Aan het bestuur van de
Stichting Land van Borsele.
p/a Schuitweg 21
4431 BA ‘s-Gravenpolder

Nisse, 15 augustus 2014.

Onderwerp: natuurwaarden.

Geacht bestuur,
Met belangstelling volgt het bestuur van de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland
(BZZB) de ontwikkelingen van het Land van Borsele. Op zich hebben wij waardering voor het
veel uithoudingsvermogen vergende project om de Zak meer recreatief te vermarkten. Bij het
ontwikkelen van plannen staat voor ons wel nadrukkelijk op de eerste plaats: respect voor de
waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. In de tweede plaats gelden wat ons betreft
de kernwoorden duurzaam en draagvlak.
Eén van de projecten betreft het opzetten van ecolodges. Om voldoende recreanten te
trekken moeten die op bijzondere, liefst unieke, plekken komen. U gebruikt niet voor niets de
term bijzondere overnachtingsplaats (bop). In vrijwel alle gevallen zijn dat plekken die uit
oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie unieke waarden omvatten. Wat die
waarden inhouden is genoegzaam bekend en erkend. Ze vormen de basis voor aanwijzing
van de Zak als nationaal landschap en de Westerschelde als Natura 2000 gebied.
Wij vinden dat die waarden voorrang moeten hebben boven nieuwe recreatieve
ontwikkelingen. Daartoe dienen ook ecolodges en andere (recreatieve) verblijfsvormen te
worden gerekend. Ook al worden deze voorzieningen zogenoemd duurzaam opgezet, dan
nog is sprake van een betekende aantasting van bestaande groene en blauwe waarden. Dit
geldt zeker voor ontwikkelingen in of nabij natuurterreinen, zowel binnendijks als buitendijks
(Natura 2000).
Het is, erkennen wij, een lastig gegeven. Echter, de BZZB staat op het standpunt dat voor
een verantwoorde invulling van duurzame projecten juist het groen-blauwe kapitaal moet
worden behouden en onderhouden en niet (sluipend) mag worden aangetast. Recreatieve
kansen benutten begint bij het respecteren van de waarden waardoor de Zak zo’n aparte
streek is. Overigens met de aantekening dat uit onderzoek blijkt dat de Zak in beginsel vooral
een dagattractie is.

Als BZZB willen wij u graag informeren over onze opvattingen in deze. Uiteraard hopen wij
dat die bij het ontwikkelen van uw plannen betrokken zullen worden. Dat voorkomt mogelijk
vervelende en tijdrovende procedures. Wij staan natuurlijk open voor overleg. Met
vriendelijke groet,
STICHTING BEHOUD DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND (BZZB),

w.g.

Rinus Antonisse, voorzitter.

w.g.

Maatje van der Stel, secretaris.

