
Beste liefhebber van de Schelphoek,  
 
Enige tijd geleden heeft u zich aangemeld om op 
de hoogte gehouden te worden over de 
ontwikkelingen van het beschermde natuurgebied 
de Schelphoek op Schouwen Duiveland. 
Hierbij ontvangt u dan de eerste nieuwsbrief van 
het Burger Initiatief Red de Schelphoek kortweg 
BIRDS. 

Planning gebiedsvisie Schelphoek 
De gemeente Schouwen Duiveland had eind vorig jaar nog het plan dat de 
gebiedsvisie Schelphoek klaar zou zijn in maart 2015. Dit blijkt iets te 
optimistisch ingeschat en de gemeente heeft nu een nieuwe planning van 
het proces en de bijbehorende stappen opgesteld. Deze vindt u in 
bijgaande pdf. 
 
Eerste bijeenkomst stakeholders 
Op 23 maart jl. heeft in de middag een bijeenkomst over de Schelphoek 
op het gemeentehuis in Zierikzee plaatsgevonden. Hierbij waren diverse 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig waaronder 
Dorpsraad Serooskerke, Vereniging Stad en Lande, Natuur- en Vogelwacht 
Schouwen-Duiveland, Recron Schouwen-Duiveland, Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Rijkswaterstaat, Naturisten Federatie Nederland, de Fritureluur, HRC De 
Schelphoek en wij als BIRDS. 

Het was de eerste klankbordgroep bijeenkomst en deze middag stond in 
het teken van een eerste inventarisatie voor een nieuwe aangepaste 
gebiedsvisie voor de Schelphoek.  Per thema werden de uitgangspunten 
van de Schelphoek bekeken en kregen wij kort de gelegenheid 
aanvullingen toe te voegen. De behandelde thema’s: 

1. Beleid en de Schelphoek 
2. Cultuurhistorie en landschap 
3. Natuur Schelphoek 
4. Waterveiligheid 
5. Verkeerssituatie 
6. Gebruik en voorzieningen 

De projectleider van de gemeente heeft BIRDS toegezegd dat voordat de 
eerste informatieavond plaatsvindt, zij ons een aangepaste versie 
toesturen welke ook tijdens de informatie avond zal worden besproken.  



In deze aangepaste hernieuwde versie zijn de opmerkingen en 
aanvullingen gedaan door de uitgenodigde stakeholders verwerkt. 
 
Informatie avond 22 april in Serooskerke 

De informatie avond zal plaatsvinden op 22 april (tijd nog niet bekend 
maar waarschijnlijk 19uur-19:30uur) U krijgt hierbij van de gemeente de 
gelegenheid te reageren en uw visie en aanvullingen te laten horen. 
Daarom roepen wij u op, indien mogelijk, deze avond bij te wonen en uw 
stem te laten horen. Deze avond vindt plaats in het dorpshuis van 
Serooskerke.  

Mocht u er prijs opstellen om vóór 22 april de gemeentelijke pdf te 
ontvangen die die avond verduidelijkt zal worden, stuurt u dan even n 
email naar info@schelphoeknatuurlijk.nl . Aangezien de pdf waarschijnlijk 
uit meer dan 100 pagina’s bestaat is het ons niet mogelijk deze per email 
te versturen en ontvangt u deze via download op internet. Het is mogelijk 
dat de inhoud niet geheel begrijpelijk is maar het is een goede eerste 
voorbereiding op de 22ste april. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 22 april (rond 19uur) in het 
dorpshuis te Serooskerke. 

Met vriendelijke groet namens het BIRDS team  

 

 


