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DE GREVELIilGEI{
ilatuur en recreatie
De Grevelingenis een grootnatuur-en recreatiegebied
in de
HollandseDelta.Op de grensvan Zuid-Hollanden Zeeland,op de
grensvan wateren land.
Een kijkie in het verleden
Tot 1971 was de Grevelingeneen zee-armmet eb en vloed,schorren,
slikkenen zandplaten.De Deltawerken,
nodigom ons laaggelegen
landte beschermentegende zee, maaktenhier een eindeaan. De Grevelingendamen de Brouwersdamverbindennu de vroegereeilanden
Goeree-Overflakkee
en Schouwen-Duiveland
met elkaar.
Doorde aÍsluitingis van de 14.000ha die de Grevelingengrootis bijna
3000 ha voorgoeddrooggevallen.
Dezegrondenziin langzaammaar
zekerbegroeidgeraaktmet ,,zoete"planten.Op de oeversis de zoute
invloedvan het meerwaternog goed merkbaar.Hier staannog ,,zoute"
planten.
Op veel plaatsenzijn de oeversvoorzienvan een bescherming.Dit is
nodigomdatde Grevelingeneen grotewaterplasis waarvande golven
veel schadeaan de oeverskunnentoebrengen
Natuur en recreatie
De drooggevallengrondenontwikkelenzich tot belangrijkenatuur-en
recreatiegebieden.
Dit geldtook voor het watervan het
Grevelingenmeer.
Bovendienspeelthier de visserijeen rol van
betekenis
Natuuren recreatiegaanechterniet altijdgoed samen Daarom
hebbenze elk een eigenplaatsgekregen.In het middendeelvan de
Grevelingenliggengroteoppervlakten
drooggevallengrondenen
aangrenzendeondiepewateren.Dit zijn waardevollegebiedenvoor
veel plantenen dierenen daaromstaathet natuurbelanghier voorop.
De recreatiegebieden
vindtu aan de oost- en westzijdevan de
Grevelingen.De
watersportmaaktgebruikvan het gehelebevaarbare
deel van het Grevelingenmeer
(ca.7000 ha).
De natuur
De drooggevallengrondenin de Grevelingenblijken,nu op de meeste
plaatsenhet zoutdoor de regenuit de bodemgespoeldis, geschikte
groeiplaatsen
te voÍmenvoor planten,die verderalleenin vochtige
duinvalleiengroeien.
Deze plantenwordenin Nederlando.a.door verdrogingtengevolgevan
in de duinen,steedszeldzamerSoortenals
drinkwaterwinning
parnassia,bitterlingen orchideeënkomennu al op
duizendguldenkruid,
verschillendeplaatsenin de Grevelingenvoor,soms in erg grote
aantallen.Door betredingen verruigingkunnendergelijkevegetaties
echterweer verdwijnen.BlijÍdus op de padenen laat geen afualin het
teÍreinachter.
Voortszijn de drooggevallen
slikkenen platenbroedgebiedvoor allerlei

vogels.Welkevogelsdat zijn is aÍhankelijkvan de soortbegroeiing.Zo
komener vogelsvoor,die zich thuisvoelenop kaletot schaars
begroeidezandgronden,
zoalsplevierenen sterns.Maar ook komener
weidevogelsvoor,zoals kievit,tureluuren grutto.Verderook vogelsdie
zich thuisvoelenin ruigtes,zoals kiekendievenen de velduil,of in
struikgewas,
zoalsallerleizangvogels.
Een aparteplaatsneemthet het eilandHompelvoetin. Hier heeftzich
na de aÍsluitingeen bestaandekolonie grote sterns uitgebreidtot een
van de grootstein Nederland.
Daarnaastvestigdener zich ook anderesoortenkustvogels,
zoalsde
visdieÍ,de noordsestern,de dwergsternen de kokmeeuw.Aangezien
deze vogelstijdenshet broedseizoen
erg gevoeligzijn voor verstoring,
is de Hompelvoetvan halÍmaarttot halÍ augustusafgeslotenvoor het
publiek.
VanaÍhet waterzijn de vogelsgoed waar te nemen,dus aan land gaan
is echt niet nodig.Ook in de anderebroedgebieden
is rustgewenst.
Houddaar rekeningmee,en laatgeen hondenloslopen.Om het
dichtgroeienvan de slikkenen platenmet vooralduindoornte
voorkomen,wordengrotedelenbeweid.Voor deze beweidingworden
dierengebruiktdie zich zoveelmogelijkzelf kunnenredden.Zo loopter
op de Slikkenvan Flakkeeeen kuddeHeckrunderen,
die veel liikenop
de uitgestorven
oerrunderen.
In anderegebiedengrazen
Fjordenpaarden
en schapen.Op deze manierblijvendergelijke
gebiedenin standals duingraslanden
en als broedgebiedvoor vogels
van open terreinen.In anderegebiedenkan de natuurzich spontaan
verderontwikkelen.

Daarzijn nu al uitgebreideslruwelenontstaandie zich in de toekomst
misschienzullenontvvikkelen
tot bossen.Op het waterproÍiteren
visetendevogels,zoals aalscholvers,
futen,zaagbekkenen brilduikers
van de grotehelderheid,waardoorze hun prooiengemakkelijker
kunnenvangen.In het ondiepe,helderewaterkomenuitgebreide
veldenzeegrasvoor.Deze plantvormthet voedselvoor
knobbe|zwanenenrotganzen,diedanookingroteaanta||en
voorkomen.Verderzijn er veel vogelsoortendie levenvan allerlei v
waterdieren,
die tussenhet zeegrasbeschuttingvinden.In de nazomer
sterft het zeegras aÍ en wordt het door de wind naar de oevers
geblazen,waar het verteert.Dit veroorzaaktstankdie mensen
weliswaarals hinderlijkervaren,maar nog geentekenis dat er iets mis
is met de Grevelingen.Integendeel,
het hoortbij het gebied.In de
nazomeren herfstwordengrotedelenvan de slikkenen platendoor de
regendrassig.Dan komenhier grotegroepenplantenetende
eenden,
zoalswinterstallingen,
smienten,wilde eendenen pijlstaarten
om gras
en zadente eten.
Becreatae
Het heldereGrevelingenwater
is ook gunstigvoor de recreatie.Het is
schoonen plezierigom in te zwemmen.Er zijn drie grote
dagrecreatieterreinen
in de Grevelingen:Kabbelaarsbank,
de Puntvan
Goereeen StrandGrevelingendam.
Dezeterreinenzijn gratisen voor
iedereentoegankelijk.
Behalvezwemmenen pootjebadenkunt u hier zonnen,surfen,

picknicken,wandelenen met de boot aanleggen.In verbandmet de
veiligheidheeftelke vormvan recreatieeen eigenplaatsin deze
terreinen.SurÍenin de buurtvan zwemmendekinderenis immers
gevaarlijk.
De Grevelingenis een populairevakantiebestemming.
Rondhet gebied
zijn veel campingsen zomerhuizenwaar u kuntverblijven.Nadere
inÍormatiehieromtrentkan wordenverkregenbij de plaatselijkeV.V.V.'s.
Ook de omgevingmet plaabenals Zierikzee,Middelburgen Oude
Tonge is een bezoekwaard.
Het Grevelingenmeer
is een grotewaterplas.Van de 11.000ha wateris
7000 ha dieperdan 1,5 meteren dus bevaarbaarvoor de meeste
boten.Het waterondieperdan 1,5 meteris gemarkeerdd.m.v.
steekbakensdie er als kalebomenuitzien.
Het zeilenen varen met motorbotenis dan ook een belangrijkevorm
van recreatie.Er zijn zo'n 2600 ligplaatsenin de jachthavensvan de
Grevelingen.
Ook buitendeze havensis aanleggelegenheid,
onder
andereaan tr/veewatersporleilanden.
De maximaleverblijfsduuris hier
drie dagen.
Tot slot zijn er de duiksporten de sportvisserij.
Er zijn een paar
waar u uw bootiete waterkunt laten.
trailerhellingen
,rGoed omgaan met het gebied"
Geblekenis dat recreatieen natuurin de Grevelingengoed samen
kunnengaan.Het beleidvan het Natuur-en Recreatieschap
is erop
gerichtom dat ook zo te houden.U kunt,als gebruikervan het gebied,
daar bij helpen.
Hoe?
Doorde spelregelste volgendie voor het gebruikvan het gebiedzijn
opgesteld.Dezezijn op tal van plaatsenin het gebiedd.m.v.bebording
of informatiepanelen
kenbaargemaakt.Zijn er vragenover wat wèl en
niet kan, richtu zich dan tot het Natuur-en recreatieschap
,,De
Grevelingen"oÍ het bezoekerscentrum.

)
gnËrc Yandezespetr€gelsriin:
. Ontzieolanten dier.
o Houdthet milieuschoonen deponeerafualin de daarvoorbestemde
containersdie overalin het gebiedzijn geplaatst.
. Voor vaartuigengeldtbuitende lachthavens,de regelingdat het
verbodenis een vaartuiglangerdan 3 x 24 uur op een zelfdeplaats
ligplaatste doen hebben.
o Voor het duikenis ondermeeruit veiligheidsoverwegingen
een
vergunningnodig.Deze vergunningkan wordenaangevraagdbij de
ProvincieZeeland,Postbus6001, 4330 LA Middelburg,teleÍoon
01180-31011.
. Voor het beoeÍenenvan de hengelsportkunt u een vergunning
verkrijgenbij de plaatselijke
V.V.V.'sin het gebied.

Tot slot
De Grevelingenis een jong gebied,nog volop in ontwikkeling.
Het
Schapheefteen eigen bezoekerscentrum
op de Puntvan Goeree.U
kunthier ook wandelen,een rondvaartmaken,zwemmen,surfenen
lekkereten.
De Grevelingenis een mooigebiedwaar plaatsis voor mens,planten
dier.
Latenwe er met z'n allenzuinigop zijn!
Raadvan Bestuurvoor de Grevelingen,
Secr.Provinciehuis,
Koningskade
1,
's-Gravenhage,
2596 AA
tel.070-116974.

Voor alle inÍormatie:
Natuuren Recreatieschap
,,DeGrevelingen",
Havenvan Bommenede,
4316 PC Zonnemaire,
tel.01112-1980.
Bezoekerscentrum
Grevelingen,
De Puntvan Goeree,
Goedereede,
te|.01878-3186.
RijkswaterstaatDirectieZeeland,
DienstkringDeltakust,
Postbus19,
4328 ZG Burgh-Haamstede,
tel.01115-9911.
Rijkspolitiete waler,
Dienstengebouw
Krammersluizen,
Krammersluis1 (vak8),
4311 RS Bruinisse,
tel. 01677-3'147,
Marifoon:kanaal10 (bootR.P.5).
Federatievan Hengelsportverenigingen
DeltaÍederatie,
Burg.van Woelderenlaan
8,
4382 CM Vlissingen,
tel.01184-13288.

V.V.V.Brouwershaven,
Marh5,
4318AE Brouwershaven.
tel.01119-1940.
V.V.V.Bruinisse,
Molenstraat
44,
4311 ED Bruinisse,
tel0
. 11 1 3 - 1 4 1 2 .
V.V.V.Burgh-Haamstede,
Noordstraat
45a,
4328AK Haamstede,
tel.01115-1513.
V.V.V.Duiveland.
H. Kosterstraat
2.
4305AH Ouwerkerk,
tel.01114-3298.
V.V.V.
OverÍlakkee.
Oostdijk2,
3241CN Middelharnis,
tel.01870-4870.

V.V.V.
Ouddorp,
HoÍdijkseweg
30a,
32532G Ouddorp,
tel.01878-1789.
V.V.V.Renesse,
DeZoom17,
43252G Benesse,
t e l . 01 1 6 - 2 1 2 0 .
V.V.V.Scharendijke,
Elkerzeeseweg
10,
4322AJ Scharendijke,
tel.01117-1620b.9.9.
1353.
V.V.V.
Zierikzee,
Havenpark
29,
4301JG Zierikzee,
tel.0110-12450.
Stichting
Promolie
Schouwen-Duiveland,
DeZoom17.
43252G Renesse,
tel0
. 11 1 6 - 2 1 2 0 .

DezeÍolderis verkrijgbaarbij het Bezoekerscentrum
Grevelingenen bij

V.V.V.kantoren.
de regionale
en plaatselijke
LuchtÍoto's:
Slagboom
Teuge.
en Peeters,
Druk:DeVriesDrukwerk- Zierikzee
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