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Inleiding 

 

Even buiten Nieuwvliet-Bad liggen de verblijfsrecreatieterreinen de Pannenschuur, Crox 

Houcke en de Boshoeve. De Pannenschuur is een recreatiepark/camping van de Roompot, 

waar toeristen voor een beperkte periode een huisje kunnen huren of kunnen kamperen. Bij 

de Pannenschuur hoort ook de Boshoeve, deze camping ligt meer naar het zuidoosten. Crox 

Houcke is een terrein met vakantiewoningen van privé-eigenaren. Ten zuiden van de 

terreinen ligt een akker. De Pannenschuur wordt gesaneerd en samen met een nieuw 

verblijfsrecreatieterrein op de akker zal het een groot beter aan deze tijd aangepast 

bungalowpark met camping worden.  

Het voorliggende plan is opgesteld om de leefbaarheid in Crox Houcke te waarborgen, ook 

nadat de hiervoor genoemde plannen zijn uitgevoerd. Dit plan betreft alleen de groene 

buffer tussen Crox Houcke en de Pannenschuur met uitbreidingen. 

  



LANDSCHAPSBOUW en GESCHIEDENIS 

 

De polder waarin de Pannenschuur, Crox Houcke en de Pannenhoeve ligt in de driehoek 

Nieuwvliet, Cadzand en de Verdronken Zwartepolder. 

 

locatie (bron kaart:  OpenStreetMap) 

De polder heet de Nieuwehovenpolder en is in 1554 in opdracht van Gheron en Jacques 

Adornis bedijkt. De Pannenschuur is in de loop der jaren uitgegroeid van een boeren erf tot 

een grote camping. Later, na 1985, is ook het verblijfsrecreatieterrein Crox Houcke 

gebouwd. Het gebied waar nu Crox Houcke ligt was akker. Er direct achter was vroeger een 

boerenerf met onbekende naam, en waarvan de oprijlaan of toegangsweg op de plaats lag 

waar nu het centrale pad met de naam Crox Houcke ligt. Van de historie van de polder is 

weinig meer terug te vinden dan de omringende dijken. De akkers waren vroeger veel 

kleiner en werden afgewisseld met weilanden. 

 

De ligging van de polder direct aan zee is voor toeristen zeer interessant, zowel voor 

seizoentoeristen als mensen met een eigen vakantiewoning. Zeker voor een deel van de 

bewoners van Crox Houcke heeft de aangrenzende akker een hoge landschappelijke waarde. 

Door de openheid die er nu nog is, samen met de akkerbouwgewassen, welke jaar-in-jaar-

uit, maar ook tijdens het groeiseizoen een zeer gevarieerd beeld geven. 

 

  



HUIDIGE SITUATIE 

 

Crox Houcke genst aan twee zijden aan camping de Pannenschuur. Op deze grens is een 

smalle groensingel aanwezig. Aan de akkerzijde zijn achtertuinen van woningen, waarlangs 

geen groensingel is aangeplant om het uitzicht vrij te houden. Aan de vierde zijde, dit is de 

voorzijde, is een dijk.  



PLANBESCHRIJVING 

 

Waar de Pannenschuur aan Crox Houcke grenst is een groensingel met een breedte van 10 

meter opgenomen, om zo een goede landschappelijke inpassing te verkrijgen. Aan de zijde 

waar Crox Houcke nu nog aan de akker grenst wordt de strook breder, namelijk 30 meter. 

Hiervan is 10 meter voor de landschappelijke inpassing en 20 meter extra om de kwaliteit 

van het uitzicht wat bewoners van Crox Houcke nu hebben te waarborgen.  

De 10 meter brede groensingel voor de landschappelijke inpassing, welke langs drie zijden 

van Crox Houcke loopt, zal volledig uit bomen en struiken moeten bestaan om te voorkomen 

dat beide zijden, dus de bewoners van Crox Houcke en die van het nieuwe bungalowpark  

een storend uitzicht hebben. De totale lengte van de 10 meter brede strook is ongeveer 750 

meter.  

 

In de groensingel langs de noordzijde en de westzijde van Crox Houcke kunnen het beste 

laanbomen worden aangeplant en op een regelmatige afstand van elkaar worden 

aangeplant. Plaats bij iedere laanboom twee boompalen, en gebruik autogordel boomband 

om de boom aan de palen te bevestigen. De Grauwe abeel (Populus x canescens) is een 

geschikte boomsoort om hier aan te planten. 

 

De 30 meter brede strook langs de rand van Crox Houcke zal zowel uit opgaande beplanting 

als uit gras bestaan. In het gras komen rijen knotwilgen. De bedoeling is dat er een golvende 

bosrand ontstaat met een hoge landschappelijke waarde. Een geleidelijke overgang van 

groensingel naar gras zal voor een zoom-mantelvegetatie zorgen. De natuurwaarde zal 

hierdoor, zeker al er gebruik wordt gemaakt van streekeigen plantmateriaal van bij voorkeur 

autochtone herkomst. 

Een indicatie is weergegeven in bijgevoegde plantekening. De ingetekende bomen zij slechts 

indicatief. Deze kunnen als laanboom worden aangeplant, maar ook als bosplantsoen, 

waarna ze tot boom kunnen uitgroeien. Geschikte soorten zijn: 

 

Boomvormers: 

Zwarte els  (Alnus glutinosa) 

Gewone es  (Fraxinus excelsior) 

Zwarte populier  (Populus nigra) 

Boskriek  (Prunus avium) 

Zomereik   (Quercus robur) 

 

Stuikvormers: 

Veldesdoorn   (Acer campestre)  - kan kleine boom worden 

Rode kornoelje  (Cornus sanguinea) 

Hazelaar  (Corylus avellana) 

Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

Wilde liguster  (Ligustrum vulgare)  - half wintergroen 

Sleedoorn  (Prunus spinosa) 

Wegedoorn  (Ramnus cathartica) 

Hondsroos  (Rosa canina) 

Boswilg   (Salix caprea) 

Gelderse roos  (Viburnum opulus) 

 



Plant de struikvormers bij voorkeur in groepen van 3 tot 10 stuks van dezelfde soort aan. 

Wissel de groepen onregelmatig af, om te voorkomen dat er een strak beeld ontstaat. Een 

plantafstand van 1,50 meter (zowel in de rij als tussen de rijen) zorgt ervoor dat de 

beplanting redelijk snel dicht is, zonder dat er direct al gedund moet worden. 

De boomvormers kunnen of individueel als laanboom worden aangeplant, of in kleine 

groepjes als bosplantsoen. Ook hier geldt dat de laanbomen speels over het plantvak 

verdeeld moeten worden om een natuurlijk beeld te krijgen. 

 

Om onkruidbestrijding tot een minimum te beperken is het verstandig de onkruidvrije 

plantstrook in te zaaien met Witte klaver (trifolium repens). In veel gevallen wordt de 

onkruidgroei hierdoor met 85% verminderd. 

 

De beplanting komt geheel buiten Crox Houcke. 

 

Beheer: 

Per groepje boomvormers zal er één boom over moeten blijven. De overige kunnen op 

kniehoogte worden afgezet. Sommige soorten, zoals de Zomereik, kunnen als struikvormer 

verder groeien. 

Na verloop van tijd zal ook de struiklaag, zodra deze zich begint te sluiten, gedund moeten 

worden. Zorg wel dat het soortenmengsel hierbij behouden blijft. Later kan nogmaals een 

dunning nodig zijn. 

Ook de boomvormers zullen op den duur ruimer gezet kunnen worden. 

 

De knotwilgen zullen om de vier à vijf jaar geknot dienen te worden, waarbij een vast 

knotritme wordt aangehouden. Een vast knotritme is voor de vitaliteit van de bomen van 

groot belang. Het afkomende takhout kan in takkenrillen verwerkt worden. Deze kunnen 

langs de knotwilgen gelegd worden, of langs of in de opgaande beplanting. 

 

De grasstrook dient regelmatig gemaaid te worden. Dit kan één tot tweemaal per jaar 

gedaan worden, waarbij een deel van het gras het winterseizoen blijft staan. Kleine beestjes 

kunnen hierin overwinteren. Het maaisel kan het beste worden afgevoerd. Na verloop van 

tijd zullen zich steeds meer wilde planten in het gras vestigen, waardoor de soortenrijkdom 

en de natuurwaarde toenemen. Als er niet gemaaid wordt zal de bosrand steeds verder 

oprukken, totdat de gehele strook met bomen en struiken begroeid is. De landschappelijke 

uitstraling van de groenstrook zal daarmee verdwijnen. 

  



KOSTENOVERZICHT 

 

Volgens het omgevingsplan van de Provincie Zeeland moet voor verblijfsrecreatie in West 

Zeeuws-Vlaanderen € 34.000,-- per hectare verevend worden. Ter indicatie: de akker ten 

zuiden van de Pannenschuur en Crox Houcke heeft een oppervlakte van 21 ha, als deze 

geheel ingericht wordt voor verblijfsrecreatie zal er voor € 714.000,-- geïnvesteerd moeten 

worden in de kwaliteit van de omgeving. Dit komt bovenop de verplichte landschappelijke 

inpassing. 

 

Voor de groensingel zijn ongeveer 4.500 stuks bosplantsoen nodig. Voor de extra lobben 

ongeveer 2.000 stuks bosplantsoen. Totaal is er 6.500 stuks bosplantsoen nodig. Er zijn 

ongeveer 35 knotbomen nodig. 

 

Kostenschatting: 

 

Aanschaf bosplantsoen: 6.500 x € 0,60/st =  €   3.900,-- 

Planten bosplantsoen 6.500 x € 0,75/st =  €   4.875,-- 

Aanschaf knotwilgen: 35 x € 2,50/st. = €        87,50 

Planten knotwilgen 35 st. x € 4,90/st. =  €      171,50 

38 st. laanbomen x € 24,50/st. =   €      931,-- 

Planten 28 laanbomen x € 17,90/st. =  €      501,20 

56 boomplanen x € 6,--/st. =    €      336,-- + 

Totaal:      € 10.802,20 

 

Inzaaien met witte klaver:    pm 

Grondbewerking:     pm 

Beheer:      pm 

 

Dit kostenoverzicht is slechts een indicatie. 


