
Voorkeurslocatie hoogspanningsstation Schouwen-
Duiveland

27 mei 2021

Wij denken dat de voormalige 
Zuidernieuwlandpolder zuidoostelijk van Zierizee
de beste plek is voor een  hoogspanningsstation. 
Ik laat kort even zien waarom. 
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Ria Geluk
Huib Tieleman
Sjaak de Vos
Rian van Damme



Zuidernieuwlandpolder aanwas, ingepolderd 1352

1860

De kaart is van 1860. binnen het gele vierkant de 
Zuidernieuwlandpolder, die in 1352 werd aangedijkt. 
De z.g. Meeldijk werd hierdoor een binnendijk 
gelegen tussen De Zuidhoek en de nieuwe polder.



Watersnoodramp 1953

Tijdens de ramp brak de zeedijk en liep de 
polder vol. Links te zien als een streepje op de 
achtergrond, rechts in het midden van de foto, 
vanaf de andere kant (ongeveer ‘t Stelletje)



inlaagdijk (1764)

Meeldijk

tijdelijke inlaagdijk 

bestaande inlaag 
ontstaan in 1764

voorkeurslocatie

De blauwe pijl wijst naar een inlaagpoldertje 
ontstaan in 1764 door aanleg van een inlaagdijk 
(om de zuidkust van Schouwen te beschermen). 
Na de watersnoodramp werd een tijdelijke 
inlaagdijk neergelegd om de 
Zuidernieuwlandpolder droog te maken.  
Hierdoor ontstond een tijdelijk inlaagpoldertje. 
Dit poldertje willen we terugbrengen om hierin 
het station te realiseren.    



gezicht op de Meeldijk vanaf Zierikzee richting De Val

Meeldijk in 1953, in 1955 
afgegraven in het kader van 
herstel en  herverkaveling van 
Schouwen-Duiveland.



tracé afgegraven (1955) Meeldijk

Foto vanaf De Val, richting 
Zierikzee. Rechts van de sloot 
lag de Meeldijk. Op de 
voorgrond de N256



laatste stukje bestaande Meeldijk

Als je dan 180 graden draait zie je het laatste 
stukje Meeldijk liggen. Links ervan het zuidelijk 
puntje van de Zuidernieuwlandpolder



bestaande inlaag uit 1764

Hier te zien. Dit poldertje is 1764 deels in 
gebruik als akker, met natuurlijke randen.

r



locatie voor hoogspanningsstation

De voorkeurslocatie in de bocht van 
de N256. Op de achtergrond links 
de inlaag van de vorige dia, rechts 
de Oosterscheldebrug



Vanaf de brug links zicht op de 
historische kern van Zierikzee



Vanaf de brug rechts, de 
voorkeurslocatielocatie, op de 
achtergrond de Gouweveerpolder en 
windmolens



samenvattend waarom deze locatie

 Centrale ligging hoogspanningstation op Schouwen-
Duiveland 

 Meerwaarde landschap door locatiekeuze en manier 
van inpassen middels dijken

 Situering buiten zichtlijnen op de historische kern van 
Zierikzee

 Ligging aan N256 gunstig i.v.m. ontsluiting en geluid

 Weinig bewoning in de omgeving, op ruime afstand van 
Zierikzee

 Ligging in een aparte polder gunstig voor eigen 
maaiveldhoogte en grondwaterpeil

 Dijklichamen dienen tevens als geluidswering

 Overhoeken kunnen worden benut voor 
natuurontwikkeling (versterking natuur inlagen)


