vertrouwd landschap verandert
en dat is altijd wennen.
Bij ‘s-Heerenhoek is het werk
ook in volle gang. Wij hopen op
respect voor het Sloepad en
omgeving (overigens ook bij
Heinkenszand en ‘s-Heer
Arendskerke) met de laatste
tastbare herinneringen aan de
bietenspoorlijn en met zorg voor
de hervormde begraafplaats
aldaar.

Informatiebijeenkomst Visie Hoedekenskerke HKK 360
Op 11 november jl. was er door de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de Gemeente Borssele, een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij het visiedocument Hoedekenskerke HKK 360 graden de basis vormden. Het visiedocument gaat over de toekomstige ontwikkeling van de kuststrook van Hoedekenskerke.
Tijdens de bijeenkomst werden
de aanwezige belangstellenden
(25), in kleine groepjes, meegenomen langs informatieborden,
waarop het visiedocument werd
gepresenteerd.

Het gaat in het visiedocument
vooral om het opzetten van een
Toeristisch Ontwikkelings Punt
(TOP) in een kleinschalige wellness-voorziening op het havenplateau bij de jachthaven. Vanuit
dit TOP krijgt de toerist arrangementen aangeboden zoals fietsen wandelroutes en wordt de
toerist de weg gewezen naar
bestaande voorzieningen zoals de
stoomtrein en de vlindertuin.
Enkele zaken die werden verteld
zijn, waren dat alle ‘kansen’gericht moeten zijn op het ontzien
van de kwetsbare gebieden (het
Nationaal Landschap) en moeten
passen binnen de sfeer van het
landschap.
De aanwezigen werd gevraagd
welke wensen ze hebben t.a.v.
de gepresenteerde visie en die te
noteren op een bord. Enkele
wensen die werden aangedragen,
waren onder andere:

l Geen grootschalige recreatieen horeca-activiteiten
l Geen hoge appartementgebouwen
l Rust en ruimte behouden
l Aanleggen van een vissteiger
bij de jachthaven
l Realiseren van een binnenspeelplaats bij het station van
de stoomtrein.

Na de rondleiding werden de
belangstellenden gevraagd of ze
wilden deelnemen in een team,
dat meedenkt over de visie HKK
360. De stichting BZZB heeft zich
hiervoor aangemeld en zal zich
actief inzetten voor de belangen
van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Overige deelnemers
die zich hebben aangemeld zijn
Gemeente Borsele, Natuurmonumenten, Dorpsraad Hoedekenskerke, SGB, Watersport de Val en
Het land van Borsele.

Mocht u zelf de ontwikkelingen
willen blijven volgen dan kunt u
meer informatie vinden op
www.hkk360.nl

De BZZB zal u over de ontwikkelingen regelmatig blijven infor2

meren, echter mocht u informatie voor ons hebben dan vernemen wij dat graag van u, via
onze website www.bzzb.nl of
per email: bzzb@hetnet.nl.

PLAATS VAN EEN BOP HEEL ZORGVULDIG KIEZEN

In onze nieuwsbrief van september schreven we over onze
oproep aan het bestuur van de stichting Land van Borsele om
bij het uitvoeren van recreatieve plannen de groene en blauwe waarden van de Zak te respecteren. Op uitnodiging spraken we hierover met Levien de Putter en Richard Rozemeijer
van Land van Borsele.
Uitgangspunt voor de BZZB is dat een opgeleukte versie van een
recreatieve ontwikkelingen in de
stacaravan. Daarnaast is het de
Zak mogelijk moeten zijn.
bedoeling ook enkele mobiele
Maar er moet goed rekening wor- BOPs neer te zetten. Die zijn
den gehouden met de bijzondere
vooral bedoeld voor het stimulewaarden van de Zak. Dat geldt
ren van dagarrangementen. Ze
zeker voor het inrichten van zoworden allen gebruikt tijdens het
genoemde Bijzondere Overnachvakantieseizoen en zullen een betings Plaatsen (BOPs). De stichperkte omvang (om en nabij 6 bij
ting Land van Borsele wil dat
3 meter) hebben.
plekken voor de BOPs zorgvuldig
worden gekozen, zo is ons verzeStichting Land van Borsele is met
kerd.
het college van Burgemeester en
Wethouders in gesprek over de
Bedoeling is dat met toepassing
vergunningverlening. En ook over
van tijdelijke vergunningen gekehet aantal te vergunnen BOPs. De
ken wordt of de BOPs (financieel)
voorkeur gaat, uiteraard, uit naar
haalbaar zijn. Het oog is gericht
een eenvoudige procedure. Het
op enkele vaste plekken, waaron- moet ook mogelijk zijn een BOP
der De Landing op de dijk bij
bij een boerderij te plaatsen, al
Baarland (Scheldeoord), de Buffer dan niet in een bestaand gebouw.
bij de haven van Hoedekenskerke De stichting stelt een document
(plan voor treinwagons) en de
op over de procedure en kwalinieuwe minicamping bij de
teitseisen. Dat wordt met de
Zwaakse Weel. Een BOP moet
BZZB besproken.
uitstraling hebben, duurzaam
Van onze kant is erop gewezen
zijn, landschappelijk goed ingedat tijdelijke vergunningen afgepast worden en dat allemaal zonven om zo te kunnen beoordelen
der schade toe te brengen aan de of iets financieel-economisch
omgeving. Het gaat dus bepaald
haalbaar zijn, als het even kan
niet om een veredeld tuinhuis of
moet worden vermeden. Zo’n

Nieuw bestuurslid BZZB Mariëtte Bos
Sinds een aantal jaar komen
mijn man en ik regelmatig
vanuit de Rotterdamse regio
naar de mooie natuur, de rust
en de ruimte van de Zak van
Zuid-Beveland. We genieten
hier enorm van en we mogen
wel stellen dat de Zak ons
hart echt heeft gestolen.

Om er voor te zorgen dat het
mooie landschap van de Zak van
Zuid-Beveland zoveel mogelijk in
zijn oorsprong blijft bestaan heb
ik afgelopen zomer contact gezocht met een stichting die zich
daarvoor hard maakt, de BZZB.
Ik heb hen gevraagd of ze nog
een bestuurslid konden gebruiken en ik kan wel zeggen dat ze
daar niet al te lang over hebben
hoeven nadenken.

Sinds augustus ben ik het vijfde
bestuurslid binnen de BZZB. Samen met de andere, door de wol
geverfde, bestuursleden ga ik mij
inzetten voor de Zak van ZuidBeveland.
In het bestuur zal ik mij naast
het presenteren van de BZZB tijdens evenementen zoals monumentendagen, publieksdagen,
festivals en dergelijke, bezighouden met het onderhouden van de
contacten met de donateurs, die
voor de BZZB zo ontzettend
belangrijk zijn.
Tijdens de donateursmiddag van
11 oktober heb ik veel donateurs
al de hand mogen schudden en
gehoord waarom zij, soms niet
meer wonend, in de Zak van
Zuid-Beveland, de BZZB nog
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vergunning stoelt op de wet
ruimtelijke ordening en is bedoeld
als tijdelijke overbrugging (bijvoorbeeld een semipermanent
schoollokaal). Bovendien bestaat
de neiging om bij een tijdelijke
vergunning ook te kiezen voor
een tijdelijke BOP. Zo van: als het
goed gaat, zetten we na vijf jaar
wel een definitief duurzaam iets
neer. De BZZB voelt weinig voor
BOPs nabij buitendijks gevoelige
plekken, zoals de Plaat van
Baarland.

Volgens ons is het zinvol ook andere mogelijkheden voor BOPs te
onderzoeken. We denken daarbij
meer bepaald aan het gebruiken
van bestaande locaties. Her en
der in de gemeente staan huizen
leeg (en soms te verkommeren).
Als die een herbestemming kunnen krijgen als BOP is dat dubbele winst. We beloofden daarvoor
ideeën te leveren. We wachten de
verdere uitwerking van de plannen met veel belangstelling af.

steeds een warm hart toedragen.
Persoonlijk vind ik dat werkelijk
fantastisch en heel bijzonder.

Als jongste loot aan de BZZBbestuursboom zal ik nog veel
moeten en mogen leren over het
bijzondere landschap van de Zak
van Zuid-Beveland maar dat
geeft niet. Ik heb er heel veel zin
in en wens iedereen alvast hele
fijne dagen toe en een bijzonder
goede start van het nieuwe jaar.
Mariëtte Bos

ER BLIJFT VOOR DE BZZB NOG VEEL TE DOEN
Een aardig jubileumgeschenk, de donateurmiddag die half
oktober werd gehouden op de locatie van Natuurmonumenten
aan de Zwaaksedijk nabij Kwadendamme. Interessante informatie, goede discussie, op het juiste moment droog weer
voor een kort ommetje door een deel van het Zwaakse
Weelgebied. En een leuke groep belangstellenden, onder wie
een aantal getrouwe donateurs én nieuwe. Zo had de jaarlijkse ontmoeting van bestuur en donateurs in het 25-jarig jubileumjaar van de BZZB een alleszins feestelijk karakter.
De BZZB ontstond om aanleg
van een autosnelweg dwars door
de Zak van Zuid-Beveland te
voorkomen. Met inzet van velen
lukte dat. Maar daarmee kwam
geen eind aan de aantastingen
van natuur, landschap, milieu en
cultuurhistorie, stelde voorzitter
Rinus Antonisse in zijn welkomstwoord. ‘Integendeel.
Aantastingen lijken wel een continu proces, zij het de ene keer
ernstiger dan de andere.’
Hij beklemtoonde dat een organisatie als de BZZB vandaag de
dag nog steeds broodnodig is,
om te waken over behoud en
versterking van de kwaliteit van
onze leefomgeving. ‘Dat valt
trouwens niet mee. In het huidige klimaat valt ons meer hoon
dan waardering ten deel. Zeker
via wat tegenwoordig de sociale
media heet. Je hebt een dikke
huid nodig en vooral de overtuiging dat je op basis van feiten
en argumenten voor een goede
zaak opkomt.’

Antonisse haalde het Planbureau
voor de Leefomgeving aan dat
pleit voor een omslag in denken
en doen in de manier waarop we
met onze leefomgeving omgaan.
Anders worden we over pakweg
25 jaar met grote, schier onoplosbare problemen geconfron-

teerd. Het Planbureau acht fundamentele veranderingen nodig
in de productie- en consumptiestructuren.

Hindermacht
De BZZB-voorzitter constateerde
dat ecologie uit is en economie
in, zowel op landelijk, provinciaal
als lokaal niveau. In de ene
gemeente wat sterker dan de
andere. In de nieuwe toekomstschets gaat Borsele voluit voor
economie. ‘Vrij vertaald komt
dat neer op alles moet kunnen.
Een organisatie als de BZZB die
waarschuwt en om een goede
belangenafweging vraagt, wordt
weggezet als een hindermacht
die bestuurders en ontwikkelaars
in de weg zit’, aldus Antonisse.

Bestrijdingsmiddelen
De situatie in het onbeschermde
buitengebied heeft niet alleen te
maken met schaalvergroting en
kaalslag, maar ook nog altijd
met het gebruik van (giftige)
bestrijdingsmiddelen. De voorzitter haalde recent onderzoek aan,
waaruit blijkt dat bepaalde insecticiden zorgen voor afname van
de vogelstand, met name soorten die afhankelijk zijn van
insecten. Ook bijen hebben er
veel last van. ‘Het onderstreept
dat je niet tegen de ecologie in
kan blijven boeren.’
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Hanneke Mesters, hoofd beheereenheid Schelde van Natuurmonumenten, was niet alleen
gastvrouw. Ze uitte waarderende
woorden over het werk van de
BZZB en meende dat de stichting en Natuurmonumenten
elkaar goed aanvullen en ondersteunen. Ze onderstreepte de
waardering met de overhandiging van een cheque aan de
voorzitter.
Zwaakse Weel

Femke Deelstra, beheerteam
medewerker van Natuurmonumenten, bracht in haar presentatie een interessant verhaal over
de natuurontwikkeling van het
Zwaakse Weelgebied, dat gerust
een van de parels van
Natuurmonumenten in Zeeland
mag worden genoemd. Er zijn
heel wat jaren voor nodig geweest om de weel en omgeving
van een dichtgeslibd water met
vooral riet, te veranderen in een
gebied met veel en grote natuurwaarden, waar het bovendien
goed vertoeven is voor recreanten.
Het streefbeeld uit het natuurplan, open water met natte graslanden, is werkelijkheid geworden. Een deel van de weel is
breder geworden.

vervolg op pagina 5

vervolg ... nog veel te doen

Er is geplagd en hier en daar is
het maaiveld verlaagd, de drainage is uit voormalig agrarisch
gebied opgeruimd en er is een
stuw geplaatst voor een geringe
verhoging van het waterpeil.
Begrazing door koeien en schapen, ploegen met paarden en
een goed maaibeheer completeren de veranderingen,

De inspanningen werpen vruchten af, vertelde Deelstra. De
roerdomp en het baardmannetje
broeden er weer, op de vochtige
graslanden groeien doelsoorten
als rietorchis, kleverige oogentroost, grote ratelaar en echte
koekoeksbloem. Weidevogels als
grutto en tureluur doen het goed
en er zijn zeven broedparen van
de bruine kiekendief waargenomen.
Het werk is nog niet klaar, zei
Deelstra. Het erf waar de schuur
van de beheereenheid staat
wordt nog verder aangepast met
een wagenhuis en informatiepunt. Enkele boomgaarden worden gerooid en heringericht. Het
bijzondere veenmos-rietland
moet toenemen en langs de
Zwaaksedijk komt deels een
wandelpad. Liefst ziet Natuurmonumenten het waterpeil verder aangepast; daarvoor is een
onderbemaling nodig en moeten
de buren wel meewerken.

Schaapskudde
Er ontstond een levendige discussie. Onder meer over inzet
van de schaapskudde.
Natuurmonumenten ziet die, net
als de BZZB, graag gehandhaafd. Er kan niet meer geld
voor worden vrijgemaakt.
Zonder kudde moet zelf gemaaid
worden. Plus van een schaapskudde is dat de dieren zaadjes
verspreiden en dat gebeurt met
maaien niet. Secretaris Maatje
van der Stel gaf aan dat de
gesprekken over voortbestaan
van de kudde nog niet zijn afgesloten. (Inmiddels is bekend dat
Natuurmonumenten voor 2015
een bedrag van 20.000 euro
beschikbaar stelt, waarmee het
voortbestaan van de kudde weer
voor één jaar veilig lijkt te zijn
gesteld).

Rinus Sommeijer complimenteerde Natuurmonumenten met de
ontwikkeling. Hij merkte op dat
het verhogen van de recreatieve
waarden belangrijk is voor het
vergroten van draagvlak onder
de burgers. In dit verband pleitte
hij voor uitbreiding van de wandelmogelijkheden, zodat vanaf
de Biezelingse Ham bij de
Westerschelde door het hele
gebied gelopen kan worden.
Maar geen uitbreiding van de
fiets- en wandelmogelijkheden
buitendijks langs de Biezelingse
Ham zelf, waarschuwde Wim de
Wilde. Daar ligt namelijk een
belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels (evenals bij
het Zuidgors en de Plaat van
Baarland). In het kader van de
dijkverbeteringen hebben de
mensen er buitendijks zo’n 1200
kilometer geasfalteerde wegen

GEDEMPTE PUT IN GANZENGEBIED

Wat goed is het als donateurs ons
tippen als iets in de Zak vragen
oproept! Als we kennis nemen van
bijzondere feiten, dan kan de BZZB
er naar informeren en er zo nodig
werk van maken bij de instanties
die erover gaan.
Voor het zonder toestemming dempen van een drinkput in het beschermde ganzengebied ‘De Poel’ is
na onze melding door de gemeente

bij gekregen. Dan mogen een
paar stukjes toch wel voor de
vogels blijven.

Als gebruikelijk werd een korte
wandeling gemaakt, deels over
dijken en het vlinderpad. Daarna
was er een geanimeerde afsluiting met een hapje en drankje.

Natuurmonumentje

Van Natuurmonumenten ontvingen we dus een cheque om in
te zetten voor een goede bestemming. Evenals bij het 10jarig bestaan, toen Jan de
Ruiter ( historieschrijver over
de Zak) met zijn kleindochter
op de Oude Kamersedijk een
aan hem opgedragen grenslinde
plantte, heeft de BZZB nu het
plan iets bij te dragen aan het
landschap. We zijn erover in
overleg met SLZ, het idee en de
realisatie ervan krijgen in 2015
beslag. De cheque van NM,
aangevuld met een bijdrage uit
eigen middelen, gaat het 25
–jarig bestaan in iets moois
markeren.
Later meer informatie.

een bevredigende oplossing met de
boosdoener afgesproken. Er komt
een nieuwe put op hetzelfde perceel. De gemeente zal op ons verzoek in het Borsels Bulletin of elders in de media weer eens aandacht besteden aan wat wel en niet
mag in beschermd gebied! Het
moet duidelijk zijn dat eigenhandig
handelen, niet zomaar kan! Wij zijn
blij met de positieve wending.
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Nieuwe natuur bij Hoedekenskerke
Er zijn gelukkig ook werkzaamheden, die ons echt
bekoren. Zo zien we het Waterschap steeds meer
werk maken van natuurvriendelijke oevers in hun
watergangen, zoals bijvoorbeeld recent in uitvoering bij ‘s-Heer Abtskerke/Nisse. Dat is mooi!

Bij de Zee- en Inlaagdijk te Hoedekenskerke is nu het
compensatiegebied in het kader van de tweede verdieping van de Westerschelde in volle omvang zichtbaar.
De voorbereidingen hebben veel tijd gevergd.
De grootste zorgvuldigheid is in acht genomen om iedereen tevreden te stellen bij de aanleg van deze inlaag in
wording. Naar verwachting zal het kwelgebied, groot 68
hectare met veel ondiep water snel plaats bieden aan
zoutminnende plantensoorten en dienst gaan doen als
hoogwatervluchtplaats en broedgebied voor kust- en weidevogels.
Hoedekenskerke is het laatste grotere natuurontwikkelingsproject, dat in beheer komt bij Natuurmonumenten.
Er is nu een fraaie keten van nieuwe binnendijkse gebieden ontstaan.

Acties rond begraafplaatsen

In een vroeg stadium is de BZZB ingegaan op plannen van de
gemeente Borsele met de begraafplaatsen. We gaven ruchtbaarheid aan de ingrijpende voornemens en stelden alternatieven voor. De SLZ ( Stichting Landschapsbeheer Zeeland) was
uit hoofde van haar aandacht voor cultureel erfgoed ook
gealarmeerd en zij speelde en speelt een belangrijke rol in
advies en ondersteuning.
de nieuwe asfaltpaden zijn
In het algemeen wordt de waarde
voorzien van fijn grind
van funerair erfgoed onderschat
l er is meer gezamenlijke aanen is er een neiging tot afbraak
van gedenkplaatsen vanwege
dacht voor onderhoud, beplankosten van onderhoud en de verting en (monumentale) bomen
anderende cultuur rond begrafel er zijn een 7-tal werkgroepen
nis en crematie. Het ongeschongevormd, die de door de actie
den in stand houden van deze
gespaarde grafstenen van voor
plekken is om natuur- en cultuur1970 onderhouden. SLZ onderhistorische redenen relevant maar
steunt ze en adviseert de werkevenzeer geven begraafplaatsen
groepen over onderhoud en
een geschiedenis van voormalig
herstel
dorpsleven en ingrijpende gel werkgroep Heinkenszand
beurtenissen. De dorpshistorie
schrijft een boekje over de perligt voor het grijpen.
sonen van de graven, waarvan
de stenen recent verwijderd
Hoewel de gemeente niet volledig
zijn
van haar plannen is afgeweken,
l werkgroep Ellewoutsdijk heeft
zijn we tevreden dat het besef
een stiltetuin met de verwijdervan de waarde van funerair erfde stenen ingericht bij het
goed enorm is toegenomen.
Kerkje
Immers er hebben zich op verl werkgroep ‘De Zerk’ te Nisse
schillende plaatsen actieve werkheeft na verwijdering de steen
groepen gevormd en de gemeenvan oud-hoofdonderwijzer
te gaat veel omzichtiger te werk.
Bommeljé veilig gesteld en
In deze nieuwsbrief een overbezint zich op herbestemming
zichtje van de effecten die al de
en aandacht voor het onderwijs
commotie heeft opgeleverd.
in zijn tijd
l van het algemene besluit in
l werkgroep Oudelande is betrokBorsele om de paden op beken bij een traject om de
graafplaatsen te verharden met
begraafplaats in eigen beheer
asfalt mag worden afgeweken
nemen
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l andere gemeenten in Zeeland,
die hun begraafbeleid willen
wijzigen lijken zorgvuldiger en
behoedzamer

De titel ‘acties rond begraafplaatsen’ heeft een beladen klank,
maar door deze opsomming te
geven, denken we duidelijk te
maken dat een kritische noot
best gekraakt mag worden. Er
kunnen mooie resultaten geboekt; bewustwording, samenwerking, burgerparticipatie. Wat
wil een gemeente nog meer!

WAT IS GOEDE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING?
Waardevol cultuurlandschap, nationaal landschap, uniek fijnmazig polderlandschap, bijzondere bloemdijken, welen als
parels in het landschap – aan juichende omschrijvingen van
de Zak van Zuid-Beveland geen gebrek. Wat de BZZB betreft
helemaal terecht. We hebben een bijzonder gebied, ideaal om
er te wonen, werken en verpozen.
Ook de gemeenteraad onderstreept dat in de nieuwe structuurvisie Borsele 2015-2020.
Daar staat dat het beleid voor
natuur en landschap is gericht op
behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen dienen bij voorkeur aan te
sluiten op de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten van het gebied.

Zo’n nieuwe ontwikkeling is volgens de BZZB het gebruik van
hagelnetten in de boomgaarden.
In de nieuwsbrief van mei pleitten we voor een goede inpassing
van deze netten in landschap.
Een onderzoek van Buro Ruimte
en Groen uit Borssele biedt daarvoor heel goede aanbevelingen.
De gemeente Kapelle neemt die
grotendeels over in een herziening van het bestemmingsplan
voor het buitengebied.
Borsele zou Borsele niet zijn als
daar anders tegen een goede
landschappelijke inpassing van
de hagelnetten aangekeken
wordt. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt
nauwelijks eisen aan gebruik van
hagelnetten in de boomgaarden.
In het bijna tien jaar oude
bestemmingsplan Borsels Buiten

wordt afscherming met een
(elzen)haag voldoende geacht.
Dat is in feite al de bestaande
situatie.

Wij hebben een bezwaarschrift
ingediend tegen het verlenen van
een vergunning voor drie hagelnetten. Kern ervan is dat op
grond van een oude, niet door
onderzoek gestaafde, bepaling de
landschappelijke inpassing van
hagelnetten ernstig tekort schiet.
De aanbevelingen als geformuleerd door een deskundig bureau
als Ruimte en Groen getuigen van
voortschrijdend inzicht, dat ook
Borsele zou moeten omarmen.
In ambtelijk overleg naar aanleiding van ons bezwaar hebben wij
een en ander toegelicht. De
BZZB wil graag, gelet op het feit
dat gebruik van hagelnetten toeneemt, een spoedige herziening
van het bestemmingsplan Borsels
Buiten. Niet wachten op de reguliere herziening over enkele jaren
(op zijn vroegst waarschijnlijk
2017). Regel van meet af aan
het toepassen van de netten
goed, met juiste voorwaarden
voor een verantwoorde landschappelijke inpassing.
Daartoe heeft het college van B
en W zichzelf ook eigenlijk ver-
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plicht. In het bestemmingplan
staat wel dat teeltondersteunende voorzieningen (zoals hagelnetten) toegestaan kunnen worden
als sprake is van een goede landschappelijk inpassing. In Borsele
dus een enkele, in Kapelle een
dubbele haag. Ook staat er dat
bij toename van de oppervlakte
aan hagelnetten ‘de inspanningen
ten behoeve van een goede landschappelijke inbedding fors dienen toe te nemen.’
Het ambtelijk overleg heeft niet
geleid tot een afdoende oplossing. De verantwoordelijk wethouder A. Schenk (CDA) is bereid
met de BZZB te praten over de
hagelnetten. Maar doet geen
enkele toezegging over de uitkomst van zo’n gesprek en de
voorwaarde is ook dat wij ons
bezwaarschrift intrekken. Die eis
gaat ons te ver. Als er overleg
komt, willen wij ons bezwaarschrift met alle plezier opschorten.
We kunnen ook gewoon de
behandeling van ons bezwaarschrift afwachten. Vervelend
genoeg staan we dan weer
tegenover de gemeente. Maar
het is, gegeven ons doelstelling,
niet anders. Een goede landschappelijke inpassing is gezien
onze doelstelling van groot
belang. Het kan toch niet zo zijn
dat de gemeente met het meest
waardevolle landschap van de
Bevelanden daaraan de minste
zorg besteedt?

VERGUNNING TOP OPNIEUW IN PROCEDURE
Half juli dit jaar diende de BZZB een zienswijze in over een
nieuwe omgevingsvergunning voor Triumfus Onion Product,
beter bekend als TOP, in ’s-Gravenpolder. Dat deden we samen
met een aantal betrokken bewoners en ondersteund door de
ZMf. We hadden flink wat kritische opmerkingen, in het bijzonder over de problemen die het bedrijf aan de rand van het dorp
veroorzaakt op het gebied van stank, geluid, watervervuiling,
stofhinder en nog zo het een en ander aan milieuproblemen.
Alsof het zo georkestreerd was
hoofd afdeling ruimtelijke ontwikstelden we na het indienen van
keling van Borsele, maken we op
de zienswijze in de praktijk vast
dat vertraging is opgetreden
dat onze klachten zeker niet
doordat TOP de ingediende aanoverdreven zijn. Het stonk afgelo- vraag voor een nieuwe omgepen periode menigmaal in de
vingsvergunning gewijzigd heeft.
wijde omtrek en ook de door een
Zowel de geur- als de geluidsituasoort nevel veroorzaakte aantastie is veranderd Hoe precies ...
ting van het nabije natuurgebied
daarover worden we nog een tijdvan Natuurmomenten ging door.
je in het ongewisse gelaten.
Maar goed, daar zou de nieuwe
omgevingsvergunning van de geEr wordt namelijk een nieuwe
meente hopelijk wat aan doen.
ontwerpvergunning gepresenVandaar dat we met spanning en
teerd. Dat zal waarschijnlijk omsmart zaten te wachten op een
streeks februari 2015 zijn. Het
reactie. Die is er ten langen leste
betekent dat het inspraakcircus
gekomen en wel op Sinterklaasweer van voor af aan moet bedag. Uit een brief van J.M. Jansen,
ginnen. Wel wordt onze eerste

BZZB activiteit voor jong en oud op Erfgoeddag in
het Landschap 20 september Hoeve van der
Meulen, zie www.bzzb.nl/actueel
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zienswijze meegenomen in het
definitieve besluit, wat dat ook
moge betekenen.
Wel is er is een winstpuntje. We
uitten in onze ‘oude’ zienswijze
kritiek op het ontbreken van fatsoenlijke voorlichting. Nota bene
eind 2013 was nog afgesproken tijdens een overleg van gemeente, TOP, omwonenden, BZZB en
ZMf - dat er regelmatig een informatiebijeenkomst zou worden
belegd. Niks meer van gehoord.
Die informatiebijeenkomst komt
er gelukkig alsnog, tijdens de
inspraaktermijn en naar verwachting van de gemeente in februari.
Beter laat dan nooit, zeggen we
dan maar.

