
Mieke op den Brouw uit Sint-Maartens-
dijk geniet altijd van de rust op het schor. 
Al meerdere keren heeft ze een vergun-
ning gekregen, maar niet elk jaar. Ze 
heeft goed gemerkt dat de regels stren-
ger zijn geworden. ,,Ze willen dat er 
minder mensen op de schorren komen”, 
zo vat ze de teneur samen. 
Het betreden van schorren en slikken 
is in principe verboden. De provincie 
is bevoegd om mensen vergunning te 
geven om de gebieden toch op te gaan 
om lamsoren en zeekraal te kunnen snij-
den. Het snijden van de zeegroenten ge-
beurt al generaties lang, maar het is in 
de loop van de jaren flink aan banden 
gelegd om de natuur te beschermen. In 
de Eendrachtbode van vorige week én 
deze week uitten enthousiastelingen hun 
zorgen over de steeds strengere regelge-
ving. Ze vinden dat een echte Zeeuwse 
traditie, immaterieel erfgoed, zo de nek 
wordt omgedraaid. De briefschrijvers 
riepen op tot actie richting de provincie. 

Een kilo genoeg
Aan de vergunningen zijn voor dit sei-
zoen ook weer strakke voorwaarden 
gesteld. Zo mogen vergunninghouders 
sinds dit jaar nog maar één kilo per keer 
snijden, voorheen was dat 2,5 kilo. ,,Zo 

willen we commercieel gebruik tegen-
gaan, maar dat mensen het echt doen om 
zelf die avond zeegroenten te eten”, ver-
telt Kees van der Vlugt van Het Zeeuwse 
Landschap. Zijn organisatie is beheerder 
van de schorren die op Sint Philipsland 
liggen. ,,En een kilo zeegroenten is nog 
steeds een goede portie”, vindt hij. Ver-
der mag er enkel tussen twee uur voor en 
twee uur na laagwater gesneden worden. 
Dan zijn de meeste vogels op de slikken 
eten aan het zoeken.
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Land-
schap en Natuurmonumenten willen het 
snijden van zeegroenten op de terreinen 
die zij beheren in vier jaar afbouwen 
naar nul. ,,Wij zitten ook in een spa-
gaat”, zegt Van der Vlugt. ,,Wij willen 

graag de natuur beschermen maar ook 
deze traditie behouden.” 

Broedseizoen 
Een woordvoerder van de provincie laat 
weten de insteek van de natuurorgani-
saties te onderschrijven. Dus toestaan, 
maar niet op plekken waar de natuur er 
onder lijdt. Volgend jaar komt er in elk 
geval een online reserveringssysteem 
voor de schorren om bezoek meer te 
kunnen spreiden. Ondertussen werkt de 
provincie samen met de natuurorgani-
saties, zeegroentesnijders en gemeente 
mee aan de zoektocht naar alternatieve 
locaties. 
Het snijseizoen, van april tot juli, over-

lapt met het broedseizoen van kust-
vogels. Dat is precies waar de schoen 
wringt. Van der Vlugt ,,Het wordt steeds 
drukker langs de Oosterschelde en we 
zien de vogelstand een negatieve trend 
vertonen. We zetten ons in om die po-
pulaties overeind te houden.” Van der 
Vlugt geeft het schor ‘Anna Jacobapol-
der-west’ als voorbeeld. ,,Daar komen 
nog best wat broedvogels voor en dat 
willen we zo houden.” Schorren en slik-
ken zijn volgens de natuurman nu een-
maal kwetsbare gebieden waar je niet te 
veel moet willen komen in de broedtijd. 
,,We hebben tegelijkertijd aangeboden 
om andere, minder ecologische kwetsba-
re, locaties te zoeken. Helaas. Wij zou-
den ook niet willen dat het nodig was.”  
De medewerker van Het Zeeuwse Land-
schap legt uit dat de fysieke aanwezig-
heid van mensen in het gebied vogels 
weerhoudt daar te broeden. De gevleu-
gelden die daar al mee begonnen zijn, 
kunnen door zeegroentesnijders voor 
een te lange periode van hun eieren of 
jongen worden gescheiden. ,,De eieren 
of kuikens zouden kunnen afkoelen of 
juist oververhit raken en dat zorgt voor 
lager broedsucces.” 
Fanatieke zeekraalsnijders, vragen zich 
af wat voor schade de natuur en de vo-
gels precies ondervinden. Volgens Van 
der Vlugt is de verslechterende vogel-
stand een indicator van ‘hoe ons systeem 
er aan toe is’. ,,Daarnaast is er nu een-
maal een wettelijke verplichting. Het is 
voor die vogels een leefgebied en daar 
moeten we zuinig op zijn. Mensen ko-
men ook juist voor de natuur naar Zee-
land. Daarbij hebben deze vogels een 
intrinsieke waarde en waarde voor de 
mensen die ze willen zien. En waarom 
zouden we die vogels niet ook een goed 
leefgebied gunnen?”

Provincie op één lijn met Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap 

Snijden van zeekraal en lamsoren 
stopt in kwetsbare natuurgebieden

Mieke op den Brouw heeft een vergunning om zeekraal te snijden en lamsoren te snijden bij Sint-Annaland. Foto’s: Iman Fase. 

Het is een kwestie van tijd 
voordat het snijden van lams-
oor en zeekraal, op de plek-
ken waar het nu mag, niet 
meer toegestaan is. Naast 
natuurorganisaties is ook de 
provincie ervan overtuigd 
dat deze traditie de rust van 
vogels in die natuurgebieden 
te veel verstoort. Over vier 
jaar is het bijvoorbeeld op de 
schorren bij Sint-Annaland 
en Anna Jacobapolder einde 
verhaal. Wel zoeken Zeeuws 
Landschap, Staatsbosbeheer 
met de provincie naar alterna-
tieve locaties. 
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