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Neelti e Ians
Het karnrei afmaken

I
Deze brochure wil de gedachtenvorming over
de toekomst van Neeltje Jans verbreden en

verdiepen. Zij leven voorctellen voor de natuurfunctie
van het centrale deelvan het voormalig werkeiland.
Bij de samenstellers van deze brochure is een
onderbouwend technisch rapport beschikbaar.
Op 9 december 1987 is deze brochure
aangeboden aan de voorzitter van de Projectgroep
Neeltje Jans, J.B. Ventevogel, lid Gedeputeerde
Staten van Zeeland.

ln de verte zien we een schaapskooi met
schapen op een kluitje. Een nieuwe sensatie voor de
kinderen, dat hier schapen zijn. Want zo ziet het
logo er immers uit, en Nadja zegt ernst¡g dat Neeltje
Jans zo heet omdat èr vroeger een herderin Neeltje
Jans op de zandplaat haar kudde weidde. ,,Hêêl
vroeger?". ,,Hêêl vroeger, pap-'.

I

En dan ís daar plotseling de zandbank. Weer
een schok, zo groot en wijd en ruim. Ongelooflijk.
Het is eb, hij ligt droog, en er zijn ontelbare vogels,
die rondscharrelen en voedsel pikken. lk heb er
natuurl'rjk urcl fotos van gezien, maar ben blij dat ik
er nu zelf ben. Er staan verrekijkers, en het lijkt me
hier een parad'rjs voor vogelliefhebberc.

Uit Louis van Gasteren c.s.:
Project Neeltje Jans fase 1 (1987)
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Met heel u¡at nauwelijks te vergel'rjken partijen.
Het water, het zand, de stroming, de wind.
Wetenschap en techniek, praktisch vernuft en
vakmanschap. Het geld, altijd weer het geld.
Doorzettin gsvermogen, vol ha rd ng, de tegenslagen
en het toch weer opnieuw doorgaan.
i
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Neeltje
Jans
van

kercvers

voorbeeld
industriële archeologie? Niemand die
daar aan denkt. Het voormalig werkeiland in de
mond van de Oosterschelde is er te jong, te
eigengereid voor. De plannen van Van Gasteren c.s.
bewijzen het: Neeltje Jans daagt uit tot verdere
creat¡viteit en dadendrang. Wat dat betreft z'tjn de
Oosterccheldewerken nog steeds niet afgelopen.
Duizenden, honderdduizenden mensen
komen aljaarlûks naar Neeltje Jans. De heroiek ligt
er voor het gr'rjpen. Hier gebeurde het allemaal, hier
werd de strijd gestreden
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Een heroische strijd inderdaad, die aanleg van
de pijlerdam, met talloze grote en kleine momenten.
De bouw van kathedralen van beton, het
mattenleggen van basalt, het wachten op dood tij,
het wikken en het wegen. Dat alles voor de
veiligheid van de Zeeuwen, maar vooml toch ook
voor het behoud van de natuur in het
Oosterscheldebekken. Want het tij moest blijven en
daarmee de bijna achteloze perfectie van de natuur
in de Oosterschelde: het plankton, de mossels, de
krabben en de kreeften, de zeeanemonen, de
brokkelsterren, de sponzen en de schelpdieren.

Nederlands
grootste natuurbeschermingsproject

De stormvloedkering is Nederlands grootste
natuurbeschermingsproject. Dat schept op Neeltje
Jans de plicht het karwei af te maken. Van Gasteren
c.s. gaf al een visie op de ontwikkeling van Neeltje
Jans. De particuliere natuurbescherming vult die
visie aan, diept haar uit. De natuur moet op Neeltje
Jans de kansen kr'rjgen die zij verdient.
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Natuur die er
zomaar krvam
Ì

Er is al natuur op en rond Neeltje Jans. ln veel
gevallen letterlijk aan komen waaien. Zaad bijvoorbeeld, waaruit pioniervegetaties zijn ontstaan. Die
vullen nu een deelvan de opgespoten terreinen. Ook
vogels nestelden zich op het eiland, met name toen
de grootste actíviteiten achter de rug unren en de
rust verder opdrong. Veel natuur op Neeltje Jans is
kenmerkend voor de grens van land en zee, van zout
en zoet, voor de grens van eb en vloed. Zo is het in
en rond de Oosterschelde altijd geweest, zo is het
gelukkíg ook gebleven.

Nieuwe elementen worden in de natuur vaak
snel en efficiënt in de al aanwezige patronen
opgenomen. Dat is bíj Neeltje Jans ook het geval.
Het zand, het water, de wind modelleren alles wat
niet van hard t¡zer, stevig beton, dik asfalt is. En dat js
op het nu ontru¡mde Neeltje Jans toch nog heel wat.
Nu al zijn er op en rond het vroegere
werkeiland kleine duintjes, natuurlijke stranden,
aanslibbingen ontstaan. Niemand die er om vroeg,
het is er ,,zomaar" gekomen. Er hebben zich in die
heel verschillende milieus plante- en diersooften
gevestigd; iedere sooft daar waar het micromilieu
het toeliet. Zo is aan de noordkant van de
Mattenhaven een natuurlijk strand ontstaan
met daarachter enige duinvorming,
inclusief helm. Zo zijn er spontane
vestigingen van vogels. Visdieven, dwergsterns, strandplevieren hebben inmiddels op het
werkeiland gebroed.
Dat alles zonder enige zorg of aandacht van
de mens. Middenín dat allerminst natuurlíjke gedoe
van het bouwen aan de stormvloedkering en, later,
bij de afbraak van alle gebouwen en installaties. Zulk
soort ontwikkelingen dienen als signalen: met wat
sturing en extra aandacht moet er op Neeltje Jans
een mooi stuk natuur te maken zijn.

De natuur kent haar eigen wetten, maar zeker
in Nederland kunnen die gestuurd worden. Vr'rjwel
alle natuur in ons land is ooit aangelegd, gemaakt.
Niet dat ,,natuur" altijd uitgangspunt was voor het
mensel'rjk ingr'rjpen in de omgeving. Bij vrijwel alle
bossen stond de houtproduktie voorop. De duinen
waren lange t'rjd vooral zeewering. Veel plassengebieden zijn het restant van de tudwinning.

De mens als

middenvelder

:**il

Bij de moderne natuurbouw gaat het allemaal
veel doelgerichter en sneller. Het scheppen van
goede omstand¡gheden voor het ontwikkelen van
ecosystemen is daar vaak zowel uitgangspunt als
doel. Daar is niets op tegen. Ook jonge landschappen
kunnen heel mooi z'rjn. De innerlijke verr'rjking van die
landschappen, de ontwikkeling van een steeds meer
gevarieerd planten- en dierenleven, heeft tijd nodig.
Maar iedere nieuwe sooft die zich vestigt is
meegenomen.
We zien het heel sterk op Neeltje Jans: ook
waar we niets doen pakt de natuur haar kansen. Dat
is al helemaal het geval als we met bescheiden
voorzieningen in de omgeving ingrijpen en de natuur
richting geven. De mens als middenvelder. H'rjgeeft
a.h.w. de voorzet waardoor de natuur kan scoren en
daarmee alle aandacht naar zich toe kan trekken. Zo
hoort het en zo is het al op heel wat plaatsen in ons
land gedaan.

ô

Wat zijn de mogelijkheden op Neeltje Jans?
Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten

Noordzee/voordelta
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stellen het volgende voor:
het maken van een slufter aan de zeezijde,
het scheppen van een complex van zgn.
kopjesduinen in het centrale deel,
het zich verder laten ontwikkelen van het strand
en de duintjes in de Mattenhaven,
het maken van een vogeleiland,
het omvormen van het zanddepot aan de zgn.
Compartimentshaven tot inlaag.
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zanddepot
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Mattenhaven
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uitstekende diensten. Hetzelfde mag verwacht
worden van de voorzieningen die mogelijk uit het
plan Van Gasteren rollen. Niet alleen concentreren
dit soort complexen de bezoekes in en rond een
heel beperkt aantal lokaties, ook brengen zij een belangrijke verdieping van de beleving van het
Deltagebied teweeg.
Ook ,,buiten", in weer en wind, zullen de
bezoekers van het voormalig werkeiland het geheel
eigene van het verleden, heden en toekomst van de
Oostercchelde en omgeving onderkennen. Ook hier
is een zekere geleiding nodig, want niemand is er bij
gebaat dat Neeltje Jans letterl'rjk onder de voet
wordt gelopen. Gelukkig gaat het om een groot
geheel. Zonering is goed mogelijk. Voorwaarde is
wel dat Neeltje Jans grotendeels autovr'rj bl'rjft. Rond
de expositieruimten (uiteraard wel voor partículier en
groepsvervoer bereikbaar) kr'rjgt men dan vanzelf de
grootste concentraties publiek. De velen die toch
even een frisse neus willen halen, doen dit maar
over heel beperkte afstanden.
Alleen de echte liefhebber van het buitengebeuren gaat verder. Hem of haar moet dan ook
daadwerkelijk wat worden geboden: een uitgekiend
stelsel van wandel- en fietspaden, gemarkeerde
routes, u itzichtpu nten, vogelobservatiehutten,
telescoopkijkers, infopanelen, zitgelegenheid. Een en
ander in aanvulling op wat in de grotere publieksvoorzieningen te zien en te beleven valt. Maar voor
een deel ook duidelijk als een eigen geheel van
invalshoeken, uitdagingen en belevingswaarden.
Natuurbeleving is intensiever als er een zekere
basiskennis over een landschaptype en de planten

en dieren daarin aanwezig is. Die kennis wordt heel
goed aangereikt, zo leert de ervaring, in een zgn.
bezoekerscentrum. Vlakbij of in het betrokken
gebied draagt men daar met relatief bescheiden
middelen, maar wd heel direct, de juiste informatie
over. Op Neeltje Jans ligt een situering van
uitgebreide ínformatievoorzieningen in de buurt van
de gebouwencomplexen uit het plan Van Gasteren
voor de hand. Daar is immers het meeste publiek.
Vandaar uit kunnen de liefhebbers uitwaaieren over
Neeltje Jans. Alleen de echte doorzetterc bereiken
de meest verre en kwetsbare gebieden. En zij zullen
als regel de daar aanrruezige rust in de natuur

Dergel'rjke strandvlaktes kwamen vroeger veel langs
de kust voor. Nu zijn er nog maar enkele over.

De aanleg van een slufter voor het voormalig
werkeiland is vr'rj eenvoudig. Het nu aanwezig duin
wordt grotendeels weggegft¡ven, waarna zowel de
duinrichel als de geul wordt aangelegd. De zee en
de wind zullen veruolgens zorgen voor een meer
definitieve vormgeving van het gebied. Het meest
noordelijke deel van het kunstmatig duin bl'rjft ook in

tact als strand.

respecteren.
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De verwachtingen over begroeiing van de
slufter zijn in grote mate voorspelbaar. Afhankel'rjk
van het aantal overspoelingen per jaar ontstaan
verschillende kenmerkende vegetatiezones. Op de
meest lage delen vestigen zich schorrenplanten. Op
de weinig overspoelde gedeelten komt het Engels
gft¡s met b'rjbehorende soorten naar voren. Buiten
het bereik van het vloedwater doen andere soorten,
zoals zeerus en aarbeiklaver hun intrede.

ln zo'n open gebied voelen vogels als
kokmeeuw tureluur en scholekster zich thuis. Deze
vogels, die ook op schorren voorkomen, zullen in de
slufter tot broeden komen. Ook kan het nieuwe
gebied dienen als hoogwatervluchtplaats voor
steltlopers. De Voordelta is vlakb'rj!

Van kunstmatig duin
naar slufter

Het beheer van de strandvlakte verloopt voor
een deel via de inzet van schapen. De buitenste
duinrichel, die aan de zeekant, krijgt voorlopig een
zgn. niets-doen beheer.

Aan de Noordzeekant van Neeltje Jans ligt
nu een kunstmatig duin. Hier kan een slufter (een
zwin) worden gemaakt. Dat is een strandvlakte
achter een primaire duinrichel. De vlakte staat v¡a
een gat in de duinrichel met de zee in verbinding.
Zo'n terrein zal 10 à 15 keer per jaar overstromen.

ln de slufter zelf worden geen recreatieve
voozieningen aangebracht. Vanuit een uitkijktoren is
het geheel te overzien. ln de broedtijd is de slufter
niet toegankel'rjk. Dan gaan de vogels duidel'rjk voor.
Buiten het broedseizoen is het gebied via het
aangrenzende strand open voor het publiek.
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De doorgaande route van Schouwen naar
Noord-Beveland doorsnijdt Neeltje Jans. Aan de
zuidkant van deze verkeercweg liggen brede bermen
en het voormalig opslagterrein. Het strakke,
rechtl ijn ige tech nocratische la ndschap ka n worden
omgevormd tot een afwisselend reliëfrijk, laag

Duintopjes en
uitblazingskommen

duinlandschap.De toplaag van verhardingsmaterialen
op het opslagterrein wordt hiertoe verwijderd.
Hetzelfde geldt voor de op meerdere plaatsen al
aanwezige grasbegroeiing. Het zand moet hier weer
z'n kansen krijgen, moet kunnen gaan stuiven. Dat
verstuiven kan men in de hand houden door het
plaatsen van stuifschermen en het inplanten van
helm. Op die wijze kan het gewenste reliëf ontstaan.
Duintopjes en uitblazingskommen wisselen elkaar af.
Aan de noordoostkant van het betrokken gebied, bij
de tentoonstellingsvoorzieningen dus, is een
duinmeertje gepland. Afwisseling volop dus.

ln de begroeiing van dit gebied komen uiteraard eerst echte pionierplanten als helm en
zandzegge aan bod. Met name in de uitgeblazen
stukken zijn de omstandigheden voor meer grazige
vegetat¡es gunstig. Te denken valt aan het zgn.
duinviooltjesverbond met o.m. echt walstrq

'-...}

'{ll

duinpaardebloemen en zandblauwtje. Ook zal de
bekende muurpeper zich laten zien. De natuurl'rjke
successie leidt op den duur tot struweelvorming met
o.m. vlier en duindoorn. Echt natte duinvegetaties
z'rjn op den duur zeker niet onmogel'rjk. En dan
bloeien de dwergbíes, de greppelrus en wellicht een
aantal soorten orchideeën op Neeltje Jans.
Zo n groene oase midden in het water is heel
aantrekkelijk voor allerlei trekvogels, die zoals bekend
toch al vaak de kustlijn volgen. Ook zijn er in dit
heel afwisselend milieu veel mogel'rjkheden voor
insekten.

ln het beheer van dit duinlandschap kunnen
schapen goede diensten bewijzen. Op die manier
kan een mozaiek van echte zandduintjes, kruidenrijk
grasland en struwelen ontstaan. Begrazing kan
echter pas na de pionierfase plaatsvinden. Op
langere termün kunnen de schapen worden
vervangen door paarden of jongvee. Dat leidt in het
algemeen tot meer kruidenrijke graslanden.
Voor de recreatie in het natuurlijke deel van
Neeltje Jans wordt het duinenlandschap het meest
belangrijk. Het gebied krijgt een relatief dicht
patroon van voet- en fietspaden. Het geplande
duinmeer zal veel belangstelling trekken, evenals de
voorzieningen in de sfeer van natuureducatig die
aan de rand van het duingebied liggen. De
verwachting is dat er een spontane zonering zal
ontstaan, waarbij het aantal bezoekerc van noord
naar zuid zal afnemen
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Vogels zijn een vertrouwd element in het
Delta-gebied. Ze vormen er een bijna tastbaar
element in het landschap. Vogelk'rjken is ook
landelijk heel populair geworden. Reden voldoende
om ook op Neeltje Jans een apart vogeleiland aan
te leggen. Het eiland komt vlak naast de pier van de
Betonhaven. Met de op Neeltje Jans aanwezige niet
meer gebruikte terreinverha rd ingsmaterialen ( bijv.
slakken en beton) wordt het vogeleiland
opgebouwd. Daarover wordt plaatselijk een dikke
laag kokkelschelpen aangebracht. Het geheel ligt
dan zo n halve meter boven vloedniveau.
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Welke vogels moeten nu op dit eiland
komen? Het zal met name gaan om plevieren en
sterns. Dat zijn broedvogels die aan de kusten graag
op kale bodems nestelen. Dit soort bodems z'rjn
door een aantal oorzaken (intensieve recreat¡e, het
afronden van de Deltawerken b'rjv.) in ZuidwestNederland voor een deel verdwenen. Maar er zijn in
het Deltagebied nog steeds broedvogelpopulaties
van internationaal belang. Het doel van het eiland in
de Betonhaven is nu voor hen een goed en blijvend
broedbiotoop te maken. Ook de al op Neeltje Jans
broedende dwergsterns kunnen zo behouden
blijven.

Het vogeleiland krijgt nauwelijks een begroeiing. Het milieu is er niet naar. De bodem om te
beginnen niet; maar ook de wind en het water laten
niet veel begroeiing toe. Het zal de vogels overigens
niet veel kunnen schelen. Rust is voor hen van meer
belang. Plevieren en dwergsterns zijn erg gevoelig
voor verctoring.
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Toch zijn de mensen welkom. Er komt op de
zuidelijke havendam een vogelobservatiehut. Van
daar uit is het vogeleiland goed te overzien. De
hutingang zal zodanig worden gesitueerd dat de
vogels de bezoekers niet zien.

Vogels op
slakkên, beton
en schelpen

Noordzee/voordelta

Neeltje Jans, natuurproject
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Nog voordat het werkeiland werkelijk
ontruimd werd, vonden er al tal van natuurlijke ontwikkelingen plaats. Zeker is dat ook het geval
geweest in de Mattenhaven. Aan de noordoostzijde
van die haven was er al langere tijd sprake van
aanzanding. De verwachting is dat dit proces zich zal
voortzetten. Weinig is daar ook op tegen, integendeel. Bij een ongestoorde ontwikkeling ontstaat
vanzelf een natuurlijk teneintype: lage duintjes met
geleidelijke overgangen naar een natuurl'rjk strand.
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De nu in gang gezette ontwikkeling levert ook
voor het Deltagebied iets b'rjzonders op. Een strand
met aan de landzijde primaire duintjes behoort ook
daar tot de meest zeldzame en waardevolle land-
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schapstypen.
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Het valt te verwachten dat zich hier ter
hoogte van het vloedmerk zeldzame plantesoorten
vestigen. Het gaat dan bijv. om de kustmelde, de
strandbiet en de zeekool. ln de duintjes, die wat
afgeschermd liggen voor de westelijke winden, zien
de biologen en mogelijke beheerders kansen voor de
zeewolfsmelk, de zeewinde, de blauwe zeedistel en
de gele hoornpapaver. Veldbiologisch zal uiteraard
vooral ook de komst van een aantal broedvogels
opvallen. De strandplevier, de bontbekplevier en de
kluut hebben in dit deel van Neeltje Jans
ongetwijfeld goede mogelijkheden.
Waar de natuur in de gelegenheid is zelf
bijzondere omstandigheden te scheppen en in stand
te houden, kan de mens beter een stapje terug doen
en de ontwikkelingen afwachten. Dat geldt zeker ook
voor de noordkant van de Mattenhaven. Een
ongestoorde ontwikkeling is het beste en het lijkt
goed dat zo maar te laten. Door de afzetting van slib
ontstaat er aan dit stuk kust misschien wel een
schor. Dat levert dan weer een verdere verrijking aan
planten en dieren op.

Het is niet de bedoeling dat dit meer kwetsbare deel van het terrein zal worden opengesteld.
Vanaf de aangrenzende havendam en duinenrij is het
geheel echter goed te zien.

Een plas-dras thuis
voor steltlopers en
sterns
Aan de noordoostelijke ingang van de Betonhaven ligt een door dijken omgeven zanddepot.
Het daarin aanwezige zand zal nog gebruikt worden
voor de verdere afronding van de Dammenweg'
Daarna zal er een minipoldertje ontstaan, dat sterk
doet denken aan de typisch Zeeuwse inlagen. Met
relatief geringe ingrepen kan een landschapsÇpe
worden gecreëerd waarin water en land elkaar
afwisselen. Hierin kan zich een voor de Zeeuwse
inlagen heel typerend geheel van plante- en
diersoorten ontwikkelen.
De inlaag zal veldbiologisch vooral gekenmerkt
worden door z'rjn vogelrijkdom. Het geb¡ed met z'dn
vele plas-dras situaties is een aantrekkelijk broed- en
fourageergebied voor steltlopers zoals scholeksterc,
tureluurs en eenden zoals slobeend en wintertaling.
Het is mogelijk dat de nu al op het zanddepot
aanwezige kolonie vísdiefjes zich in de inlaag zal
vestigen. Het terrein ligt tamelijk gei'soleerd en dat
bevordert uiteraard de rust. Dat betekent dat de
inlaag ook een rol kan gaan spelen als hoogwatervluchtplaats voor steltloPers.

Om het gebied voor de vogels aantrekkel¡jk te
houden, zal het moeten worden begraasd' Opnieuw
komen hier schapen voor in aanmerking. Maar van-

wege de broedende vogels zal die begrazing pas
relatief laat in het jaar beginnen. Dat kan ook wel.
Door het brakke water en de hoge waterctand zal de
grasgroei toch pas laat op gang komen'
lnlagen kunnen het beste vanaf een dijk
worden bekeken. Op Neeltje Jans zal dat ook het
geval zijn. Er komt een voetpad om het gebied te
benaderen. Halverwege dit pad komt een picknickplaats. Aan de zuid- en westzijde van de inlaag zal
over een lengte van liefst 300 à ¿100 meter een
scherm worden geplaatst. Door dat scherm zal het
publiek van heel dichtb'rj de vogels kunnen bekijken
Deze voorziening is heel geschikt voor grotere
groepen, zoals scholen en busgezelschappen.
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Een specialisme
dat tijd nodig
heeft

Natuurbeheeç zoals straks op Neeltje Jans, is
een veelz'rjdig specialisme. Het heeft een theoretische
basis, die geleidel'rjk breder wordt. De prakt'rjk vindt
daarin haar uitgangspunt. Maar dat geldt ook voor
het beheersplan. Zo'n plan moet voor ieder natuurgebied, oud of jong, beschikbaar z'rjn. Het vermeldt
welovenruogen en vooral duidelijk wat er op middellange term'rjn met een terrein of delen ervan moeten
gebeuren. Zover is het voor Neeltje Jans uiteraard
nog niet. Eerst moet daar de natuur maar eens de
gelegenheid worden gegeven zich te ontu¡ikkelen.

ln het natuurbeheer speelt de factor t'ljd een
belangrijke rol. Van groot belang is daarom de factor
continui'teit. Handelingen en ingrepen in de natuur
dienen vaak jaar in, jaar uit terug te komen' ln
hetzelfde seizoen, op dezelfde manier, in dezelfde
volgorde. Voor de natuurbeheerder is daarom naast
kennis, waarnemingsvermogen en inzicht een grote
mate van volharding belangrijk. De natuur moet op
de mensen kunnen rekenen; de beheerder moet zich
een betrouwbare partner van de natuur tonen. Pas
dan zal de natuur tot evenwicht en stabiliteit komen'
En krijgt de mens wat voor z'n inspanningen terug.
Vanzelfsprekend doorkruisen tal van heel
tijdelijke zaken dit lange-term'rjn beeld. Vandaar ook
de veelzíjdigheid van het praktisch natuurbeheer.
Naast kennis van de veldbiologie spelen hydrologie
en klimatologie een rol. Het milieu (en daarmee het
behoud er van) speelt door alles heen. Heel
praktische zaken zt¡n bijv. maaien, beweiden,
baggeren, onderhoud van wegen, paden, perceelsscheidingen, hulp bij wetenschappel'Ùk onderzoek
enz. Daarnaast zijn er de begeleiding van de
recreatig de ruimtelijke ordening en, heel belangr'rjk,
het bewaken van het budget.

Zo'n heel complex is alleen in goede handen
b'lj overheids- en particuliere organisaties die een

grote ervar¡ng hebben op het gebied van het natuurbeheer. In de particuliere sector is dat het geval b'tj
Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. B'rj hen is vooral ook de voor het beheer
vereiste continuiteit te vinden.

Relatief bescheiden investeringen
Geen plan, hoe zinnig en uitgewogen ook,
van slagen zonder een degelijke financiële
kans
maakt
onderbouwing. De natuurl'rjke en landschappelijke
ontwikkeling van Neeltje Jans maakt geen uitzondering. ln grote l'rjnen gaat het hier om twee groepen

investeringen. De eerste omvat de initiële kosten. Het
gaat dan om de eenmalige aanlegkosten van de
diverse soorten landschappen, de aanleg van
recreatieve en educatieve voorzíeningen en de kosten
van de veekeringen. De andere groep invester¡ngen
omvat die op langere term'tjn: de exploitatiekosten,
want wat je aan landschap maakt en zich natuurlijk
laat ontwikkelen, moet onderhouden, beheerd
worden.

Overzicht r¡an de kosten
Inrichtingskosten
Eenmalige aanlegkosten
slufter
vogeleiland
kopjesduin

f 375.000
f 594.000
f 4.w
p.m.

inlaag

f

De initiële kosten vormen op zich een flink

bedrag, maar in de context van het totale oosterscheldeproject gaat het toch om een bescheiden
geheel. Hetzelfde is het geval bij de exploitatiekosten.
Deze z¡n zo laag omdat de op Neeltje Jans aangelegde landschappelijke systemen weinig onderhoud
vergen en de natuurl'rjke elementen daarin a.h.w
gratis worden aangeleverd. De meeste beheerskosten
zullen gaan zitten in de begeleiding van het publiek.
Maar het is zeker wat waard om de talloze bezoekers
van Neeltje Jans dichter bij de natuur te brengen.
Natuur- en milieubesef is immerc een maatschappel'tjk
belang van de eerste orde.

1.013.000

Recreatieve en educatieve voorzieningen
30.000

slufter
vogeleiland
kopjesduin
inlaag
algemeen

f
f n.W
f 30.000
/ 65.000
f 88.000

f 2N.W
Kosten veekeringen
totaal

Geschatte exploitatiekosten
(per jaar)

f 37.ffi
f 1.m.ffi

/

150.000

milieufederaties. Het aankopen en beheren van
natuurterreinen en waardevolle landschappen is toevertrouwd aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen' Een
van die landschappen is de Stichting Het êeuwse
Landschap.

Enraren organisaties
Binnen de partículiere natuurbescherming
bestaat een vrij duidelijke taakverdeling. Zo houdt
het Wereld Natuur Fonds zich vooral bezig met
fondsenweruing. Organisaties als Greenpeace en
Milieudefensie houden zich bezig met akties' Akties
en vooral ook beleidsbeìhvloeding zijn de taak van
de Stichting Natuur en Milieu en van de provinciale

Opgericht in 1936 is Het Zeeuwse Landschap
de oudste natuurbeschermingsorganisatie in Zeeland'
De stichting beheert nu ruim 4000 ha. Daarnaast
heeft zij rechten vervvorven op basis waarvan rustgebieden voor waterwild z'rjn ontstaan. Uiteraard
beschikt de stichting en haar medewerkers over
specifieke kennis van heel typische Zeeur'ruse landschappen: schorren, slikken en platen, duinen en
dûken, inlagen, kreken en wielen enz' Behalve het
eigenl'rjke terreinbeheer en de bewaking van de
terreinen is het contact met haar donateurs en
andere natuurliefhebbers voor de stichting belangr'tjk'
Het aantal excursies van Het Zeeuvr¡se Landschap
beloopt in de honderden per jaar. De grote waarde
van en waardering voor het werk van de stichting
bl'rjkt wel uit het aantal donateurs: meer dan 5000'

sfrcffitNG

HET ZEEUVIÆiE

LANtrISCHAP

Stichting Het Zeeuwse LandschaP
Dorpstraat 1004
¿1451 AC Heinkenszand

tel. (01106) 2810

fX

natuurmonumenten

Verenising

Natuurmonumenten is een landel'rjke organisatie. De vereniging bezit en beheert gebieden tot in
alle hoeken van het land: van de Dollard tot de
Bevelandse bloemdijken, van de heuvels van ZuidLimburg tot vogelreservaten op Texel. Het gaat bij
Natuurmonumenten om een totaalvan bijna @'000
ha. Een deel daarvan is eigendom van Domeinen,
wel een bewijs overigens van het vertrouwen dat
ook de overheid in het werk van Natuurmonumenten
stelt. De vereniging telt rond 250'000 leden' Deze
dragen a.h.w het apparaat van Natuurmonumenten
dat bestaat uit rond 400 medewerkers in vaste
dienst. Een deel daarvan vormt de zgn' inspectie
Zuidwest. Samen met de collega's van Het Zeeuu¡se
Landschap geeft zij de ideeén rond Neeltje Jans
nader gestalte.

tot Behoud
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JJ 's-Graveland
tel. (ß5) e¿004
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Neeltje Jans
Het karwei afmaken
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