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Voorwoord 
Zeeland in het klein, landschapsmonument, leegte met bakens, uniek 

onderdeel Oosterschelde, ongepolijst, geheimzinnig, litteken van de ramp, 

voormalige werkhaven deltawerken, natuur, rust en ruimte. Dit zijn 

begrippen die de kwaliteiten van de Schelphoek beschrijven. Opgave voor de 

visie is een balans te vinden in behoud en ontwikkeling van bestaande 

kwaliteiten en het eventueel ruimte geven voor de potenties voor 

meervoudig ruimtegebruik van Schelphoek ter versterking van de sociaal-

economische positie van Schouwen-Duiveland. 

 

 

1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gebiedsvisie voor de Schelphoek die in 2014 in de inspraak is gebracht 

heeft veel stof doen opwaaien. Er zijn destijds veel reacties gekomen op de 

bebouwingsmogelijkheden in het gebied waarbij een concreet plan voor een 

zorgresort destijds de aanleiding was. De gemeenteraad heeft in december 

2014 naar aanleiding van deze reacties besloten om een nieuwe verkenning 

uit te voeren naar de mogelijkheden van het gebied de Schelphoek. Met 

overheden, dorpsraad, betrokken organisaties, belangengroeperingen en 

bewoners is in 2015 een proces gestart om te verkennen welke 

bebouwingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden er dan wel zijn. 

Schelphoek is een kansrijk gebied als één van de entrees aan de 

Oosterschelde.  

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de gebiedsvisie voor de Schelphoek is om gezamenlijk met 

betrokkenen een toekomstbestendige visie voor dit gebied vast te stellen 

waarbij de kwaliteiten van het gebied tot zijn recht komen. De visie moet een 

antwoord geven op de vragen: Hoe kan de Schelphoek kwalitatief in stand 

gehouden worden en zelfs versterkt kan worden? Wat is daar voor nodig ? 

Welke kwaliteit streven we daarbij na. Welke ambities hebben de gebruikers 

en eigenaren in het gebied? Is toevoeging van een nieuwe functie 

noodzakelijk om de kwaliteiten te behouden en te versterken ? Dit vraagt om 

een zorgvuldige aanpak.  

 

1.3 Plangebied 

De gebiedsvisie vormt een globaal ruimtelijk kader en formuleert 

vertrekpunten voor concrete plannen/ontwikkelingen en een later op te 

stellen bestemmingsplan. Er is niet gekozen voor een strak omlijnd 

plangebied maar een globale begrenzing zoals de kaart met het plangebied 

laat zien. Uit het onderzoek en verkenning blijkt namelijk dat de Schelphoek 

nauw verbonden is met de aangrenzende gebieden: de Oosterschelde, het 

dorp Serooskerke, het aangrenzende agrarische landschap en het 

natuurgebied Plan Tureluur.  

 

1.4 Proces 

De gebiedsvisie en de keuze over de ontwikkelingsrichting voor de 

Schelphoek is in samenspraak met betrokkenen opgesteld. Daarbij is het 

vastgestelde Plan van aanpak als leidraad gebruikt.  

 

Bij het opstellen van de visie zijn de volgende vertrekpunten bepalend: 

- De gebiedsvisie komt tot stand aan de hand van een open 

planproces. 

- Overeenstemming bereiken met de omgeving en belanghebbenden 

over de te hanteren uitgangspunten; 

- Informatie en duidelijkheid krijgen over hoe de overheid en 

gemeenschap de kwaliteiten van de Schelphoek willen behouden en 

zelfs waar mogelijk versterken. 

- Zorgvuldigheid betrachten bij het benutten van 

bebouwingsmogelijkheden. 

- De visie biedt duidelijkheid over de wijze waarop 

bebouwingsmogelijkheden vorm kunnen krijgen: locatie, functie, 

volume, beeldkwaliteit en overige randvoorwaarden. 
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Vanwege de vertrekpunten is gekozen voor de volgende gefaseerde aanpak. 

 

Stap 1: analyse/uitgangspunten (maart – juli 2015) 

• Verzamelen informatie 

• Bijeenkomst klankbordgroep 

• Verwerken input klankbordgroep 

• Openbare informatieavond 

• Analyse Staatsbosbeheer 

• Plan economische analyse 

• Opstellen analyse 

• Terugkoppeling klankbordgroep 

• Vaststellen analyse/uitgangspunten 

 

Stap 2: ontwikkelingsrichting (juli – december 2015) 

• Opstellen stedenbouwkundige en landschappelijke 

schetsuitwerkingen 

• Bijeenkomst klankbordgroep 

• Verwerken input klankbordgroep 

• Terugkoppeling klankbordgroep 

• Openbare informatieavond 

• Vaststellen ontwikkelingsrichting 

 

Stap 3: vaststellen gebiedsvisie (januari – juni 2016) 

• analyse + uitgangspunten + ontwikkelingsrichting = visie 

• Bijeenkomst klankbordgroep (concept) 

• Verwerken input klankbordgroep 

• Terugkoppeling klankbordgroep 

• BenW besluit ontwerp-gebiedsvisie 

• Openbare informatieavond en inspraak 

• Raadsbehandeling en vaststellen gebiedsvisie 

 

 

De organisatie om te komen tot bestuurlijke vaststelling van de gebiedsvisie 

bestaat uit een kernteam en een klankbordgroep. Het kernteam, bestaande 

uit enkele ambtenaren en extern deskundigen, bereidt de stukken voor, 

verzorgt de terugkoppeling en begeleidt het proces. De klankbordgroep is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de medeoverheden, 

belangenorganisaties en eigenaren/vergunninghouders in de Schelphoek. 

Het is het platform van kennis en ervaringen en zij betrekken hun achterban 

bij de inbreng in de klankbordgroep. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen 

van de deelnemers aan de klankbordgroep. 

 

1.5  Krachtenveldanalyse 

Om meer inzicht te krijgen over de standpunten en reacties en het proces 

goed te begeleiden is een krachtenveldanalyse opgesteld. Deze 

krachtenveldanalyse geeft inzicht in de wensen, belangen en machtsposities 

van de verschillende actoren (overheden/instanties/personen) die invloed 

hebben op het gebiedsproces. Inzicht in elkaars belangen komt het proces 

ten goede. De volgende inventarisatie is hiervoor gemaakt (zie volgende 

pagina) 

 

1.6  Leeswijzer 

Dit document bevat de gebiedsanalyse van de Schelphoek. In hoofdstuk 2 

wordt aan de hand van thema’s de vertrekpunten voor de visie 

gepresenteerd. Daarna wordt in hoofdstuk 3 met een SWOT-analyse 

inzichtelijk gemaakt wat de sterke en zwakke punten en kansen en 

bedreigingen voor de Schelphoek zijn. Daarnaast zijn hier de kernkwaliteiten 

van het gebied benoemd. 
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PARTIJ BELANG ROL/POSITIE om belang waar te 

maken  

BIJDRAGE aan visie 

Gemeente Schouwen-Duiveland Een gedragen toetsingskader 

voor de Schelphoek krijgen 

waaraan toekomstige 

initiatieven getoetst kunnen 

worden 

Penvoerder (kernteam), Beslisser 

(gemeenteraad) 

Kennis (RO, beleid, milieu, stedenbouw), 

Capaciteit (inzet mensen), 

Communicatiemiddelen (publicaties, 

website) 

 

Natuur- en vogelwacht 

Schouwen-Duiveland 

   

HRC De Schelphoek    

Koninklijke . Nederlandse 

Watersportverbond 

   

RECRON Schouwen-Duiveland    

Staatsbosbeheer    

Burgerinitiatief Red De 

Schelphoek 

   

VOF Fritureluur    

Vereniging. Stad en Lande    

Dorpsraad Serooskerke    

NFN (Belangenorganisatie voor 

naaktrecreatie en naturisme) 

   

Natuurmonumenten    

Rijkswaterstaat    

Waterschap Scheldestromen    

Provincie Zeeland    

Koninklijke Horeca Nederland    

Combinatie van Beroepsvissers    

Sportvisserij Zuidwest Nederland    

Nederlandse Onderwatersport 

Bond 
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2 – Analyse 
Basis voor de gebiedsvisie zijn de huidige kwaliteiten, knelpunten en 

potenties van Schelphoek. Deze vormen de vertrekpunten van waaruit de 

visie wordt opgebouwd. De vertrekpunten voor de gebiedsvisie Schelphoek 

komen voort uit 7 deelthema’s: beleid, (cultuur)historie en landschappelijke 

karakteristiek, natuur, waterveiligheid, verkeerssituatie, gebruik en 

voorzieningen en sociale veiligheid en beheer. In dit hoofdstuk gaan we op 

deze deelthema’s in.  
 
De reacties die ontvangen zijn op de klankbordgroep bijeenkomst op 23 

maart 2015 en de informatieavond op 22 april 2015 zijn samengevat en 

opgenomen in bijlage 2. Een aantal reacties zijn op post-it’s verspreid in dit 

hoofdstuk opgenomen. 

 

2.1 Beleid 

Schelphoek vaak specifiek benoemd  

Op zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau is er beleid 

vastgesteld waar in meer of mindere mate expliciet is stilgestaan bij het 

voorliggende gebied. Hierna de diverse beleidsstukken en wat er over de 

Schelphoek is geschreven. 

 

2.1.1 Provinciaal Beleid 

Uit het provinciale Omgevingsplan Zeeland en in de Verordening Ruimte 

Provincie Zeeland (2012-2018) blijkt dat de Schelphoek onder andere 

belangrijk is voor de hoogwaterveiligheid. De dijk rond de Schelphoek maakt 

onderdeel uit van de primaire zeekering. Daarnaast is het gebied 

aangewezen als regionale ontwikkellocatie wat inhoudt dat er 

ontwikkelmogelijkheden zijn voor aanwezige bedrijven maar ook voor een 

nieuw recreatiewoningencomplex en/of een hotel. De Schelphoek maakt 

onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Oosterschelde en de Ecologische 

Hoofdstructuur en beschikt naast ecologisch waardevolle soorten over 

waardevolle landschaps- en cultuurhistorische elementen. Hiermee moet bij 

een regionale ontwikkeling rekening gehouden worden. 

 

Door de ligging van de Schelphoek op het kruispunt van de provinciale wegen 

N57 en N59 is het provinciale Verkeers- en Vervoersplan relevant. Deze 

wegen hebben een gebiedsverbindende functie en zijn onderdeel van het 

verbindende buslijnennet. De autobereikbaarheid is goed, enkel in periodes 

met veel recreatief verkeer ter plaatse is de bereikbaarheid als knelpunt 

benoemd. 
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2.1.2 Regionaal beleid 

Het Waterschap Scheldestromen wil dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening 

wordt gehouden met het huidige beleid van het waterschap Scheldestromen. 

Tot nu toe is er voor het waterschap geen reden om af te wijken van het 

huidige beleid met betrekking tot bouwen in, aan en op de waterkering. Het 

beleid waar dan rekening mee gehouden moet worden is de Zeeuwse Nota 

Waterkeringen (2010), het Waterbeheerplan 'Met het water mee II' (2010-

2015) en de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen (2011). 

 

Met de Zeeuwse Nota Waterkeringen stelt het Zeeuws Overlegorgaan 

Waterkeringen (ZOW) een gezamenlijk beleidskader en een gezamenlijke 

ambitie voor de waterkeringzorg vast. Het ZOW speelt hiermee in op nieuwe 

ontwikkelingen, regelgeving en beleid en neemt een standpunt in over de 

Zeeuwse uitwerking van het advies van de Deltacommissie en het Nationaal 

Waterplan. De nota geeft bovendien een eerste aanzet voor de gebiedsvisie 

voor de Zeeuwse kust, die is aangekondigd in het Nationaal Waterplan. Over 

de Schelphoek zegt de nota het volgende: 

• In de Oosterschelde vormt de afbraak van schorren, slikken en platen als 

gevolg van zandhonger een specifiek probleem voor de dijken. 

Rijkswaterstaat verkent maatregelen om de negatieve effecten van de 

zandhonger tegen te gaan. Er is onder andere bij de Schelphoek zand 

gesuppleerd (hangend strand) om meer inzicht te krijgen in de 

levensduur, de kosten en de effecten op de omgeving. De verkenning 

zandhonger is afgerond in 2013. Het resultaat van de verkenning is een 

voorkeursaanpak van suppleties en verdedigingen voor platen en slikken, 

inclusief fasering in de tijd, kosten en een voorstel voor financiering. (p. 

34). 

• De Schelphoek-met onder meer de Plompe Toren, de dijkdoorbraak en 

de caissons uit 1953-  is naast de Yerseker oesterputten als zone met 

unieke cultuurhistorische waarden aangemerkt. 

 

In het Waterbeheerplan staat het beleid van het waterschap voor 

oppervlaktewater en waterkeringen. Het waterbeheerplan bevat de ambities 

en uitvoeringsprojecten voor een planperiode. Het waterbeheerplan wordt 

vergeleken met een structuurvisie van de gemeente. In de Keur heeft het 

waterschap regels opgenomen gericht op het veilig stellen van de water aan- 

en afvoer en de bescherming tegen wateroverlast. In paragraaf 3.4: 

waterveiligheid, gaan we verder in op de specifieke regels die gelden voor de 

Schelphoek. 

 

Door de directe ligging van de Schelphoek aan de Oosterschelde is in de 

Oosterscheldevisie (2012-2018) en in de visie Deelalliantie watersport en 

jachthavenontwikkeling expliciet aandacht besteed aan de Schelphoek. In 

deze visie zijn haventypologieën, uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen 

beschreven en worden voor de Schelphoek kansen gezien als afmeergebied 

voor de watersport en een hotelontwikkeling. De Schelphoek is getypeerd als 

natuurhaven/groene buitenhaven zonder ontwikkelruimte. 

 

Qua beheer zijn er voor de Schelphoek twee documenten van belang. Ten 

eerste het beheerplan Natura 2000-gebied Oosterschelde. In dit beheerplan 

is de natuurwaarde van de  Schelphoek en omgeving aangemerkt als 

belangrijk gebied voor kustbroedvogels. Daarom is bepaald dat het gebied 

slechts beperkt toegankelijk kan zijn. Daarnaast is er de Gebiedsvisie Zuidkust 

van Schouwen 2014-2032. Deze visie is door de beheerders van de Zuidkust 

van Schouwen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, opgesteld voor de 

gehele Zuidkust, de is hier een onderdeel van. Algemeen wordt in de visie 

gesteld dat de Zuidkust in 2032 een belangrijk natuur- en recreatiegebied 

moet zijn met een duidelijke eigen identiteit en status. Daarbij behoort het 

gebied dan nog steeds tot de donkerste plekken van Nederland en is het nog 

steeds een deltanatuurgebied en wetland van internationaal belang dat het 

bolwerk is van de Noorse woelmuis. Voor de Schelphoek, dat beheerd wordt 

door Staatsbosbeheer, wordt ingezet op extensief beheer waarbij alleen 

ingegrepen wordt waar dat nodig is om natuurwaarden te behalen. 

Daarnaast kunnen landschap, natuur en recreatie elkaar versterken in 

overgangszones.  

 

Om te komen tot het gewenste streefbeeld in de Schelphoek zijn in de 

Gebiedsvisie Zuidkust van Schouwen 2014-2032 onder andere de volgende 

randvoorwaarden geformuleerd: 
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• Natura 2000 opgaven realiseren (EU verplichting) - zilte 

pioniersbegroeiing vergroten en leefgebied Noorse woelmuis 

vergroten/verbeteren. 

• Kwaliteit kreek met zilte waarden en bos verbeteren. 

• Recreatieve infrastructuur realiseren die afgestemd is op natuur en 

landschapswaarden. 

• Geen vaste bebouwing buitendijks vanwege verstoring die daar vanuit 

gaat. 

 

In 2008 is in het kader van het project Van Zierik tot Zee door 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de RECRON nagedacht over hoe 

het aanbod van Schouwen-Duiveland beter kan aansluiten op de vraag van 

de moderne toerist en recreant. Met natuur als drager streven de partners 

naar een economische spin-off. In de kern is de visie gericht op het ‘verluxen’ 

van het voorzieningenniveau, het ontwikkelen van doelgroepgerichte 

natuurarrangementen en het verbeteren van de infrastructuur. De 

Schelphoek is daarbij expliciet benoemd als één van de entreelocaties voor 

de Zuidkust van Schouwen. De gerealiseerde uitkijkpunten en bebording zijn 

daar onder andere een resultaat van. 

 

2.1.3 Gemeentelijke beleid 

In de Strategische Visie – Tij van de Toekomst (2011-2040) is onderscheid 

gemaakt in drie strategische doelen: werken, wonen en verblijven.  

 

Voor het doel werken is de Schelphoek en omgeving in beeld voor 

aquacultuur, de huidige Zeeboerderij is daar een voorbeeld van. Verder 

worden de volgende relevante keuzen gemaakt: 

• Stimuleren watersport gerelateerde initiatieven op, aan en onder water. 

• Ruimte geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. 

• Stimuleren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Met maatschappelijk ondernemen wordt bedoeld dat de gemeente en 

ondernemers samenwerken om betrokkenheid met de samenleving en 

de beleefbaarheid in kernen te behouden. 

• Inzetten om van Schouwen-Duiveland het (technisch) 

waterkenniscentrum in de zuidwestelijke delta te maken voor onderzoek 

en innovatie op het gebied van watereconomie, watermanagement en 

waterinnovatie. 

 

linde
Markering

linde
Markering

linde
Markering

linde
Markering



Conceptversie juli 2015 

9 
 

 
Voor het doel wonen is de Schelphoek en omgeving in beeld voor kansen als 

het gaat om wonen op en aan het water. Verder worden de volgende 

relevante gemaakt: 

• Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het bouwen van woningen 

in het buitengebied. Woningbouw in het buitengebied is alleen mogelijk 

bij innovatieve watergerelateerde projecten, de toepassing van de 

regeling ruimte-voor ruimte en/of als er sprake is van het oplossen van 

een knelpunt op het gebied van milieu. 

• Faciliteren sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven van burgers 

die de leefbaarheid bevorderen. 

• Bevorderen van de leefbaarheid door het stimuleren van actief 

burgerschap. Daarbij is bijzondere aandacht voor kinderen en 

deeltijdinwoners. 

• Ruimte geven aan en faciliteren van initiatieven op het gebied van zorg 

en/of wellness. 

 

Voor het doel verblijven is de Schelphoek in beeld als toeristische hotspot. 

Verder worden de volgende relevante keuzen gemaakt: 

• Nieuwe ontwikkelingen worden met zorg voor het landschap ontworpen. 

• Inzetten op een hoge ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. 

• Creatief en flexibel omgaan met het (her)gebruik van het 

cultuurhistorisch erfgoed. 

• Primair investeren in en faciliteren van initiatieven uit het bedrijfsleven 

die de toeristische hoofdstructuur versterken. 

• Ruimte geven aan nieuwvestiging van bijzondere en uniek recreatieve 

concepten waarbij gedacht wordt aan wellness, sport en zorgconcepten 

in combinatie met (verblijfs)recreatie. 

• Ruimte geven aan initiatieven op, aan of onder water op zorgvuldig 

geselecteerde locaties. 

• Vormgeving van nieuwe toeristische ontwikkelingen is per definitie met 

respect voor de kwaliteit van het eiland. 

• Meewerken aan vernieuwende concepten waar verbinding wordt 

gemaakt tussen watersport en andere functies. 
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De Schelphoek ligt in het buitengebied, daarom is ook het gemeentelijke 

buitengebied beleid relevant. Dit beleid bestaat uit de Structuurvisie 

Buitengebied (2009) en het daarbij behorende Landschappelijk Raamwerk. In 

het Landschappelijk Raamwerk is het specifieke karakter van de diverse 

landschappen en de daarbij behorende ontwikkelruimte vastgelegd en dient 

als toetsingskader om de invloed van een nieuwe ontwikkeling op het 

landschap/omgeving te bepalen. Algemeen komt het erop neer dat op 

incidentele basis ontwikkelingen mogelijk zijn in het buitengebied, mits de 

ruimtelijke kwaliteit door de economische ontwikkeling versterkt wordt. 

Daarnaast geldt dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied duurzaam 

moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de ontwikkeling: 

• ruimtelijk blijvend goed in de omgeving past; 

• economisch een gezond opbrengend vermogen heeft; 

• blijvend aan geldende milieunormen kan voldoen; 

• beperkt gebruik maakt van eindige energiebronnen; 

• een maatschappelijke meerwaarde heeft. 

In de Structuurvisie Buitengebied is voor de Schelphoek bepaald dat deze in 

het deelgebied natuurkust ligt en dat hier het accent ligt op extensieve en/of 

natuurgerichte vormen van verblijfsrecreatie (p 28). In het Landschappelijk 

Raamwerk wordt geconcludeerd dat de Schelphoek kleur kiest. Er zijn alleen 

ontwikkelingen in het kader van natuur en natuurgerichte recreatie mogelijk 

(p 5, bijlage 3). 

 

Dan zijn er nog sectorale beleidsstukken die voor de 

Schelphoek van belang zijn, namelijk de: 

• Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012-2018 (2012) 
• Ontwikkelingsvisie Horeca (2007) 
• Nota Recreatiewoningen (2011) 
• Watersportvisie Schouwen-Duiveland (2009) 
• Richtlijn Lichthinder (2014) 
 
In het erfgoedbeleid is de zichtbaarheid van de ramp en 

de deltawerken als kwaliteit van de Schelphoek 

benoemd, een visie voor de toekomst is niet 

beschikbaar. Door de aanwezigheid van horeca in de Schelphoek en de 

beleidsmogelijkheden voor horeca ontwikkelingen is de Ontwikkelingsvisie 

Horeca van belang. Voor ontwikkelingen in het buitengebied waar de 

Schelphoek ook onder valt, geldt dat nieuwe ontwikkelingen een 

meerwaarde moeten hebben voor de lokale economie. Verder zijn de 

uitgangspunten: versterking, verbreding huidig horeca aanbod en meer en 

betere samenwerking met andere sectoren in dit kader relevant. Dan is er de 

Nota Recreatiewoningen. Hierin is bepaald dat er mogelijkheden zijn voor 

een nieuw recreatiewoningencomplex in de Schelphoek mits dit een uniek 

concept is. Dit betekent dat er een verbinding moet zijn met de omgeving, er 

sprake is van onderscheidende architectuur, een duidelijk thema en gericht 

op een afgebakende markt waar nu nog geen aanbod voor is. De 

Watersportvisie voor de Schelphoek is een natuurgebied dat ontsloten is 

voor passanten en sportvissers met extensieve voorzieningen, geen 

grootschalige jachthavenontwikkelingen. De Schelphoek wordt door zowel 

duikers als zeilers als ontwikkellocatie gezien, met de kanttekening dat de 

natuurlijke omgeving bewaakt moet blijven. Voor de Schelphoek kan 

onderzocht worden of een deel van het gebied geschikt te maken is voor 

recreatief medegebruik. De Schelphoek zou zich uitstekend lenen als 

natuurgerichte aanlegzone, bijvoorbeeld met moorings (aanlegboeien) 
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zonder verbinding naar de wal. Een eerste aanzet is gedaan, uitbreiding is 

wenselijk. Aandachtspunt is de diepgang ter plaatse. Tenslotte is de 

landelijke Richtlijn Lichthinder in dit kader relevant. De gemeente houdt deze 

richtlijn aan om het onderwerp behoud van de duisternis te beoordelen. Bij 

een nieuwe ontwikkeling in de Schelphoek of een verbeterde inrichting van 

de huidige functies, moet bij een eventuele ontwikkeling waarbij verlichting 

noodzakelijk is, de locatie en de hoogte van het lichtpunt nauwkeurig 

bepaald worden en vooraf aangegeven worden, zodat beoordeeld kan 

worden of hiermee de duisternis voldoende behouden blijft. 
 
2.1.4 Toetsing wettelijk kader 

Naast beleid zijn er (milieu)normen waar bij ontwikkelingen rekening mee 

gehouden moet worden. Het betreft de normen in het kader van: 

1. archeologie 

2. milieuzonering  

3. luchtkwaliteit  

4. geluid en stilte  

5. externe veiligheid 

6. bodem 

7. water 

8. flora en fauna 

9. licht en duisternis 

Tijdens stap 2: ontwikkelingsrichting, om te komen tot een gebiedsvisie voor 

de Schelphoek worden stedenbouwkundige en landschappelijke 

schetsuitwerkingen gemaakt. Daarbij worden de gevolgen van deze 

(milieu)normen in beeld gebracht. 

 

2.1.5 Vertrekpunten beleid 

• Dijk in de Schelphoek maakt onderdeel uit van de primaire zeekering 

(Omgevingsplan Zeeland en beleid Waterschap Scheldestromen). 

• De aangrenzende N59 heeft een gebiedsverbindende functie en is 

onderdeel van het verbindende buslijnennet (Verkeers- en Vervoersplan 

Provincie Zeeland). 

• Schelphoek is onderdeel van het Natura 2000 gebied Oosterschelde en 

de Ecologische Hoofdstructuur (beheerplan Natura 2000-gebied 

Oosterschelde, Gebiedsvisie Zuidkust van Schouwen 2014-2032, 

Zeeuwse Nota Waterkeringen). 

o Extensief beheer natuurgebied, er wordt alleen ingegrepen waar 

nodig. 

o Recreatieve infrastructuur die afgestemd is op natuur en 

landschapswaarden.  

o Kwaliteit kreek met zilte waarden en bos is niet optimaal. 

o Zuidhoek Schouwen behoort ’s nachts tot de donkerste plekken 

van Nederland. 

• Creatief en flexibel omgaan met het (her)gebruik van het 

cultuurhistorisch erfgoed. De zichtbaarheid van de ramp en de 

deltawerken zijn kwaliteiten van de Schelphoek (Nota Integraal 

Erfgoedbeleid 2012-2018). 

• Bij nieuwe ontwikkelingen de huidige kwaliteit duisternis behouden 

(Richtlijn Lichthinder). 

• Er zijn vanuit de verschillende beleidskaders 

kansen/ontwikkelmogelijkheden voor: 

o aanwezige bedrijven (Omgevingsplan Zeeland). 

o als afmeergebied (Oosterscheldevisie, Watersportvisie 

Schouwen-Duiveland). 

o Aquacultuur (Strategische Visie ‘Tij van de Toekomst’). 

o wonen op en aan het water (Strategische Visie ‘Tij van de 

Toekomst’). 

o extensieve natuurgerichte verblijfsrecreatie waarbij sprake is van 

een goed evenwicht tussen ecologie en economie (Structuurvisie 

Buitengebied, Landschappelijk Raamwerk). 

� een nieuw recreatiewoningencomplex, mits uniek (Nota 

Recreatiewoningen) 

� een hotel, mits meerwaarde voor de lokale economie en 

waarbij sprake is van versterking, verbreding huidig 

horeca aanbod en meer en betere samenwerking met 

andere sectoren (Omgevingsplan Zeeland, 

Oosterscheldevisie, Ontwikkelingsvisie Horeca) 

• Vanuit de gemeentelijke Strategische Visie wordt ingezet op de volgende 

ontwikkelingen:  
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o Stimuleren watersport gerelateerde initiatieven op, aan en onder 

water. 

o Ruimte geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzame 

energie. 

o Initiatieven die bijdragen om Schouwen-Duiveland het 

(technisch) waterkenniscentrum in de zuidwestelijke delta te 

maken. 

o Ruimte geven aan en faciliteren van initiatieven op het gebied 

van zorg en/of wellness. 

o Primair investeren in en faciliteren van initiatieven uit het 

bedrijfsleven die de toeristische hoofdstructuur versterken.  

o Meewerken aan vernieuwende concepten waar verbinding 

wordt gemaakt tussen watersport en andere functies. 

• Bebouwing 

o Geen vaste bebouwing buitendijks vanwege verstoring voor de 

natuur die daar vanuit gaat. (Gebiedsvisie Zuidkust van 

Schouwen 2014-2032). 

o Nieuwe ontwikkelingen met zorg voor het landschap ontwerpen 

(Structuurvisie Buitengebied, Landschappelijk Raamwerk). 

 

  

linde
Markering

linde
Markering

linde
Markering

linde
Notitie

linde
Markering



Conceptversie juli 2015 

13 
 

  



Conceptversie juli 2015 

14 
 

  



Conceptversie juli 2015 

15 
 

 

2.2 (Cultuur)historie en landschappelijke karakteristiek  
 

Schelphoek: Zeeland in het klein 

De Schelphoek combineert alle elementen van Zeeland in één gebied: groot 

water met schorren en slikken, dijken, duinen, bos, kreek, binnendijks nat 

natuurgebied en een karakteristiek ringdorp. Daarnaast vertelt het landschap 

het historische verhaal van de Schelphoek en de strijd met het water. Het 

landschap bestaat uit een rijke verzameling van allerlei verschillende 

tijdslagen: getijdengebied, inpoldering, overstroming, bouw van de 

deltawerken, nieuw gemaakte binnendijkse natuur. Hierna geven we inzicht 

de cultuurhistorische context en de landschappelijk karakteristieke waarden 

van de Schelphoek. 

 

2.2.1 Cultuurhistorie 

De (cultuur)historie van de Schelphoek zijn in hoofdlijnen de volgende vier 

fasen te onderscheiden: 

1.  Aanpassingen dijktracé Schelphoek (ca 1100 - 1953) 

2. Herstellen van de ramp (1953-1956) 

3. Herverkaveling 1 (1952 – 1960) 

4. Bouwen van de Oosterscheldekering (1967 - 1986) 

5. Realisatie Plan Tureluur en herverkaveling 2 (1999 - 2013) 

 

1 - Aanpassingen dijktracé Schelphoek 

Het hele landschappelijk patroon rond de Schelphoek heeft als geheel een 

cultuurhistorische waarde. Het laat de steeds aanpassende grens tussen land 

en water zien. De zeekerende dijk is in de loop van de tijd meerdere keren 

van plaats gewisseld. Het systeem van inlagen is daarbij ontstaan. Een inlaag 

is het land tussen de zeedijk die sterk bedreigd wordt of niet meer te 

handhaven is en de landinwaarts daarvan aangelegde nieuwe zeedijk 

(slaperdijk). Ten westen van Schelphoek ligt de Koudekerksche inlaag en ten 

oosten de Wevers- en Flaauwersinlaag. Ter hoogte van de Oostnol van de 

Schelphoek lag vroeger de Heertjesinlaag die bij de ramp van ’53 verdwenen 

is. Daarnaast lag in de knik van de dijk een klein schelpenstrandje, waar het 

gebied nu nog steeds haar naam aan te danken heeft.  

 

Tegen de Schelphoek aan ligt het kerkringdorp Serooskerke. Het historische 

deel van de dorpskern Serooskerke bestaat uit de bebouwing aan de 

kerkring, dorpsplein en enkele panden aan de ontsluitingswegen van de ring. 

De kerk in de ring heeft samen met een aantal panden in het dorp een 

monumentenstatus. De historische verbinding tussen dorp en het water van 

de Oosterschelde liep van oudsher over de Dijkweg. Bij de Schelphoek lag 

een haventje aan de Oosterschelde. 

 

2 - Herstellen van de ramp 

Met de watersnoodramp in 1953 is een belangrijk deel van de oude 

dijkenstructuur en de oorspronkelijke verkaveling verdwenen. Door de 

omvang van de dijkdoorbraak en de enorme kracht van de stroming werd in 

korte tijd een groot gebied door het getij uitgesleten. Om het dijkvak weer te 

kunnen sluiten is een dijk rond het uitgesleten gebied gelegd. De huidige 

vorm van de Schelphoek is daarbij ontstaan. Bijzonder in de 

dijkengeschiedenis is dat de gehele dijk rond de Schelphoek uit 235 caissons 

is opgebouwd. Het sluitgat rond de ‘Gemene geul’ is nog te herkennen aan 

het Phoenix caisson dat boven de dijk uitsteekt. Op 27 augustus 1953 werd 

het laatste sluitgat in de dijk bij de Schelphoek gedicht. 

 

Ook de kreek en het kreekbos zijn elementen in het landschap die ontstaan 

zijn door de ramp. Door het dichten van het gat in de dijk met de nieuwe 

dijkring, werd een deel van de kreek die ontstaan was door de uitschurende 

werking van de zee ingedijkt. Het land rond de kreek was voor de landbouw 

niet langer geschikt en werd in 1956 ingeplant met bos volgens een ontwerp 

van de landschapsarchitect Nico de Jonge. 
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3 - Herverkaveling 1 

Al voor de ramp was er begonnen met de herverkaveling van de gronden in 

en in de omgeving van de Schelphoek (1952). In het kader van het herstel 

van Schouwen-Duiveland is een grootschalige herverkaveling uitgevoerd. 

Over het hele eiland zijn er nieuwe wegen en nieuwe afwateringen 

aangelegd. De oorspronkelijk fijnmazige onregelmatige polderverkaveling 

werd in vergaande mate gerationaliseerd in een blokverkaveling. Ook zijn er 

drie nieuwe gemalen gebouwd, waardoor een verbetering van de afwatering 

werd verkregen. Tevens werd een grote binnendijk dwars door Schouwen 

aangelegd, Delingsdijk genaamd (1958-1960). Deze dijk loopt van de Ringdijk 

bij Schelphoek in het zuiden naar Brouwershaven in het noorden. Hierdoor 

was het mogelijk oude binnendijken af te graven. Als gevolg van de ramp en 

de daarna uitgevoerde herverkaveling kent Schouwen-Duiveland grote 

landbouwpercelen en moderne rechte wegen die de belangrijkste plaatsen 

met de dijken en bruggen naar de rest van Zeeland verbinden.  

 

4 - Bouwen aan de Oosterscheldekering 

Hoewel het Deltaplan al voor ‘53 was bedacht, gaf de ramp de doorslag om 

de kustlijn te verkorten door dammen aan te leggen tussen de Zuid-

Hollandse en Zeeuwse eilanden. De aanleg van de Oosterscheldekering is in 

de Schelphoek zichtbaar. De Schelphoek was van 1967 tot 1986 een 

werkhaven van de in aanbouw zijnde Oosterscheldekering. In het huidige 

landschap zijn het havenplateau en de loswal nog goed te herkennen. Ook 

het huidige Vogeleiland was onderdeel van de voormalige werkhaven. 

Onlangs heeft de werkhaven nog dienst gedaan bij de versterking van de 

dijken langs de Oosterschelde en recentelijk is de loswal heringericht als 

duinlandschap. 

 

5 - Plan Tureluur 

Mede als gevolg van de aanleg van de 

Oosterscheldekering gingen schorren 

en slikken verloren langs de kust van 

de Oosterschelde. Als reactie op het 

verdwijnen van deze waardevolle 

natuurgebieden is ‘Plan Tureluur’ 

opgesteld en uitgevoerd. Op Schouwen-Duiveland is op die manier dankzij 

het landinrichtingsproject Schouwen-Oost (1999-2014), het natuurgebied 

‘Zuidkust van Schouwen’ ontstaan. Deze natuur is de meest recente 

toevoeging aan het landschap rond de Schelphoek. Het zijn gecreëerde 

schorren die broed- en foerageermogelijkheden bieden voor vogels. De 

Prunjehil aan de oostzijde is een bijzonder element dat tegen de dijk van 

Schelphoek en de nieuwe natuur aanligt. Het is een voormalige stortplaats 

die afgedekt en afgewerkt is en nu dienst doet als uitzichtpunt. Naast de 

circa 1.000 ha natuurontwikkelingsgebied werd tijdens het 

landinrichtingsproject ook de landbouwstructuur verbetert, door 

herverkaveling en ophoging van gronden bij de zoute en zilte natuurgronden, 

de waterhuishouding geoptimaliseerd, de  verkeersveiligheid verbetert door 

aanleg van veel vrij liggende fietspaden en vond uitbreiding van 

voorzieningen voor het recreatief medegebruik van de natuur plaats.. 

 

Cultuurhistorische waarde  

De hele waterstaatsgeschiedenis rond de Schelphoek heeft een waarde qua 

historische geografie. In het provinciaal Omgevingsplan 2012 – 2018 zijn de 

dijken rond Schelphoek op kaart als waardevol aangeduid. In de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur
1
 zijn de volgende elementen aangegeven 

als cultuurhistorische waardevol: 

• het Phoenix caisson 

• het oude gemaal van Schelphoek – op de kop van de westnol 

• de Koudekerksche inlaag en de Wevers- en Flaauwersinlaag 

• de werkhaven 

• de kreek en het kreekbos 

In Schelphoek zijn geen archeologische of rijksmonumenten aanwezig. Het 

Phoenix caisson is wel opgenomen in het Monumenten Inventarisatie 

Programma (MIP). Daarnaast is de zichtbaarheid van de ramp en 

deltawerken kenmerkend en zeer waardevol voor de Schelphoek. In de 

gemeentelijke Nota Integraal Erfgoed Beleid is dit ook benoemd. 

                                                      
1
 Op basis van de kaart kan iedere gemeente keuzes maken welk belang het toekent aan de 

geïdentificeerde cultuurhistorische waarden en hoe het ermee om wil gaan. Deze waarden 

met bijbehorend beleidsintenties worden vervolgens vastgelegd in bestemmingsplannen. 
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2.2.2 Landschappelijke karakteristiek 

De Schelphoek bevindt zich op de overgang van het polderlandschap van 

Schouwen en het grootschalig open water van het zeearmenlandschap van 

de Oosterschelde
2
. Door de specifieke geschiedenis van het gebied is een 

nadere beschrijving van de landschappelijke karakteristiek noodzakelijk. In 

zijn zowel de voorkomende landschapselementen als de voorkomende 

landschappen weergegeven. Voorkomende landschapselementen zijn: een 

dijk en nollen, het havenplateau, de duinen, het kreekbos, het strandje, de 

Prunjehil, het dorp Serooskerke en het hotel/restaurant en woonhuis. 

Voorkomende landschappen zijn groot open water (Oosterschelde), slikken 

en schorren en inlagen, binnendijks natuurgebied en open polderlandschap.  

 

De Schelphoek is door zijn bijzondere geschiedenis en positie aan de dijk aan 

de zuidkust van Schouwen op te vatten als een dijkenlandschap met een 

eigen karakter. Het ligt tussen het water van de Oosterschelde, het 

polderlandschap van Schouwen en het landschap van de nieuwe natuur van 

de ‘Zuidkust van Schouwen’. De (nieuwe) zeedijk en de nollen vormen de 

ruimtelijke ruggengraat van de Schelphoek. Alle landschapselementen zijn 

met de dijk verbonden. Binnendijks is de dijk van de Schelphoek voor een 

deel omzoomd door het kreekbos en buitendijks ligt de grote 

wateroppervlakte van de Oosterschelde en de schorren en slikken. Dit maakt 

de Schelphoek een ‘beschutte’ plek met daarbij weer een groot contrast 

tussen de beide zijden van de dijk – het 

beschutte en gesloten karakter van het 

kreekbos en het meer open en ruwe karakter 

van het buitendijkse water van de Schelphoek 

met overblijfselen van de werkhaven. Het 

havenplateau is in de huidige situatie een 

centraal punt in het gebied waar vandaan vele 

plekken te overzien of bereikbaar zijn. 

Daarnaast is vanaf de hele dijk een weids zicht 

over de Oosterschelde en is een aantal 

duidelijke landmarks te herkennen: de 

                                                      
2
 Landschappelijk Raamwerk, 2007 

Oosterscheldekering, Plompe Toren en de toren van Zierikzee. Op de 

Prunjehil en op het Phoenixcaisson in de dijk zijn uitzichtpunten gecreëerd 

waar vandaan de samenhang van alle elementen rond de dijk goed 

waarneembaar zijn. 

 

Door de ruimtelijke samenstelling van de 

landschapselementen rond de dijk is 

Schelphoek op meerdere manieren 

beleef- en herkenbaar. Vanuit de polder 

Schouwen is de Schelphoek vooral 

herkenbaar door het kreekbos en de 

Prunjehil die duidelijk aanwezig zijn in het 

open polder landschap. Fietsend of 

wandelend over het fietspad over de dijk 

van de ‘zuidkust van Schouwen’ 

ontvouwt het zicht op de baai van de 

Schelphoek zich en fiets je voorbij alle landschapselementen. Hierbij wisselt 

de beleving doordat het fiets- of wandelpad soms op de dijk of op de teen 

van de dijk ligt – zowel binnendijks als buitendijks. Het dorp Serooskerke ligt 

op korte afstand van de Schelphoek en heeft momenteel maar een beperkte 

visuele relatie met de Schelphoek. Vanaf de Oosterschelde kan de omvang 

van de Schelphoek even ervaren worden bij de ingang van de baai. Dan blijkt 

dat er achter de zeedijk ineens nog een grote watervlakte schuil gaat. 
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Landschappelijke waarden 

Samenvattend heeft de Schelphoek de volgende landschappelijke waarden: 

• De waterstaatsgeschiedenis, de strijd tegen het water en de ramp van 

1953, is afleesbaar in het landschap. 

• Contrast tussen weidsheid van de beleving van de Oosterschelde en 

beschutting van het kreekbos is zichtbaar. 

• Uitzichtpunten die zicht op de diversiteit aan landschappen 

benadrukken. 

• Dynamiek, getij en natuurwaarde van de Oosterschelde zijn beleefbaar. 

 

2.2.3 Vertrekpunten (cultuur)historie en landschappelijke karakteristiek 

• Dijk is als ruggengraat van Schelphoek herkenbaar. 

• De cultuurhistorische waarden betrekken bij inrichtingsmaatregelen; 

• Het gebied rond de entree ligt op het scharnierpunt van diverse 

landschappen; 

• Alleen functie/gebouw toevoegen als de landschappelijke waarden en 

karakteristiek van de plek daarmee versterkt wordt; ontwikkelen met 

kwaliteit. 
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2.3 Natuur 

Schelphoek bijzonder natuurlijk 

De Schelphoek vormt een belangrijk onderdeel van het ecosysteem van de 

Oosterschelde. Dit ecosysteem bestaat uit verschillende elementen. 

Buitendijks is er een ondiepe baai met een getij waarbinnen schorren, slikken 

en platen, ondieptes en diepere geulen voorkomen. Aan de noordzijde van 

de Oosterschelde, bevindt zich binnendijks een kralensnoer van 

natuurgebieden die een directe relatie met de natuur buitendijks hebben. De 

Oosterschelde is een belangrijke stapsteen voor de watervogels die langs het 

Europese vasteland trekken. De Schelphoek maakt hier onderdeel vanuit.  

 

2.3.1 Aanwezige natuurwaarden 

De natuurwaarde van de omgeving van de Schelphoek wordt voornamelijk 

gevormd door de droogvallende slikken, platen en schorren en het 

binnendijkse natuurgebied van ‘Plan Tureluur’. Deze vormen met het rijke 

bodemleven het leefgebied voor grote aantallen foeragerende en rustende 

watervogels. Ook het recent opgehoogde en heringerichte ‘Vogeleiland’ in 

de baai van de Schelphoek, heeft een waarde in het slikken, schorren en 

platen systeem. Daarnaast is in de Schelphoek binnendijks een kreek 

omzoomd met bos aanwezig.  

 

2.3.2 Natura 2000  

De natuurwaarden van de Schelphoek zijn beschermd door de aanwijzing als 

onderdeel van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Natura 2000 richt zich 

op het keren van de achteruitgang van de bestaande biodiversiteit in 

natuurgebieden. De bescherming van Natura 2000-gebieden bestaat uit 

verschillende beschermingsregimes. Het richt zich op de bescherming van 

gebieden (Habitatrichtlijn) en op soortenbescherming (o.a. Vogelrichtlijn). 

Nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogen geen grote effecten hebben op 

de te beschermen natuur.  

 

2.3.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Naast dat het gebied deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied 

Oosterschelde, maakt het ook deel uit door de EHS die de provincie voor 

Zeeland heeft vastgesteld. De begrenzingen van Natura 2000 en EHS 

overlappen elkaar nagenoeg geheel. De EHS is een samenhangend netwerk 

van natuurgebieden, maar daarnaast ook van agrarische beheersgebieden en 

verbindingszones.  

 

2.3.4 Toegankelijkheid 

Bij de aanwijzing als natuurbeschermingsgebied is besloten dat bepaalde 

gebieden niet toegankelijk zijn. Ook in het (ontwerp) beheerplan voor de 

Oosterschelde is een bepaalde zonering vastgelegd. 

De westelijke slikken zijn hierin beperkt toegankelijk en de drooggevallen 

delen niet toegankelijk. Verder mogen de onderhoudswegen van het 

waterschap, de nol en de dijk rond de Weversinlaag in het oostelijke deel van 

de Schelphoek geen onderdeel van een doorgaande fietsroute zijn. Het slik in 

het oostelijke deel van de Schelphoek is daarentegen toegankelijk voor 

recreatief medegebruik (trailerhelling, wandelen, sportvisserij, spitlocatie en 

mosselteelt, nu slapend perceel). Loslopende honden zijn alleen in een deel 

van het kreekbos toegestaan. 

 

2.3.3 Natuurcompensatie bij ontwikkelingen 

Ontwikkelingen binnen en aangrenzend aan een Natura 2000-gebied mogen 

geen significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen 

van de habitattypen en soorten. Een nieuwe ontwikkeling wordt getoetst aan 

de Natuurbeschermingswet. Als toch significant negatieve effecten optreden, 

moet eerst gekeken worden of er alternatieven zijn, of dat de effecten 

voorkomen kunnen worden of kunnen worden verzacht (mitigatie). Als dat 

niet het geval is dan worden slechts in hele uitzonderlijke situaties, als de 

significant negatieve effecten vooraf gecompenseerd worden, zaken die van 

groot algemeen belang zijn toegestaan. 

Daarnaast moet bij ontwikkelingen getoetst 

worden aan de Flora- en Faunawet op het 

voorkomen van beschermde soorten in het 

gebied. Ook beschermde soorten die niet 

genoemd worden in de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 

2000-gebied, krijgen via die wet bescherming 
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en mogen niet zondermeer gedood, verjaagd, verstoord of verwijderd 

worden. 

 

Ontwikkelingen binnen de EHS mogen geen wezenlijke kenmerken en 

waarden binnen de EHS aantasten. Als toch negatieve effecten optreden 

moet net als bij Natura 2000-gebieden eerst gekeken worden of de effecten 

voorkomen kunnen worden of kunnen worden verzacht (mitigatie). Het 

aantasten van natuurwaarden van de EHS is in principe alleen mogelijk als er 

geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar 

belang. Als er sprake is van aantasting van de EHS dan geldt een 

compensatieplicht. De provincie kan een besluit nemen om de begrenzing 

van de EHS aan te passen. 

 

2.3.4 Vertrekpunten natuur 

• Bij Inrichting gebied rekening houden met bestaande en te realiseren 

natuurwaarden. 

• Zonering/mate van toegankelijkheid bij laten dragen aan de realisatie 

van hogere natuurwaarden. 

• Een ontwikkeling in de Schelphoek mag niet leiden tot significant 

negatieve effecten voor beschermde natuurwaarden. 

• Ontwikkelingen in de Schelphoek kunnen plaatsvinden als per saldo de 

natuur ook versterkt wordt. 

• De beleefbaarheid van de Schelphoek is van belang voor draagvlak van 

de natuurkwaliteiten van het gebied. Daarbij dient een evenwicht 

gevonden te worden dat beleefbaarheid geen verstoring van de 

natuurwaarden betekent. 
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2.4 Waterveiligheid 

Schelphoek onderdeel van de primaire waterkering 

In 2010/2011 is de dijk rond de Schelphoek versterkt. De dijk van Schelphoek 

voldoet daarmee aan de huidige veiligheidsnorm. Veiligheid tegen 

overstroming van het achterland is cruciaal voor de leefbaarheid van de 

delta. Het in 1997 opgerichte projectbureau Zeeweringen, een 

samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen, 

heeft de afgelopen jaren alle steenbekledingen onderaan de dijken die niet 

meer aan de huidige eisen voldeed verbeterd.  

 

2.4.1 Toekomstige waterveiligheid  

Zeespiegelstijging en grotere weersextremen vragen om een robuust en 

toekomstbestendig kustverdedigingssysteem. Door toepassing van 

innovatieve waterkeringsconcepten ontstaan er mogelijkheden voor het 

combineren van functies. De overgang van land naar zee wordt niet langer 

als een harde lijn beschouwd, maar als een geleidelijke overgangszone.  

 
Het bouwen op, of in de buurt van een primaire waterkering is in het 

bestaande beleid van het Waterschap en de Provincie in principe ongewenst. 

De belangen van de veiligheid en een doelmatig beheer van de 

waterkeringen wegen zwaarder dan het belang van de gebruiker van een 

bouwwerk. Voor boulevards, havenplateaus en loswallen of daarmee 

vergelijkbare constructies gelden specifieke voorwaarden waaronder 

bebouwing mogelijk is. De belangrijkste voorwaarde is dat de stabiliteit en 

erosiebestendigheid van de dijk, en daarmee de veiligheid, niet in gevaar 

komen.  

 

Combineren van functies vereist voldoende ruimte en inrichting op maat. De 

provincie Zeeland wil een proefgebied en etalage zijn voor innovatieve 

vormen van klimaatadaptatie en innovatieve dijkconcepten, die meerwaarde 

kunnen bieden voor meervoudig ruimtegebruik. De waterkering in 

Schelphoek is hier vanwege haar relatief beschermde ligging en 

aanwezigheid van een breed havenplateau een zeer geschikte locatie voor.  

 

 

2.4.2 Mogelijkheden brede dijk Schelphoek  

Het bijzondere van de Schelphoek in dit verband is de aanwezigheid van een 

plateau buitendijks. Het plateau herinnert aan de werkhaven die het ooit was 

voor de bouw van de Oosterscheldekering. Het havenplateau in de 

Schelphoek biedt mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik, waarbij 

het havenplateau kan worden benut voor bebouwing. Over de wenselijkheid 

van bebouwing buitendijks of binnendijks met zicht over de dijk zijn de 

meningen verdeeld. Tegenstanders vinden dit vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt niet wenselijk omdat dit niet past bij de wijze waar en hoe van 

oudsher gebouwd wordt, het de oorspronkelijkheid van de cultuurhistorische 

locatie kan frustreren en kan leiden tot verstoring van rust en natuur. 

 

Als er besloten wordt om buitendijks bouwen toe te staan, dan moet 

rekening gehouden met een stijgende zeespiegel. Als er gebouwd wordt op 

of nabij de dijk moet bij het ontwerp van een gebouw rekening worden 

gehouden met mogelijk toekomstig noodzakelijke aanpassingen aan de 

waterkering. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de Oosterscheldekering 

naar alle waarschijnlijkheid over 100 jaar nog steeds functioneert en er geen 

grootschalige dijkverzwaring nodig is. De huidige hoogte van de 

Oosterscheldekering, +3,5 NAP, kan als toetspeil worden gehanteerd bij het 

maken van ontwerpen voor bebouwing. 

 

Voor buitendijkse gebieden gelden geen wettelijke normen voor de 

bescherming tegen water. Met betrekking tot de risico’s van overstroming en 

schade door water in buitendijkse gebieden zijn bewoners en gebruikers zelf 

verantwoordelijk voor het treffen van gevolgen beperkende maatregelen en 

dragen zelf het risico voor de schade door water.  

 

In 2014 is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor bouwen in, op 

en aan de dijk in de Schelphoek. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding 

van het toenmalige initiatief voor een zorgresort ter plaatse. Mocht er een 

ontwikkelingsscenario voor de Schelphoek gekozen worden waarbinnen 

ruimte is voor nieuwe bebouwing dan dient deze studie als 

achtergrondinformatie. 
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2.4.3 Vertrekpunten waterveiligheid  

• Voor buitendijkse gebieden gelden geen wettelijke normen voor de 

bescherming tegen water. Schade door water is voor risico van 

gebruiker. 

• Ontwikkelingen mogen niet leiden tot beperking voor het functioneren 

van de waterkering, nu en in de toekomst. 

• Planningshorizon is 100 jaar;  

• Oosterscheldekering blijft in ieder geval functioneren tot 2100. Tot die 

tijd geen grootschalige dijkverzwaring nodig; 

• Minimaal 5,0 meter vrije ruimte hanteren tussen het talud van de dijk en 

een nieuwe bouwwerk. Dit is nodig voor beheer en onderhoud van de 

dijk.  
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2.5 Verkeerssituatie 

Schelphoek goed bereikbaar maar niet zichtbaar 

Schelphoek is op meerdere niveaus goed ontsloten. Het ligt direct aan de 

N59 en  de N57 (de Dammenroute). Er is een bushalte en de Schelphoek en 

Serooskerke zijn opgenomen in het fiets- en wandelroutenetwerk waardoor 

het voor dorpsbewoners, Schouwen-Duivelanders en (inter)nationale 

recreanten een aantrekkelijk goed ontsloten gebied is. Toch is het gebied nog 

maar beperkt bekend en relatief verborgen. Hierna een toelichting op de 

diverse verkeersaspecten die van belang zijn. 

 

2.5.1 Autoverkeer 

De Schelphoek ligt op een knooppunt van belangrijke (auto)routes. Aan de 

noordzijde ligt de N59 met twee kruisingen met verkeerslichten. Aan de 

westzijde van het kreekbos ligt de Stolpweg en ten oosten van de Prunjehil 

de Hoosjesweg. De N57 en N59 zijn wegen met een gebiedsontsluitende 

functie waar het met name in de zomermaanden op momenten erg druk kan 

zijn met een moeizame doorstroming tot gevolg. De kruising met 

verkeerslichten zorgt voor het autoverkeer voor een veilige aansluiting met 

de Delingsdijk, de toegangsweg van de Schelphoek en de N57 die de 

verbinding is Middelburg en de Europoort. De aansluiting met de Stolpweg 

en de Hoosjesweg zijn gevaarlijker voor opkomend en afslaand verkeer. Dit is 

met name voor de aansluiting met de 

Stolpweg een aandachtspunt omdat deze 

ook door bezoekers van de Plompetoren en 

het kreekbos veelvuldig wordt gebruikt.  

 

2.5.2 Langzaam verkeer 

De Schelphoek is onderdeel van het fiets- en 

wandelnetwerk op Schouwen-Duiveland. 

Langs de doorgaande autoroutes liggen 

functioneel vrij liggende fietspaden en er 

lopen diverse routes door de Schelphoek. De 

routes in de Schelphoek zijn zodanig dat de 

fietser of wandelaar kan genieten van 

gevarieerde uitzichten en omgeving. Een deel van de routes is alleen 

toegankelijk voor wandelaars waarbij er weer onderscheid is tussen verharde 

paden die ook geschikt zijn voor minder validen en informele, soms slecht 

toegankelijke, paden. 

 

De oversteek via de verkeerslichten bij de N59 

– Delingsdijk wordt door voetgangers als 

onveilig ervaren door een (te) kort ingestelde 

oversteektijd met gevaarlijke situaties tot 

gevolg. Ook is er door een aantal onlogische 

aansluitingen van routes in het gebied en de 

onduidelijke koppeling met Serooskerke 

regelmatig sprake van mensen die zoekende 

zijn met gevaarlijke (oversteek) acties tot 

gevolg.  

 

2.5.3 Entree, parkeren en bushaltes 

Hoewel er volop wegen rond de Schelphoek lopen, ontbreekt een duidelijke 

entree. In het gebied en langs de rand van de Schelphoek liggen diverse 

kleinschalige parkeerterreinen. In alle gevallen is de ligging weinig zichtbaar 

vanaf de openbare weg en de parkeerplaatsen zijn dan ook moeilijk vindbaar. 

Er zijn twee bushaltes langs de N59. Met name de bushalte aan de kant van 

de Schelphoek voor de richting Zierikzee is qua bereikbaarheid niet optimaal. 

Ditzelfde geldt voor de uitvoegstrook op de N59 naar hotel/restaurant de 

Schelphoek vanuit de richting Burgh-Haamstede. Deze uitvoegstrook is te 

kort, afgezet tegen de maximum snelheid van 80km/uur. 

 

2.5.4 Toekomstige veranderingen 

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig om te onderzoeken op welke wijze de 

volgende 3 locaties langs de N59/N57 verkeerskundig verbeterd kunnen 

worden: 

• N57 Daleboutsweg/Kraaijensteinweg te Westenschouwen 

• N57/N59 Serooskerke 

• N59/Zwaardweg/Bogerdweg 
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De voorlopige planning is om in 2015/2016 de planstudie af te ronden, in 

2016/2017 benodigde vergunningprocedures te doorlopen, in 2017/2018 het 

werk voor te bereiden en in 2018/2020 het werk uit te voeren. De 

bevindingen uit het gebiedsproces Schelphoek worden meegenomen bij de 

planstudie. De communicatie van de ontwikkelingen rond de aanpassingen 

aan de kruising N59/N57 loopt wel zijn eigen traject. Tijdens door 

Rijkswaterstaat georganiseerde bijeenkomsten over dit onderwerp worden 

belangengroepen en geïnteresseerde geïnformeerd. 

 

2.5.4 Vertrekpunten verkeerssituatie 

• Doorstroming doorgaand verkeer staat in zomermaanden soms onder 

druk. 

• Oversteek naar en uit het dorp Serooskerke wordt door langzaam 

verkeer als onveilig ervaren. 

• Heldere bewegwijzering en koppeling van paden en wegen ontbreekt op 

een aantal locaties in het gebied. 

• Duidelijke en verzorgde entree van de Schelphoek ontbreekt. 

• Bestaande parkeervoorzieningen zijn  onvoldoende vindbaar en zichtbaar 

vanaf de openbare weg.  

• Rijkswaterstaat is bezig met een studie voor optimalisering kruising N59 

en N57. 

• Bereikbaarheid bushalte voor de richting Zierikzee en uitvoegstrook naar 

hotel/restaurant Schelphoek vanuit de richting Burgh-Haamstede zijn 

niet optimaal. 
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2.6 Gebruik en voorzieningen 

Schelphoek veelzijdig gebruik met sober voorzieningenniveau 

Van buitenaf bekeken is het niet duidelijk wat het gebied allemaal omvat. De 

Schelphoek herbergt echter een groot aantal functies en voorzieningen. Voor 

de mensen die het gebied kennen is dit geen verrassing, voor een toevallige 

passant wel. Daarbij geldt dat uitvoering van de diverse voorzieningen 

overwegend sober van aard zijn. Hierna gaan we in op het bestaande gebruik 

en de aanwezige voorzieningen. 

 

2.6.1 Gebruik 

Wonen 

In en in de directe omgeving van de Schelphoek liggen verspreid een aantal 

woningen. De woning in de Schelphoek, Serooskerkseweg 22, heeft de 

watersnoodsramp van 1953 getrotseerd. De grootste concentratie woningen 

wordt echter gevormd door het dorp Serooskerke, één van de karakteristieke 

ringdorpen van Schouwen- Duiveland. De kerk is het middelpunt van het 

dorp met daar omheen in een ringvorm de ruim 100 huizen die het dorp telt. 

Rondom de kern ligt een zachte, groene rand die de overgang naar het 

buitengebied vormt. De rust en ruimte zijn de kwaliteiten van de 

woonomgeving. Voor de bewoners van het dorp en de omliggende woningen 

draagt de Schelphoek in belangrijk mate bij aan de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de woonomgeving.  

 

Historisch is er een duidelijke relatie tussen het dorp en de Schelphoek. 

Serooskerke had voor de overstroming van 1953 een eigen haven aan de 

Oosterschelde. De historische verbindingslijnen tussen Serooskerke en de 

Oosterschelde zijn doorsneden met de komst van de N59. Daarvoor in de 

plaats is er een verbinding gekomen die voor voetgangers niet helemaal 

logisch is.  

 

Werken 

De Schelphoek herbergt ook bedrijvigheid. In de baai is een (slapende) 

mosselperceel aanwezig en is de eerste Zeeboerderij van Nederland actief. 

Dit is een proef met het telen, verwerken en vermarkten van zeewier op een 

duurzame manier. De boerderij bestaat uit drijvende vlotten waaronder de 

verschillende soorten zeewier groeien. Verder wordt er gevist in de 

Oosterschelde en in de kreek en worden er in de oosthoek van de baai pieren 

gestoken. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van verleende 

(vis)vergunningen. Het havenplateau wordt met enige regelmaat als 

depotlocatie gebruikt voor materialen. Dan is er nog een aantal gebouwen in 

het gebied. In het kreekbos staat een gebouw waarin een 

natuurstudiecentrum/logeergebouw gehuisvest is, langs de N59 ligt het 

hotel/restaurant ‘de Schelphoek’ en bij de entree van het gebied staat de 

semipermanente snackkraam ‘Fritureluur’. Opvallend is de beperkte 

onderlinge samenhang tussen de hierboven genoemde bedrijvigheid.  

 

Verblijven 

De Schelphoek wordt voor veel dagrecreatieve doeleinden gebruikt. Zonder 

uitputtend te zijn, wordt er gefietst, gewandeld, gestruind, gedoken, 

gezwommen, gezond, gevist en vogels gekeken. Dorpsbewoners uit 

Serooskerke maken een ommetje of gaan er naar het strand. Uit de wijdere 

omgeving komen mensen met de auto naar Schelphoek om te wandelen en 

vogels te kijken. Tijdens de lunch op werkdagen parkeren mensen hun auto 

of bestelbus op het havenplateau en eten hun lunch met uitzicht over de 

Oosterschelde. Fietsers op verschillende fietsroutes op Schouwen-Duiveland 

komen aan het gebied voorbij en ook bij de watersporters is Schelphoek 

geliefd. 

 

2.6.2 Voorzieningen 

Ter ondersteuning van het bestaande gebruik zijn diverse voorzieningen in 

de Schelphoek. De voorkomende voorzieningen zijn: 

• trailerhelling: dit is een veel gebruikte voorziening met een brede 

toegang die veelal wordt gebruikt door (sport)vissers en duikers die bij 

de Zeelandbrug of elders in de Oosterschelde gaan duiken. Er is ter 

plaatse geen steiger aanwezig, de waterdiepte is bij eb beperkt en de 

algehele staat van onderhoud is matig. Met een steiger aan weerskanten 

van de helling zouden boten veel gemakkelijker te water gelaten kunnen 

worden bij aanlandige wind. Een steiger van circa 10 meter (bij laag 

water) zou volgens de Nederlandse onderwatersportbond al voldoende 

moeten zijn. 
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• aanlegplaatsen in de baai: er liggen drie meerboeien in de baai. 

• Er zijn zowel binnendijks als buitendijks visvergunningen afgegeven en in 

gebruik. 

• naturistenstrand: deze ligt bij het uiteinde aan de buitenzijde van de 

Westnol. Het is een kiezel-/keienstrand zonder voorzieningen. 

• familiestrand: dit ligt aan de buitenzijde (zuidzijde)in het midden van de 

dijk. Dit strandje is aangelegd tijdens de bouw van de Oosterschelde en 

geschonken aan de inwoners van Serooskerke. Het is een brede, 

langgerekte zandstrook met relatief veel puin aan de waterkant 

waardoor het water en het strand niet overal goed toegankelijk zijn. Er 

zijn hier geen voorzieningen zoals sanitair en afvalbakken. 

• duiklocaties (vanaf de kant): er is in de Oosterschelde één locatie bij de 

westnol en twee bij de oostnol. Om bij de oostnol te komen moeten 

duikers een behoorlijke afstand lopen van de autoparkeerplaats aan de 

Hoosjesweg naar de duiklocatie buitendijks. Ter plaatse van de 

duiklocaties op de oostnol is een trap aanwezig. Verder zijn er geen extra 

voorzieningen. 

• uitkijkpunten: er zijn twee ingerichte uitkijkpunten in het gebied. 

Prunjehil en het uitkijkpunt bij het caisson in de Schelphoek. Beide liggen 

op kruispunten van landschapstypen en zijn ter plaatse voorzien van 

informatieborden en een zitgelegenheid. De vindbaarheid van beide 

uitkijkpunten is beperkt. Daarbij verdient het beheer van het pad naar de 

Prunjehil aandacht. Door het beheer met schapen liggen er uitwerpselen 

op het pad. Dit is hinderlijk voor de gebruikers en dan met name de 

minder validen gebruikers. 

• informatieborden: Er is veel te vertellen over de Schelphoek dat blijkt 

ook uit het grote aantal informatieborden die in de Schelphoek te vinden 

is. Er is op dit moment geen eenduidigheid ten aanzien van de 

informatievoorziening. Er is al wel een start gemaakt om dit eenduidiger 

te krijgen. Bij de recent geplaatste informatieborden is de huisstijl van 

‘Van Zierik tot Zee’ gehanteerd. 

 

Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden voor de volgende voorzieningen: 

• Unieke vorm van observatie om unieke soorten te zien, zowel onder als 

boven water,  

• Heldere toegang voor duikers om onderwaternatuur te ontdekken.  

• Kleinschalige horeca, en/of een buitenspeelvoorziening van allure voor 

gezinnen met kinderen waarin water en land op een mooie manier 

worden gecombineerd. 

• Het reeds aanwezige hotel/restaurant  zou qua locatie een grotere rol 

kunnen spelen als poort, vraagt versterking programma richting 

kreekbos.  

• Voorziening die de ontmoeting mens, wind en water uitbuit voor 

recreatieve doeleinden, mogelijk moeten steen, zand en klei worden 

versterkt en bewust worden gescheiden in verschillende zones. 
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2.6.3 Vertrekpunten gebruik en voorzieningen 

• Herkenbaarheid van de Schelphoek is beperkt. 

• De Schelphoek draagt bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving van 

de inwoners van Serooskerke. 

• De N59 veroorzaakt een barrière tussen de Schelphoek en het dorp 

Serooskerke. 

• De Schelphoek biedt plaats aan diverse vormen van bedrijvigheid. 

• Er is weinig onderlinge samenhang tussen de aanwezige bedrijvigheid in 

de Schelphoek. 

• De trailerhelling heeft geen steiger, de waterdiepte is bij eb beperkt en 

de algehele staat van onderhoud is matig. 

• Het naturistenstrand en familiestrand hebben geen voorzieningen en zijn 

(deels) beperkt toegankelijk door aanwezigheid kiezels, keien en puin. 

• Van de uitkijkpunten is de vindbaarheid beperkt en zijn de uitwerpselen 

van schapen op het toegangspad naar Prunjehil ongewenst. 

• Eenduidigheid in vormgeving en inhoud van de informatievoorziening 

over De Schelphoek ontbreekt. 
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2.7 Sociale veiligheid en beheer 

Schelphoek een ongepolijst stukje Schouwen-Duiveland met onveilige hoekjes 

De Schelphoek wordt door vele geroemd vanwege haar robuuste karakter. 

Het gebied wordt niet plat gelopen door drommen recreanten en voor 

diegene die graag zelf willen ontdekken, biedt de Schelphoek volop 

mogelijkheden. De uitgestrektheid in combinatie met een beperkte 

aanwezigheid van mensen betekent ook dat er weinig sociale controle is. Dit 

biedt mogelijkheden voor ongewenste activiteiten, zoals vernielingen en 

illegaal storten van afval. Hierna staan we stil bij de sociale veiligheid van het 

gebied en het eigendom en beheer. 

 

2.7.1 Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid is voor een groot deel een gevoelskwestie. Wat de ene 

ervaart als ruimtelijk, robuust en ongepolijst, wordt door iemand anders 

ervaren als guur, unheimisch en 

onveilig. Wat wel vast te stellen is, is 

het gedrag wat er bij hoort. Binnen de 

Schelphoek zijn er een aantal locaties 

waar de gevolgen van ongewenst 

gedrag zichtbaar zijn. Het gaat dan 

onder andere over de graffiti op 

borden bij de trailerhelling en op het 

caisson op de dijk bij het kreekbos en 

het houden van illegale races op de 

verharding van het havenplateau en 

de kade van de voormalige 

werkhaven. Daarnaast worden er regelmatig informatieborden vernield en 

vinden er met name net naast het havenplateau (westkant) en bij de 

parkeerplaats aan de Stolpweg bij de toegang naar het 

natuurstudiecentrum/logeergebouw illegale afvalstortingen plaats. Ook is er 

een aantal keer drugsafval gedumpt in het gebied. Staatbosbeheer wil een 

verbetering van het toezicht van het gebied bewerkstelligen door in te zetten 

op een model waarbij gebruikers zelf voor een deel van het toezicht zorgen. 

In het oosten van Nederland heeft Staatsbosbeheer daar goede ervaring 

mee. Door het stellen van een aantal duidelijke gebruiksregels en het zorgen 

voor een steeds opgeruimd gebied is daar het ongewenste gedrag sterk 

afgenomen. 

 

2.7.2 Eigendom en beheer  

Er zijn diverse eigenaren en beheerders in het gebied. Omdat het voor de 

visie belangrijk is welke partijen er eigendommen hebben en zorgdragen 

voor het beheer is dit inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat Staatsbosbeer, 

het Waterschap en de Gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het 

beheer en onderhoud.  

Staatbosbeheer, beheerder van het kreekbos en het westelijke deel van de 

baai, zet in op extensief natuurbeheer en grijpt alleen daar in waar nodig om 

gewenste natuurwaarden te realiseren. Een voorbeeld van ingrijpen waar 

nodig is het vogeleiland. Deze mag niet teveel verruigen. Daarnaast heeft 

Staatsbosbeheer diverse voorzieningen, zoals de uitkijkpunten, 

informatieborden en paden in beheer. Staatsbosbeheer heeft aangegeven de 

huidige beheerlasten terug te willen dringen. Ze willen een ten minste quitte 

businesscase voor het gebied door deels of geheel terugverdienen van de 

beheerlasten.  

 

Het Waterschap heeft de dijk, het havenplateau en het oostelijk deel van de 

baai inclusief het familiestrand in beheer en onderhoud. De gemeente heeft 

het schelpen fietspad langs het kreekbos in beheer en onderhoud. 
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Voor enkele van de eerder genoemde voorzieningen geldt dat het huidige 

beheer en onderhoud niet aansluit bij het gebruik (havenplateau, strandje, 

duikplaatsen, enkele parkeerterreinen en enkele paden). Afspraken over 

verantwoordelijkheden en een goed beheer van de Schelphoek moeten dan 

ook een wezenlijk onderdeel vormen van de visie. 

 

2.7.3 Vertrekpunten sociale veiligheid en beheer 

• Er vindt op een aantal locaties in de Schelphoek ongewenst gedrag 

plaats. 

• De wijze van toezicht in het gebied heeft de aandacht bij 

Staatsbosbeheer. 

• Staatsbosbeheer streeft naar een ten minste quitte businesscase voor 

het gebied als het gaat om de beheerlasten. 

• De ondergrond van een aantal locaties, paden en parkeervoorzieningen 

is niet afgestemd op het huidige gebruik. 

• Om de trailerhelling en het familiestrand in de toekomst nog te kunnen 

gebruiken is aandacht nodig voor onderhoud en beheer. 
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  “Wat is uw favoriete (geel) en minst favoriete (rood) plek in de Schelphoek..?” (openbare informatiebijeenkomst Serooskerke 22 april 2015) 
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3 –SWOT-analyse en kernkwaliteiten 

 
De sterkte-zwakteanalyse brengt de sterktes en zwaktes en de kansen en 

bedreigingen in beeld; op basis hiervan worden vervolgens de ruimtelijke 

scenario’s bepaald. De Engelse term SWOT  bevat de vier elementen: 

Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. 

 

De analyse is gedeeltelijk gevoed door waarneming van de bestaande 

feitelijke situatie aangevuld met de input vanuit de klankbordgroep en de 

avond in het dorp. De kansen en bedreigingen geven een mogelijke 

ontwikkeling aan. De punten die onder de termen zijn opgesomd, zijn 

beïnvloedbaar door keuzes die hierna gemaakt worden in de scenario’s. Op 

welke wijze dit kan, wordt in de vervolgstap in scenario’s verder uitgewerkt. 

De tabel met de SWOT-analyse staat op de volgende pagina. Daarna zijn de 

genoemde punten in een schets en fotocollage vertaald. 
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Sterke punten 

• Veel verschillende landschappen en landschapselementen binnen 1 

gebied  

• Hoge cultuurhistorische waarde in verband met herkenbaarheid 

effect watersnood 1953 en maatregelen hiertegen. 

• Gevoel van rust, en ruimte 

• Robuustheid en ongereptheid van de omgeving (ongepolijst) 

• Bereikbaarheid door ligging op kruispunt N57 en N59 

• De enige trailerhelling aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland 

die watersporters en vissers toegang biedt tot de Oosterschelde 

• Onderdeel van fiets- en wandelnetwerk 

• Ligging aan doorgaand fietspad langs Oosterschelde 

• Voldoende parkeergelegenheid en bushalte 

• Verschillende uitkijkpunten op knooppunten van verschillende 

landschappen 

• Veel te vertellen over het gebied 

• Schitterend slik- en schorgebied dat zorgt voor een uniek beeld en 

ideaal  foerageer- en rustgebied voor vogels Oosterschelde 

• Bijzondere onderwater flora en fauna in zowel de kreek als de 

Oosterschelde 

• Plek waar het ‘s nachts nog echt donker is 

Zwakke punten 

• Onderhoud van de voorzieningen en beheer van het gebied  

• Verrommeling en vervuiling havenplateau  

• Onduidelijkheden m.b.t. verantwoordelijkheden ten aanzien van 

onderhoud en beheer 

• Onduidelijke routing voor langzaam verkeer / Bereikbaarheid en 

oversteek vanaf Serooskerke 

• Veel functieloze asfaltverharding op havenplateau/kade werkhaven/op 

de dijk bij toegang 

• Achterkant situatie van restaurant/hotel Schelphoek 

• Ongewenst gedrag op bepaalde plekken in gebied 

• Aansluiting Stolpweg, gevaarlijk voor langzaam verkeer en autoverkeer 

Bedreigingen 

• Verloedering van delen van het gebied door gebrek aan geld voor 

beheer 

• Door verzanding problematisch gebruik van de trailerhelling 

• Door gebrek aan controle vrijplaats voor illegale zaken  

• Verstoring van natuurwaarden 

• Verlies van duisternis 

 

Kansen 

• Aantrekkelijker maken verblijfsklimaat voor dagrecreant 

• Optimaliseren buitendijks stiltegebied (westzijde) en vergroting 

natuurwaarden 

• Proeftuin Aquacultuur (zoals Zeeboerderij) 

• Goede afspraken over onderhoud en beheer 

• Verbeteren van langzaam verkeerroutes 

• Mogelijkheid voor ontwikkelingen die bijdragen aan de regionale 

economie  

• Inspelen met horeca op doelgroepen (vogelaar-natuurliefhebbers-

vrijbuiters-fietsers-duiker-watersporter) 

• Het natuurlijke, groene imago van het gebied benutten (Eco-duurzame 

ontwikkelingen) 

• Aandachtsgebied in beleid 

• Op een goede manier informatie over het gebied aanbieden, voor een 

betere beleving van de plek 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht deelnemers klankbordgroep 
 

Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland 

HRC De Schelphoek 

Koninklijke . Nederlandse Watersportverbond 

RECRON Schouwen-Duiveland 

Staatsbosbeheer 

Burgerinitiatief Red De Schelphoek 

VOF Fritureluur 

Vereniging. Stad en Lande 

Dorpsraad Serooskerke 

NFN (Belangenorganisatie voor naaktrecreatie en 

naturisme) 

Natuurmonumenten 

Rijkswaterstaat 

Waterschap Scheldestromen 

Provincie Zeeland 

Koninklijke Horeca Nederland 

Combinatie van Beroepsvissers 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 

Nederlandse Onderwatersport Bond 
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Bijlage 2: Overzicht ontvangen reacties bijeenkomsten 
Bijeenkomst klankbordgroep - 23 maart 2015 

 

Thema uitgangspunt iets gemist? aanvulling 

uitgangspunt 

wensen/kansen 

Beleid:   Visserijvoorzieningen en 

beleid 

beleid en visies afzetten 

tegen de huidige 

behoeften en gebruik 

Ga uit van de kwaliteiten, 

waardering en economische 

waarden. 

Omgevingsplan Zeeland Hoogwaterveiligheid, 

primaire zeewering 

Van Zierik tot Zee     

  regionale ontwikkellocatie Visie natuurmonumenten     

  Nature 2000/EHS Visie Staatsbosbeheer     

  waardevolle landschaps- en 

cultuurhistorische 

elementen 

Oosterscheldevisie: 

"ongestoord beeld vanaf 

het water op het 

kustlandschap" 

    

Oosterscheldevisie Kansen als afmeergebied 

voor de watersport 

Beheerplan N2000     

  Hotel Beleid rond de N57/N59 

vastgelegd in het SVIR en 

PVVP 

    

Visie Deelalliantie algemeen: gebied verrijken 

met een brede variatie aan 

bestemmingen en routes 

die passen bij karakter 

Oosterschelde 

Het ontbreekt aan een 

goed stuk over 

cultuurhistorie 

    

  natuurhaven       

  groene buitenhaven       

 
Tij van de toekomst initiatieven op, aan en 

onder water 

      

  duurzame energie       

  maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 
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  wonen aan/op water       

  zorg en wellness       

  ontwikkelen met kwaliteit       

  (her)gebruik van cultureel 

erfgoed 

      

  Hotspot THS       

  THS versterken       

Structuurvisie 

Buitengebied 

ontwikkelen met kwaliteit       

  extensieve/natuurgerichte 

verblijfsrecreatie 

      

  evenwicht 

ecologie/economie 

      

  natuurlijk karakter 

behouden (Raamwerk) 

      

Nota integraal 

erfgoedbeleid 

Focus, connectie, 

samenwerken, haalbaar, 

betaalbaar, 

erfgoedplatform 

      

Ontwikkelingsvisie 

horeca 

meer overnachtingen en 

bestedingen 

      

  versterken identiteit van 

het eiland 

      

  opwaardering, versterking 

en verbreding toeristisch 

product 

      

  betere samenwerking met 

andere sectoren 

      

  meerwaarde lokale 

economie 

      

Nota recreatiewoningen Schelphoek is A-locatie       

  verbinden met omgeving       

  onderscheidende       
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architectuur 

  duidelijk thema       

  afgebakende markt zonder 

huidig aanbod 

      

 
Cultuurhistorie en 

landschap: 

cultuurhistorisch 

waardevolle elementen 

handhaven 

historie van het ontstaan 

van het strandje 

(geschonken door 

DOSbouw aan 

Serooskerke) 

betere beoordeling 

cultuurhistorie en 

ruimtelijke kwaliteit 

behouden wat goed is 

  cult.hist. waarden 

betrekken bij de inrichting 

Informatie cult.hist 

caissons, verdwenen 

haven , gemaal, etc. 

er is geen sprake van 

een beschutte baai, 

zoals in de presentatie 

genoemd. 

vanuit cultuurhistorie juist niet 

meer met dijken doen 

  landschappelijke 

kwaliteiten versterken 

  Ga uit van behouden 

wat goed is 

  

  dijk als ruggengraad 

herkenbaar houden 

  Buitendijks bouwen past 

niet bij de 

oorspronkelijke 

gedachte/ hoe men van 

oudsher bouwde. 

  

  toevoegen van 

functie/gebouw moet 

kwaliteiten en karakter 

versterken 

  Binnendijks bouwen met 

uitzicht over de dijk past 

niet bij oorspronkelijke 

gedachte/ hoe men van 

oudsher bouwde. 

  

  ontwikkelen met kwaliteit   Uitgangspunten 

matchen niet met de 

analyse 

  

 
Natuur gebied zoneren zodat 

natuur-waarden verhoogd 

kunnen worden 

Op welke manier kan 

rood iets toevoegen aan 

groen? 

geen loslopende honden 

in relatie tot natuur 
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  inrichting en gebruik 

afstemmen op zonering 

natuurwaarden 

Is er nog sprake van 

natuur verbindingszones? 

denk aan de 

verschillende functies 

van de natuur 

  

  toename beleefbaarheid 

t.g.v. draagvlak 

  Buitendijks schelpenpad 

's nachts donker houden 

(natuur) 

  

  Nieuwe functies mogen 

geen verstorende werking 

hebben 

      

  extra rood moet plus zijn 

voor de natuur 

      

 
Waterveiligheid Aanleg bouwwerk boven 

3,5 NAP 

      

  geen nadeel voor 

functioneren waterkering 

      

  minimaal 5 meter vrije 

ruimte tot teen dijk 

      

  Planningshorizon is 100 

jaar 

      

  geen grootschalige 

dijkverzwaring nodig 

      

 
Verkeer Duidelijke verzorgde entree 

maken van de schelphoek 

parkeren Hoosjesweg Aansluiting voor het 

fietsverkeer vanaf 

Renesse verbeteren 

Extra trap bij Fritureluur 

  heldere koppeling paden en 

wegen 

Fietsen Stolpweg ook 

aangeven 

    

  goede, veilige 

parkeervoorzieningen 

      

  veilige oversteek       

  goede bereikbaarheid 

voorzieningen 

      

  doorstroming doorgaand       
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verkeer 

  materialen afstemmen op 

gebruik 

      

  Toegankelijkheid 

verbeteren 

      

  duidelijke bewegwijzering       

 
Gerbruik en 

voorzieningen 

verbeteren relatie 

Schelphoek en Serooskerke 

Ankerplaats/mooring. Er 

liggen 3 meerboeien in de 

baai 

Strand met parkeren Regelmatig en beter onderhoud 

  verbeteren onderlinge 

samenhang diverse functies 

havenplateau ook 

gebruikt als depot voor 

bedrijven 

diversiteit/spontaan 

gebruik/ ongedwongen 

Houd Schelphoek avontuurlijk. Zelf 

ontdekken/natuur 

  verbeteren bereikbaarheid 

en vindbaarheid 

Wat/hoe functioneert het 

informatiecentrum 

Kreekbos? 

Gebied handhaven voor 

extensieve recreatie 

Leuning langs trap caissons 

  herkenbaarheid gebied 

vergroten 

    Rustplaats/toiletten 

 
  inrichting en gebruik 

afstemmen op zonering 

natuurwaarden 

      

  verbeteren samenhang 

informatievoorziening 

      

 
Sociale veiligheid inrichting en beheer 

ontmoedigen ongewenst 

gedrag en dragen bij aan 

de sociale veiligheid van 

het gebied 

    slagboom bij ingang van 

havenplateau 

        Toezicht en controle 
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Bijlage 3: Overzicht ontvangen reacties bijeenkomsten 
Openbare informatieavond - 22 april 2015 

 

Stellingen 
 

“De Schelphoek mag verrommelen en verruigen, ook als dit betekent dat er 

af en toe illegale dingen gebeuren” 

 

4 reacties: Er zijn geen ingrepen nodig, zo laten als het is 

7 reacties: Opruimen van rommel en puin is wel nodig in de Schelphoek 

6 reacties: Illegaal gebruik actief tegengaan. In dit verband wordt het 

afsluiten van het Havenplateau genoemd maar ook het 

opstellen van spelregels voor de Schelphoek. 

 

 

“Om structureel zeker te zijn van voldoende geld voor beheer van de 

Schelphoek, is een  

extra functie nodig die hieraan bijdraagt” 

 

3 reacties: Er wordt geen verband gezien tussen een extra functie en het 

beheer 

2 reacties: Extra geld kan ook uit andere zaken worden gehaald. Ideeën 

zijn geld uit perslucht vulstation, verkoop krabbenhengels, 

verrekijkers gekoppeld aan lokale horeca. 

1 reacties: Eens met de stelling 

 

 

“De Schelphoek kan wel een zetje gebruiken. Het is een plek die te weinig 

aandacht krijgt  

en te weinig wordt ingezet als pluspunt voor het eiland” 

 

4 reacties: Schelphoek niet verder promoten, moet een avontuur blijven 

12 reacties: Inzetten op beter beleefbaar maken van de Schelphoek en 

uitnodigen; buitendijks bankjes,  cafetaria uitbreiden op 

dezelfde plek, (biologisch) sanitair op strandje, schoon 

strand, verbeteren van de materialen 

 

 

“De Schelphoek heeft geen gebiedsvisie nodig, we zien wel wat er op ons af 

komt” 

 

10 reacties: Er is wel een visie nodig, maar dan wel eentje die inzet op 

behoud van de bestaande kwaliteiten van De Schelphoek. Er 

is behoefte aan duidelijk afspraken voor de lange termijn. 

1 reactie: Eens, er is geen visie nodig. 

 

 

Themaborden 
 

Beleid 

 

1 reactie: Maak een overzicht van de overkoepelende uitgangspunten 

3 reacties: Geen bebouwing  

2 reacties: Hotspot en entree naar Zierikzee, dus bebouwing met 

respect voor de omgeving moet mogelijk zijn 
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Cultuurhistorie en landschap 

 

3 reacties: Laten zoals het is 

2 reacties: Vertel meer over 1953 en de gevolgen daarvan voor het 

landschap. 

1 reactie: Ga in de Schelphoek nieuwe, ambitieuze uitdagingen aan: E-

neutraal, lokale bouwmaterialen, milieu experimenten. 

 

 

Natuur 

 

3 reacties: Nieuwe bebouwing staat haaks op de natuurwaarden 

2 reacties: Natuur niet zoneren en in hokjes stoppen 

1 reactie: Alleen dagrecreatie voor vogelaars, wandelaars, fietsers, 

duikers en strandgasten kan de natuur bedienen 

1 reactie: Denk bij het toevoegen van functies ook aan de verstoring 

door bouwactiviteiten 

 

 

Waterveiligheid 

 

3 reacties: Niets doen, de waterveiligheid voldoet. 

 

 

Verkeerssituatie 

 

1 reactie: Schelphoek is een knooppunt, dus de horeca koppelen aan 

de beleving en de langzaam verkeersstromen 

4 reacties: Vindbaarheid en verkeerssituatie is prima zo, gewoon niet te 

hard rijden 

2 reacties: Aandacht voor de koppeling en oversteek naar Serooskerke 

2 reacties: Verbeter de entree van de Schelphoek 

1 reactie: Doorgaande verkeer omleiden en niet meer langs de 

Schelphoek 

1 reactie: Betere interne koppeling van paden waardoor een ‘rondje 

Schelphoek’ mogelijk wordt 

 

 

Voorzieningen 

 

5 reacties: Inzetten op dagrecreatie, geen verblijfsrecreatie. 

6 reacties: Frituur een permanente locatie en gebouw geven. Verder is 

de huidige horeca het uitgangspunt. Wel 

kwaliteitsverbetering gewenst. 

2 reacties: De natte bodem is een gevolg van het feit dat de kreek een 

waterbergende functie heeft. Paden door het bos 

verbeteren/hoger leggen en toegankelijk maken voor 

scootmobiel 

4 reacties: Geen verdere ingrepen meer 

3 reacties: toiletgebouw en informatie bij entree van de Schelphoek 

1 reactie: Aandacht voor de laatste woning van voor 1953 

(Serooskerkseweg 22) 

 

 

Sociale veiligheid 

 

6 reacties: Sociale veiligheid is geen groot probleem. Het gaat om 

gedrag en mentaliteit van mensen, daar helpt afsluiten van 

een gebied niet tegen 

2 reacties: Controle in het gebied opvoeren. Het is een 

gedragsprobleem/mentaliteit 

1 reactie: Voorzieningen alleen op controleerbare plaatsen 
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Bijlage 3: Overzicht van verleende (vis)vergunningen 
 

 
 

Direct buiten de monding van Schelphoek liggen schelpdierpercelen en vaste 

vistuigenvakken van de Staat. Vóór en vanuit de monding in westelijke 

richting liggen de volgende vakken: 

• Mosselperceel Hammen- 28 

• Mosselperceel Hammen-29 

• Mosselperceel Hammen-30 

• Vast vistuigenvak Schelphoek 005 

• Vast vistuigenvak Schelphoek 006 

 

 

In de kreek en binnen het Schelphoekgat bevinden zich visrechten die 

uitgegeven worden door Staatsbosbeheer. In de kreek is er één visrecht 

uitgegeven. In het Schelphoekgat zijn twee schelpdierpercelen en drie vaste 

vistuigenvakken. 

 

 




