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Bijlagen: motivatie zwemtrap Flaauwershaven.docx

Geachte leden van het Pbo,

De stichting Natuur- en milieueducatiecentrum Schouwen-Duiveland zou graag ten behoeve van educatie aan
basis en voortgezetonderwijsscholieren een trap gerealiseerd zien bij het haventje Flauwers. Hierbij de motivatie
daarvoor. Inmiddels is het RHO akkoord met de aanleg van een dergelijke trap. Bij deze wil ik het verzoek aan het
Pbo voorleggen.

_Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW Middelburg

T 0118 62 13 79
F 0118 62 1994

www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en beide Zeeuwse
waterschappen
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Stlchtll!fl Natuur- en MlDeu-edacatle Schoawen-DulYelaDCI

Aan:
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. mevrouw
pIa Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000

4330 ZW Middelburg

• Renesse, 4 november 2010

Geachte leden van het Projectbureau Zeeweringen,

St. Natuur- en milieueducatiecentrum Schouwen-Duiveland heeft uw organisatie benaderd met
betrekking tot de situatie bij Flaauwershaven aan de Oosterschelde. De locatie Flaauwershaven is
uniek en wordt al enige jaren intensief gebruikt voor veldwerk met schoolklassen op Schouwen
Duiveland. Na de herinrichting van genoemde haven dreigt een situatie te ontstaan waarbij de
Oosterschelde daar niet meer veilig toegankelijk is voor veldwerk met schoolklassen. Ook het
Nationaal Park Oosterschelde deelt die zorg. We vragen uw organisatie het aanleggen van een
zwemtrap te overwegen. Tijdens een gesprek met mevrouw op 3
november j.1. hebben de heer respectievelijk voorzitter van het
overlegorgaan en coördinator voorlichting en educatie van het Nationaal Park Oosterschelde, en
ondergetekende onze zorg toegelicht. Deze brieft dient als motivatie waarom een zwemtrap bij de
Flaauwershaven niet gemist kan worden.

Het NME-centrum Schouwen-Duiveland ondersteunt het basis- en voortgezet onderwijs van
Schouwen-Duiveland bij hun natuur- en milieuonderwijs. Alle scholen op het eiland zijn bij het
centrum aangesloten en nemen diensten af.
Een van de diensten is het uitlenen van lesmateriaal, waarmee schoolklassen veldwerk kunnen doen.
Dankzij door ons opgeleide vrijwilligers, natuurouders, kan een leerkracht met een hele klas naar
buiten om veldwerk te doen, langs en in de Oosterschelde.

De Flaauwershaven is een belangrijke locatie, hier worden diverse "zoutwater leskisten" van het
NME-centrum ingezet, waaronder de leskisten van de leerlijn "de Oosterschelde", voor peuters tot
onderbouw voortgezet onderwijs. Ook in de recente educatie bij het "Informatiepunt de Weegbrug
Flauwershaven" van het Nationaal Park Oosterschelde zijn diverse opdrachten opgenomen waarbij
de leerlingen aan de dijk en in en bij het water opdrachtjes moeten doen. Aan de dijk aan de
westkant gaan ze vissen in het diepere water, bij het glooiende strandje bij de Heerenkeet:
aanspoelsels zoeken.

Om veilig met een klas aan het water te kunnen werken moet
1. de toegangsweg autovrij zijn
2. er voldoende ruimte zijn om te verzamelen



3. het talud niet te stijl en/of te glibberig zijn
4. een groep leerlingen veilig bij het water kunnen staan

Aan deze voorwaarden zal na de herinrichting aan de westkant van het haventje niet meer worden
voldaan.
Verwacht wordt dat daar het strandje zal verdwijnen. Op de dijk te hoogte van het (vroegere)
strandje komt bovendien een parkeerplaats, waar ook auto's zullen manoeuvreren. De klas zal dus
moeten uitwijken naar een plek westelijker, aan de rand van het fietspad, waar ze veilig kunnen
verzamelen, materialen verdelen enz. De leerlingen kunnen daar alleen via het dijktalud het water
bereiken. Dit is te steil en mogelijk te glad en biedt dus geen gelegenheid veilig het water te
bereiken.

Om de scholen toch veilig natuureducatie te kunnen laten uitvoeren is een zwemtrap met leuning
aan de westkant van het haventje dus onmisbaar.

Ik hoop dat u het met mij eens bent dat natuur- en milieueducatie voor een kind èn voor de
samenleving van groot belang is en hoop dat u welwillend zult staan tegenover mijn bovenstaand
verzoek.

Met vriendelijke groet,

Coördinator

NME-centrum Schouwen-Duiveland
Postbus ~3432SZG Renesse
Bezoekadres: Ecoscope, aan voetpad tussen Transferium en centrum Renesse

e-mail:
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