Aan het bestuur van de stichting Zeeuwse Schaapskudde
p/a de heer L.Mol
‘s- Heerenhoeksedijk 44
4453 RB ‘s-Heerenhoek

Nisse, 3 april 2012

Geacht bestuur,
Al eerder heeft de BZZB haar belangstelling voor de ontwikkelingen rond de
schaapskudde laten blijken. Opnieuw vragen wij uw aandacht voor enkele vragen waarop
wij ondanks toezeggingen nog geen antwoord van uw bestuur hebben ontvangen. Voor
zover wij weten zijn in ieder geval de voorzitter en secretaris van de Zeeuwse
Schaapskudde nog in functie.
De overgang van beheer van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde naar het commerciële
bedrijf schapenboerderij “ De Schaapskooi “ willen wij als een gegeven beschouwen. Over
de afspraken over de voorzetting van de doelen van de Stichting en het gebruik van hun
bezit blijven we onzeker.
Wij zien dat melkschapenbedrijf De Schaapskooi in opdracht van en in overleg met
Natuurmonumenten de dijken heeft begraasd met een ‘kudde in opleiding’. Daarnaast
wordt ook gemaaid. Natuurmonumenten zegt over het beheer tevreden te zijn. Als deze
ontwikkeling zich voortzet en verbreedt, kan ieder die de oude schaapskudde een warm
hart toedroeg, uitzien naar een nieuwe kudde die met herder over de dijken rond Nisse
trekt. Die kudde kan dan meer en meer aan gewekte verwachtingen van een blijvende en
gescheperde kudde gaan voldoen. Een goed beheer kan binnen vijf jaar de pracht van de
bloemdijken weer optimaliseren. U begrijpt dat het bestuur van de BZZB die ontwikkeling
met waardering begroet.
Onze vraag aan uw bestuur is, of er in de afspraken bij overname van taken een waarborg
is opgenomen om een volwaardige trekkende schaapskudde aan te houden voor het beheer
van de (bloem)dijken in de Zak, al of niet met een toeristische of commerciële noot?
Een tweede vraag betreft het gebruik van de schaapskooi. De opbouw van de schaapskooi
is een staaltje van gemeenschapszin geweest en nog recentelijk is de kooi ingrijpend
aangepast met gemeenschapsgeld. Wij vragen ons af of de schaapskooi tegelijk ruimte kan
bieden aan de trekkende Zeeuwse schaapskudde en het melkschapenbedrijf. Is er bij de
overdracht naar de Schapenboerderij de voorkeur bedongen voor onderdak van de nieuwe
trekkende kudde? Als dat niet het geval is, dan vernemen wij graag waar de kudde (bijv. in
de winter) verblijft.

Ons voornaamste punt van zorg betreft het bezoekerscentrum en het infopunt Nationaal
Landschap voor de Zak van Zuid-Beveland. Het bezoekerscentrum is via subsidies tot stand
gekomen en altijd gerund door vrijwilligers. Nog maar enige jaren geleden is het infopunt
met veel moeite, aandacht en financiële ondersteuning inhoudelijk vernieuwd met mooie
informatie. Door het verdwijnen van de Suffolkschapen zijn de beelden ineens voor een
groot deel gedateerd en ze zullen vast niet gehandhaafd kunnen blijven. Het infopunt
Nationaal Landschap Walcheren heeft zich juist op de kaart gezet met prachtige
presentaties en excursies in en vanuit Terra Maris. Wij vragen ons af hoe moet dat nu met
het deel NL de Zak van Zuid-Beveland? Hoelang is de omlooptijd van de voorzieningen in
zo’n infopunt en hoe zal het zich vernieuwen als een ondernemer er over gaat? Graag
worden wij geïnformeerd over de wijze waarop afspraken zijn gemaakt om het gebruik en
de invulling van het bezoekers- en informatiecentrum ook op termijn te waarborgen voor
een breed en belangstellend publiek zonder dat het commerciële aspect de boventoon
gaat voeren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als de Stichting zich alsnog in openheid zou verstaan
met vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen en belanghebbenden. Dus verzoeken
we u opnieuw de vragen te beantwoorden en aan te geven op welke manier de Stichting
zich nog van haar taak kwijt of daar een afronding aan geeft.
De inhoud van deze brief wordt ondersteund door de dorpsraad Nisse. Zij zijn medeondertekenaar

Met vriendelijke groet,
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