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Aanleiding en uitgangspunt   
De ChristenUnie hecht grote waarde aan natuur en aan het Zeeuwse  landschap. Hier herkennen we 

als christenen iets van de grootsheid van Gods schepping. In onze oorsprong zijn wij verbonden met 

de natuur, want wij delen dezelfde Schepper. Mens, plant en dier, dauwdruppels en oceanen, 

nevelflarden en stapelwolken, komen allemaal voort uit de onpeilbare wijsheid en creativiteit van 

God.  En wij hebben wij onze verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan.  In 2016 

treedt de nieuwe natuurwet in werking. Deze verplicht de provincie een natuurvisie op te stellen. 

Als ChristenUnie willen wij daarin ons eigen geluid laten horen.  

    



  

  

  

  

  

  



  

Natuurbeheer 
  

De ChristenUnie heeft een aantal speerpunten voor het behoud en ontwikkeling van deze natuur  

geformuleerd:   

  

Een groene leefomgeving * draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid en welzijn van mensen en  

maakt het tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en stimuleert de recreatie - 

economie.    

  

Grote aaneengesloten natuurgebieden ** dragen b ij aan  het behoud van de soortenrijkdom van  

planten en dieren in Zeeland. Het beleid voor natuurontwikkeling  wordt gerealiseerd vanuit de  

passie van mensen voor hun omgeving en goede communicatie tussen natuurbeheerorganisaties en  

agrariërs.   

  

Een zorgvul dig beheer in Zeeland van natuur en het landschap.     

  Door het ingrijpen en de aanwezigheid van  mensen is de natuur kwetsbaar en dynamisch. Daarom   

hebben we tijd en ruimte nodig om natuur te beheren en ontwikkelen .   De ambities die wij   

nastreven en die m et elkaar samenhangen ,  zijn:    

   verbeteren van de soortenrijkdom van dieren en planten,   

   het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur,    

   het versterken van de relatie tussen natuur en economie .   

  

Maatwerk om de eigenheid en diversiteit van  het Zeeuwse landschap te waarborgen.   

Diversiteit aan natuur en landschap vraagt een gebiedsgerichte benadering.   

In Zeeland hebben we natuurgebieden zoals Nationaal park Oosterschelde,  Kapelse en Yerseke  
Moer, Prunje polder en Prunjehil en  Verdronken land   van Saefthinge. Daarnaast zijn er verschillende  
landschappen met specifieke kenmerken. Zoals slikken, sloten en kreken, welen en inlagen,  
akkerbouwpercelen (met broedende en overwinterende akkervogels), weilanden ( met botanische  
waarden en/of weidevogels ) , boomgaarden, bermen en dijken, duinlandschap en kust. Dit alles  
draagt bij aan het landelijk karakter van Zeeland en haar identiteit.    

  

  Het open houden van het agrarisch landschap met bloemrijke  akkerranden .     

Hierdoor blijft  er ruimte voor bijvoorbe eld de weidevogels die daar voedsel vinden, nestgelegenheid  

hebben en overwinteren. Bloemrijke akkerranden bieden ruimte en dekking aan kleine zoogdieren  

en  insecten. Akkerranden dragen ook  bij aan natuurlijke plaagbestrijding.   

Zo heeft Zeeland ook kenme rkende besloten landschappen zoals heggengebieden,  

coulisselandschap en binnendijkslandschap.   

  

Integrale  benadering van natuur en landschap.  Door een actieve samenwerking tussen de  

agrarische sector, tuinbouw organisaties, terreinbeheerder en waterschap  komen de natuurwaarden  

van deze verschillende soorten gebieden minder  onder druk te staan .   

  

  



Natuurbeleving   
Om de natuur te kunnen beleven, is  goede toegankelijkheid van groot belang. Daar zijn, wat de 

ChristenUnie betreft , een aantal voorwaarden aan verbonden.  

  

• Goede communicatie, wat doen we en voor wie.  

• De inzet van vrijwilligers en de betrokkenheid van natuurorganisaties, bij het beheren en 

bewaren van natuur in Zeeland.   

• Aanleg van  wandel en fietspaden, Daarbij dienen we rekening  te houden met rust en 

ruimte voor de dieren en planten.  

• Het beschermen van natuurschoonwaarden met stilte en duisternis  als intrinsieke 

waarde.   

  

Economie kan dus niet zonder natuurlijk kapitaal.***  

Landbouw en visserij zijn beiden gebaat bij schoon water. Horeca  en toerisme  verlangen  een 

mooie  natuur en landschap.   

• De overheid schept heldere kaders bij omgevingsbeleid.  

• Inrichten en beheren van terreinen met  oog voor het ecosysteem ,  dat bijdraagt aan de 

voedselproductie en  waterbeheer.  

• Verbinden van private partijen en overheid om integraal en slagvaardig maatschappelijke 

opgaven voor natuur en landschap aan te pakken.  

  

Wij zijn gewend geraakt aan het begrenzen van natuurgebieden. In de visie van ChristenUnie stopt 

natuur niet bij een hek. Als schepsels hebben wij een interactieve rol met onze omgeving.  Dat 

maakt  het samen met de inzet van terreinbeheerders, vrijwilligers, voor ons allemaal tot een 

uitdaging om vanuit liefde en met gezond verstand te zorgen voor deze natuur in Zeeland..    

  

  

  

Bronvermelding   

  
*Groene leefomgeving :   http://degroenestad.nl/dossiers/gezondhei d - 2 /vitami n - g - gree n - environment s - health y -   environment s - 

promotieonderzoe k - joland a - maa s - i n - opdrach t - va n - nive l - 2008 /   

  grote gebieden:   
* *   http://www.biodiversiteit.nl/nederlands e - overhei d - biodiversitei t   
** *   http:// t hemasites.pbl.nl/natuurlij k - kapitaa l - nederland/achtergronden/natuu r - e n - economi e   
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