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- Van der Straaten (VdS) is mooi bedrijf, 
maar liever verplaatsen naar de werf bij 
de sluis 

- VdS verplaatsen naar het slibdepot 
- Voorhaven gebruiken als natuur 

compensatiegebied 
- Toevoegen strandje, grenzend aan VdS 

der Straaten
-  Dijkovergang geschikt houden voor lengte 

transport VdS (tot 35m)

- Behouden wandelroutes op de dijk, langs 
de Westerschelde 

- Behouden en verbeteren fietsroutes 
buitendijks 

- Bestaande paden en trappen verbeteren 
of vervangen 

- Toevoegen zitgelegenheden
- Verbeteren van bestaande 

zitgelegenheden
- Toevoegen verlichting langs wandel- en 

fietspaden
- Dijktrap bij de Eeweg gewenst
- Toevoegen visplekken
- Veel visplekken onveilig door gladheid

- Omzetten Zeedijk in fietspad 
- Fietspad op binnendijks talud 
- Zeedijk is gevaarlijk door 

motorvoertuigen
-  Alleen bestemminsgverkeer op Zeedijk
- Verkeersborden periodieke afsluiting zijn 

onduidelijk
- Verminderen sluipverkeer door Schore 
- Fietsroute van Schore naar Hansweert 

veilig maken

- Geen binnendijkse natuurcompensatie 
waar vogels op afkomen i.v.m. 
kippenboeren 

- Let op logistiek en transport bij 
kippenboeren tijdens aanleg

- Denk aan biodiversiteit 
- Last van zoute kwel langs de dijk
- Zoek natuurcompensatie elders b.v. in 

Zak van Zuid-Beveland
- Recreatief gebruik kan natuur verstoren

- Behouden praathuis Schore 
-  Verbeteren praathuis, vergelijkbaar met 

NPO entreepunt ‘de Duikbril’
- Toevoegen parkeerplaatsen 
- Oplaadpunt voor fietsen gewenst
- Verlichting praathuis gewenst
- Stroomvoorziening gewenst 
- Informatiebord gewenst

- Slibdepot omzetten in recreatiegebied
- Toevoegen paviljoen op slibdepot 
- Slibdepot natuurgebied laten 
- Slibdepot behouden als grasland, 

eventueel slib verwijderen 
- Camperplaatsen niet uitbreiden 
- Camper plaatsen wel uitbreiden  
- Behouden oude pier 
- Kunstwerk (Amos) beter verlichten 
- Toevoegen voorzieningen bij camper 

plaatsen (b.v. water en stroom) 
- Behouden wandelvoorziening 
- Behouden vislocaties tbv. hengelsport 
- Toevoegen overstaphekjes op visplekken
- Geen hoge bebouwing i.v.m. zicht vanaf 

de sluis

- Voorkomen overlast werkverkeer 
- Overlast zoute kwel langs de dijk bij 

hoogwater 
- Water in kelders van woningen 
- Behouden Veerweg als ontsluitingsweg
- Toevoegen betaalbare huurwoningen
- ‘Woonboulevard’ naast Van der Straaten 
-  Routes van dorp naar dijk beter verlichten

- Behouden oude sluizencomplex 
- Oude sluizen beter betrekken bij het dorp 
- Oude sluizen presentabel maken
- Toevoegen info-borden bij sluizen
- Toevoegen nieuwe wandelroutes 
- Toevoegen verlichting wandelroute
- Toevoegen kinder speelgelegenheid

- Toevoegen jachthaven bij de sluis, zoals in 
Wemeldinge 

- Behouden (of vernieuwen) trailerhelling 
aan de dijk

- Toevoegen (boeren)camping aangrenzend 
aan nieuwe jachthaven

- ‘Omweg’ weg Scheldemond bij sluis 
aanpassen

1  Praathuis Schore

3  Dijk

6  Slibdepot

4  Infrastructuur

2  Natuur en landbouw

7  Historische sluizencomplex 

5  Bedrijfsterrein Van der Straaten 

9  Nabij sluis

8  Hansweert ( Veerweg e.o.)
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