
ZVU NATUUR EN FOTOGRAFIE VOORJAARSCURSUS 2021 OP DIVERSE LOCATIES IN ZEELAND  

 

 
Docent : de heer J. Midavaine, tel: 0111-652721  

Cursusduur : zeven bijeenkomsten  

Aanvang : vrijdag 9 april  2021  om 13.30 uur in dorpshuis “De 

Schutse”, Julianastraat 22 te Burgh-Haamstede  

 
 
vrijdag 9 APRIL 13.30-16.30 uur  
Kennismaking,  voorbespreking natuurexcursies in dorpshuis “De Schutse”, Julianastraat 22 te Burgh-Haamstede. 
Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan een nabijgelegen natuurgebied waar we voorjaarsverschijnselen 
fotograferen. 
 
vrijdag 16 APRIL 13.00-16.00 uur  
We gaan naar de Slikken van Viane, de inlaag en het Krekengebied bij Ouwerkerk , waar we o.a. de verschillende 
dijkbekledingen kunnen zien.  
 
vrijdag 23  APRIL 13.00 – 16.00 uur  
Een relatief nieuw natuurgebied ligt tussen de Lagezoom en de Recreatieverdeelweg op de Kop van Schouwen waar 
dankzij verschillende aangelegde waterpartijen diverse soorten ganzen en watervogels hun plek hebben gevonden. 
O.a veel brandganzen die zo slim zijn niet meer naar Spitsbergen en Siberië te vliegen om te broeden.  
 
vrijdag 21 MEI 13.00 – 16.00 uur  
In 1925 gaf burgemeester van Woelderen opdracht voor de aanleg van het Nollebos.  Het was een geschenk aan de 
bewoners van Vlissingen.  Het Nollebos spoelde weg door het bombardement van 7 oktober 1944 om Walcheren 
onder water te zetten . De bestaande beplanting dateert van 1950. We gaan kijken hoe het Nollebos anno 2021 eruit 
ziet, waarin zowel zoet- als zoutminnende vegetatie voorkomt.   
 
vrijdag 28 MEI 13.00 -16.00 uur.  
Het reservaat Dijkwater is een oeroud stukje Duiveland. Het ligt bij het dorpje Sirjansland en is zowel in natuurlijk als 
historisch opzicht een gebied apart. Vroegere vaargeulen, oude dijkjes, grasland en bos vinden we hier. De vaargeul 
van het Dijkwater liep vroeger naar de landbouwhaventjes van De Beldert en Sirjansland. In 1953 is het Dijkwater 
ingepolderd. De ingedijkte geul is een belangrijk broed- en overwinteringgebied voor vogels. Het water is zout 
doordat er plaatselijk zeewater opwelt. 
 
vrijdag 4 JUNI  13.00 – 16.00 uur  
Droge voeten houden in de Zeepeduinen. De Zeepeduinen zijn gedurende drie jaar in drie termijnen afgeplagd. Alle 
begroeiing van Amerikaanse Vogelkers, Esdoorns, Berken, Liguster, Kamperfoelie en andere bomen en struiken zijn 
weggehaald om een authentiek duinlandschap met kenmerkend biotoop terug te krijgen. Dit met behulp van 
verschillende grazers! We fotograferen de ontwikkelingen in dit prachtige duingebied.  
 
 vrijdag 11 JUNI 13.00 -16.00 uur  
De geheimen van de Schelphoek. Ontstaan tijdens de watersnoodramp. Het gat in de dijk op deze plaats leek in 
eerste instantie nog mee te vallen maar in de maanden na de ramp werd het alleen maar groter. Dit resulteerde in 
augustus, een half jaar na de ramp, in een oppervlakte van 520 meter breed en 38 meter diep. Om het gebied werd 
toen een ruim vier kilometer lange ringdijk aangebracht die werd gesloten met caissons.  De laatst aangebrachte 
caisson steekt nu nog steeds boven de dijk uit en is een prima uitkijkpunt. Het krekengebied is rijk aan planten en 
dieren.  
 
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Volksuniversiteit, tel: 0118-634800 of via: 
zeeland@volksuniversiteit.nl.  
 


