
BERGEN OP ZOOM
Bergen op Zoom, de stad waar je moet zijn voor 
een fantastische tijd! Funshoppen met de meer 
dan achthonderd jaar oude binnenstad als decor. 
Tientallen erkende monumenten omgeven door 
sfeervolle restaurantjes en terrasjes.

De plek waarvan de evenementenkalender geen 
lege plekken bevat en waar je een klein stukje 
verderop ook nog eens prachtige natuur vindt… 
dat is Bergen op Zoom ten voeten uit.

WWW.AANGENAAMBERGENOPZOOM.NL

FOODSTOET 31 AUG T/M 2 SEPT
Culinair evenement met tientallen 
foodtrucks, muziek en meer.

KUNSTEN IN DE MONUMENTEN
8 & 9 SEPT Erfgoed, muziek, ambacht, 
theater, dans en kunst.
 

SHAKESPEARE VERLIEFD
30 & 31 AUG EN 1,2,5,6 & 7 SEPT
Openluchtspektakel in het Markiezenhof.

KOOPZONDAG 26 AUG
Shoppen op zondag met activiteiten 
en gratis parkeren.

Samenleefcontract op een schelpeneiland 
midden in de Oosterschelde

door Guido Krijge
r

Vorige editie schreef ik over mijn verlangen naar 
onbewoonde eilanden, liefst omringd door oneindige 
zee. Tijdens mijn zeekajakavonturen in de Zeeuwse 
delta ga ik daar naar op zoek. Eén van die schatten 
is het schelpeneiland midden in de Oosterschelde 
(inmiddels alweer jaren een officieel Nationaal Park). 
Het is een surrealistische plek. Een schelpenbult 
die bij hoogwater nog een klein beetje boven water 
uitsteekt. Net groot genoeg om er met de kajaks te 
pauzeren en op een brandertje een lekkere cappucci-
no te maken. En vooral te genieten van de elementen 
die je daar zo intens kan ervaren. Dat vele water om 
ons heen, de zandbank die langzaam weer droogvalt 
of juist onder water zakt. Plekje voor plekje. Het is een 
machtig schouwspel om het getij zo haar ‘werk’ te 
zien doen.  

Ik realiseerde me ineens dat we op het ‘afval’ van vele 
steltlopers zitten. Steltlopers zoals de Scholekster 
komen bij laagwater naar hun eettafel (de zandbank). 
Een eettafel met kokkels. Na het behendig uitgraven 
en openen van de kokkelschelp, wordt het schelpdier-
tje verorberd. Dat de schelp een tweede leven krijgt is 
dan nog niet bekend. Het getij neemt de lege schelp 
mee met haar stroom en deponeert hem zorgvuldig 
op de schelpenbult die aan de rand van de zandbank 
is gevormd. Samen met vele andere kokkelschelpen 
vormde ze een hoogwatervluchtplaats voor vogels, 
waaronder ook de vogels die deze schelpen zelf heb-
ben uitgegraven. 

Ook wij maken gebruik van deze prachtig opgebouw-
de schelpenbult. Pas vanaf 1 juli, nadat de kale grond-
broeders voor hun nakomelingen hebben gezorgd. 
Want zonder nakomelingen, geen lege schelpen. En 
zonder lege schelpen geen eiland. Prachtig toch zo’n 
samenleef-contract

In de maand augustus en september bezoekt Guido 
regelmatig deze schelpenbult midden in de Ooster-
schelde. Soms met hoogwater en soms met laagwa-
ter. Twee totaal verschillende avonturen. 
Wil je ook een keer mee? Kijk voor de kalender op 
www.outdoorinspiration.nl/kalender_outdoor.php
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