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eerder was voor/ien door de keu/e van de Sluur 
groep Oosiersihelde fJe/e had de ambtelijk voor 
bereide variant geko;en voor de inrichting van 
Neelije Jans, het zogenaamde integratie alterna 
tief, waarin de IcKatie voor de Dwergsterns is gere 
serveerd Dit plan is later reirealief verder uit 
gewerkt door Van Gasteren Niettemin werd de 
broedkolonie steeds vaker verstoord door de groei 
ende loeloop op het Topshuis, terwijl ook door de 
inirodukiie san raiien in hel spoor van de loege 
nomen menselijke akiisileiten desastreuze vernie 
lingen werden aangericht Rijkswaterstaat dienst 
kring Deltakust heeft hel strandje nu uitgerasterd 
zodat de vogels weer rustig kunnen broeden Als 
nu de raiten nog kort worden gehouden is er een 
belangrijke blijvende broedgelegenheid verder al 
leen Hooge Platen en Slijkplaai voor de 
Dwergstern in het Deltagebied veiliggesteld 

'Sponliinr* ontwikkelingen 

Door rijk. provinsie en gemeente is altijd betoogd 
dal Neellje Jans middels een plan mei allure op 
'nivo' zal worden ingericht Dus niei alleen maar 
veel badgasten met elke honderd meter een tent 
met IJS en patat met (zie Veerse dam en Brouwers 
dam) Nee het moet iels worden dal attrakticf en 
Zeeuws cultureel tegelijk is, met veel aandacht 
voor de natuur van de Oosterschelde en de tech 
niek van de waterbouw / o nodig kan dit recreatie 
projekt gefaseerd van de grond komen als het niet 
anders kan, maar dan wel in het kader \in een lo 
taal plan In dat geval zou er middels inrich 
tingsmaatregelen voor gewaakt worden dat zich 
niei 'spontaan' allerlei ontwikkelingen zouden 
voordoen die de voorgestane inricliting onmoge 
lijk maken Het doet dan vreemd aan te moeten 
vernemen dat de gemeente Veere vanwege het bin 
nenhalen van een rijkssubsidie van / 150 000,— 
nu, los van alles en bij voorbaat, bij de sluis aan 
de Noordzeekant een grote irailerhelling met par 
keergelegenheid wil realiseren Niet alleen het toe 
kennen van een subsidie voor een dergelijk recréa 
nef projekt is van rijkswege uiterst inconsequent, 
ook de gemeente doet erg nerveus en vergeet haar 
eigen opstelling ten aanzien van Neeltje Jans Of 
zou de dadendrang van de gemeente iets te maken 
hebben mei hel politieke feit dal zij op Neeltje 
Jans geen vaste voet aan de grond heeft'' Hoe het 
ook ZIJ jammer is het wel De nauiurlijke ontwik 
kelingen in de voordelta zullen verder worden ver 
stoord voordat er over de toekomst van dit gebied 
zinnig IS nagedacht Juist op een moment dat de 
zeehond zich in de voordelta opnieuw vestigt. 

neemt de onrust er door vissers en recreanten ver 
der toe, terwijl het projekt zelf mets bijdraagt aan 
de inrichting van Neeltje Jans Het hemd is weer 
nader dan de rok Hen visic voor de wat langere 
termijn is in de politiek blijkbaar een onbekend 
begrip Hel zal dus wel weer gaan zoals het altijd 
gaat, ook op Neeltje Jans en ook m de voordelta 
Nog even wachten met bieden heren ondernemers, 
het IS zo weer uitverkoop 

Redactie 

Toename van (gevonden) jonge zeehonden in Zeeland 
in 1987 
In de zomer van 1987 zijn in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk meer longe zeehonden ol 
'huilers' aangetroffen in de Zeeuwse kusiwalercn en op de stranden Naar aanleiding hiervan had John 
Beijersbergen op 25 augustus een gesprek met Peter Reijnders, zooloog en zeehondcnspecialist bij het 
Rijksinslituul voor Natuurbeheer op Texel De redaktie vindt de materie intéressant en aktueel genoeg 
om tevens de lezers van Sterna op de hoogte te brengen van de belangrijkste gezichtspunten 

17950 

Oorzaken van de toename 

Met betrekking tot de oorzaken van deze toename 
kunnen een aantal biologische redenen (van mier 
ne aard) en een aantal milieu invloeden (van exier 
ne aard) worden onderscheiden 

hioloKiM he n (lenen 

a Het fenomeen van de 'huilers zal altijd blijven 
optreden omdat vooral longc mocderdicrcn (dic 

Jonge zeehonden op een /aiiUpiadi een beeld dal we bij 
een goed beheer van de voordeha %aker kunnen zien /•<> 
lo Jan \an de kam 

Vlaams Instituut voor de Zee 
Flanders Manna Insùtula 

^. m, *•*»«*• 



ren die voor de eerste maal een jong werpen) een 
jong in de steek kunnen laten 
b Na 4 weken Mopi het contact tussen inoederdier 
en jong, hel miKderdier bekommert /ith er dan 
totaal mei meer om De jonge dieren moeien dan 
volledig voor /ich/ell zorgen, gaan /werven en 
kunnen dan in hun onervarenheid-op de meest on
logische plaatsen worden gesignaleerd De/e die 
ren /ijn zelfstandig en worden ten onrechte als 
'huilers' gekwalificeerd' / e hoeven bit een maand 
oud ook helemaal met uit Zeeland afkomstig Ie 
/ijn, maar kunnen h\ al uit de Wadden/cc ko 
men 

/ xierne mleni-n 

' a In een onrustig gebied geldt in /ijn algemeen 
held dal hel vaker voorkomt dat een moederdicr 
hel jong in de steek laai Mei name de eerste en 
tweede dag /ijn kritiek en enkele verstoringen in 
een laagwaterperiode /ijn dan al lunest De melk 
gift van het moederdier slopt en het jong wordt 
met meer aangenomen Het instellen van rustge 

. bieden biedl hiervoor een oplossing 
b Nogal wal /ogenaamde 'huilers' /ouden eigen 
lijk geen probleem /ijn als /e met riisl /ouden 
worden gelaten Met een goede voorlichting naar 
/owel hel publiek als naar sommige overheidsdie
naren kan ook dn probleem worden opgelost 
C ondusic 

Het toenemende aantal (gevonden) jonge zeehon
den in de Zeeuwse delta duidt op een herkolomsa 
tie van het gebied Deze herkolonisaiie heeft waar 
schijnlijk alles te maken mei een sterk verbeterde 
waterkwaliteit m Ooslerschelde en noordelijk Del 
lagebied, vergeleken bij de /esiiger jaren, en een 
recentelijk verbeterd reproduclicsucces in de Wad 

Ijhel I (>>er/iihl .uiiKCspocIde /ee/oi>Kdiercii iii /ceUiid 

denzee 
De jonge /eehonden zijn dan ook deels afkomstig 
van elders Het betreft hier jonge, onervaren die
ren waarvan bekend is dal /ij onder andere uil-
zwerven naar nieuwe gebieden om /ich te vestigen 
/ e worden ten onrechte als 'huilers' gekwalifi
ceerd Een ander deel van de jonge zeehonden be
treft dieren die in de delta zijn geboren uu jonge 
moeders die voor de eerste maal een jong werpen 
Juist deze moederdiercn hebben door onervaren 
heid minder succes en kunnen gemakkeliik in de 
eerste dagen na de geboorte hel jong in de steek la
ten Hel IS aannemelijk dal het hier om longe 
moederdieren ga.it, imiddl hekend is d.il juist zee
honden die voor de cciste maal geslachisnjp /ijn 
'nieuwe' gebieden koloniseren ol lierkoloniseren 
Hel grool aantal deels /ogcndamdc 'huilers' is dus 
begrijpelijk als we constateren dat /ich een ont 
wikkeling heeft ingezet waarbij de zeehond op
nieuw 'vaste voel' m de delta poogt Ie krijgen 
In deze kolonisalieperiode maar ook daarna als 
zich een vast bestand heeft gevestigd, kan aan de 
bescherming van de zeehond inhoud worden gege
ven door de negatieve externe invloeden te mini
maliseren Een goede voorlichting en hel instellen 
van rustgebieden in Ooslerschelde, Westerschelde 
(monding) en in de voordelta zijn in deze be
langrijk 

De hoge(re) stroomsnelheden in de stormvloedke 
ring vormen geen beletsel voor de migratie van de 
zeehonden tussen Ooslerschelde en voordelta Het 
toegenomen aantal 'huilers' in 1987 is gelet de si
tuatie waarin de opbouw van de Zeeuwse zeehon 
denpopulatie zich thans bevindt een verklaarbaar 
verschijnsel dat met hel bestendigen van het be
stand en het treffen van beheersmaatregelen zal 
al nemen 
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/cchond(dd) 
/cchond(jd) 
/ jdc l ioh 

/adf lrob 
Bruinvis 
7e«hond0uv) 
/fchondOuv) 

/echondO"^) 
/cchond(juv) 
/rchond(juv) 
/«hond( juv) 

/cchondO"* ) 

vindplaats 

/andkreek 
O Si helde 
\ctrstr 
gdidam 
Renesse 
[X>mburg 
C ad/and 
Renesse 
/ m i iel and e 
Wtsikapelle 
lerneu/cn 
Domburg 
Roggcplaat 

datum 

12 1 
27 2 

25-^ 
03-4 
12 5 
2 W 
07 8 
07 8 
07 8 
11 8 
12 8 
14 8 

locMand 

dt)od 
dood 

7ick/dood 
ziek/dood 
dood 
ge/ond 
gezond 
ge/ond 
gc/ond 
gezond 
ziek 
ziek 

besieniming 

Drathlen 
Drathien 

Pieierhuren/Drathlen 
Piel crburen/ Drachten 
destructie 
Pieterhuren 
Piclcrburen 
Pieterburtn 
Pieicrburen 
Piclcrburen 
Pictcrburen 
PittLrburcn 

n 

Drachten CitzondhcidsdiciiM \OOT dieren m Drachten 
Pictcrburen - zeehonden opvangcenlruni Pieierbiircn 

De duinen van Haamstede in 1728 
rrans Beekman 

Kaarlvondsl 

Sinds enige tijd bevindt zich in het Streekarchivariaat Schouwen Duiveland en Sint Philipsland het 
Familie-archief van der lx:k de C Icrcq In dn archicl sond ik onder inv nr H 20<; een oude kaart van 
de duinen van Haamstede uit 1728, die in 1899 was nagetekend De originele kaart was bij de brand van 
Middelburg in 1940 verloren gegaan en het is dus zeer gelukkig dal deze nagetekende kaan, die „accor 
deert met het origineel" (zoals de Rijksarchivaris in 1X99 schreef) nog wel bestaat 
De kaart geeft de grensscheiding aan in de Schouwsc duinen tussen de Staatse (nu Domani.ilc) duinen 
en de duinen van de Heerlijkheid Haamstede (nu Natiiurnioiiumeiiten) De kaart in het aichicl is siei 
maal dubbelgcvuuwcn op geolied papier en is in sni sleiliu slaat Ons medelid leun Kosinolcii uu /n. 
rikzee heelt echter kans gezien niet veel moeite een lotogralischc copie Ie maken (80 x 6() cm) Van 
deze copie staal nu in de Sterna een verkleining 

Van wie waren de duinen? 

Duizend jaar geleden was alle grond van de f ran 
kische koning Die koning was echter meestal ver 
weg en hij leende stukken land aan een graal In 
1299 gaf graaf Jan een groot deel van de duinen in 
„achterleen" aan zijn basiaardbroer Witte van 
Haamslede De heren van Haamstede gingen het 
op den duur als hun eigendom beschouwen 
Later werden de Orafelijkheidsduinen beheerd 
door de Staten van Zeeland (vandaar Staatse dui
nen) en tegenwoordig is hel Rijk (Dienst der Do 
meinen) verantwoordelijk Het bezit van de heren 
van Haamstede kwam uiteindelijk in 1981 m han 
den van de Vereniging lot Behoud van Natuurmo 
numenten jn Nederland 

Conventie van 1728 

De heren van Haamstede wilden m het begin van 
de achttiende eeuw wel eens precies weten waar 
hun bezit ophield en namens de Stalen van / c c 
land komt de Rentmeester Cieneraal lleoosten 
Schelde Adriaan Kempc op een bespreking niet de 
Heer van Haamstede Ruiger Mogge (12 april 
1728) t r wordt een overeenkomst gesloten en 18 
juni 1728 wordl dit vastgelegd op een kaart ge 
maakt door „geëxamineerd en geadmitteerd land 
meter" Isaac van der Weel 
Punt A op deze kaart is „voor hel duynwekken, 
daar Yman Bakker nu woond bewesten Molen 
berg" Punt B ligt „voor Bakkerswegt" De punten 
A en B worden exact uitgedrukt in graden ten op
zichte van de kerktorens van Weslensehouwen, 
Burgh, Haamstede en Renesse De lijn A B wordt 
precies ten op/iehie van „een ordinair zeecompas" 
bepaald, namelijk \^ graden en 15 minuten weste 
lijk van het Noorden 

Cire'nspaul 1791 Ioio J P v d Hroeike 

De gieiislijii wordt in hel veld aangegeven met ei 
ken palen, gelet op het aantal dwarssireepjes waar 
sehiinliik negen In I7S6 vinden we een , speeiliea 
lic van kosten gevallen op het vemicuwen en 
herstellen van de vergane en vervallen seheidpa 
len" In 1791 /ijn de houten palen vervangen dooi 
twaall haidslenen palen met aan de ene /ijde een 
O voor Ciralelijkheid en aan de andere kam een H 
voor Haamstede Van deze slenen palen is er nog 
een enkele bewaard gebleven 

Duinen en duinvalleien 

De kaan wordt pas interessant door de aanduiding 
van de duinvalleien in 1728 en de vele namen Hij 
lijkt preelezer dan hetgeen Hattinga m zijn kaan 
uil 17^2 tekende en waarsehijnliik voor het duin 
gebied teruggreep op kaarten uu hei eind van de 
I7e eeuw 
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