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Vielen Dank allen, die Bilder, Texte oder Werbung beigesteuert haben. 
Hartelijk dank aan een ieder, die fotos, tekst of advertenties verzorgt 

hebben. 
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Hartelijk gefeliciteerd!  
 

De Banjaard bestaat 50 jaar, van harte 
gefeliciteerd met dit gouden jubileum. 
In die halve eeuw is er veel veranderd, 
want wie had er kunnen denken dat de 
komst van het eerste vakantiepark (de 
Banjaard) de richting van Noord-
Beveland zou bepalen?  
 
Naast landbouw en visserij is het 

toerisme de belangrijkste economische pijler van het eiland.Toen de 
wethouder in 1957 bekend maakte dat er in Wissenkerke een recreatiegebied 
moest komen, liepen de gemoederen soms hoog op. Toch besloot men 
uiteindelijk gronden aan de toeristen uit te geven, hiermee was het eerste 
recreatiegebied, de Banjaard, in Wissenkerke een feit. Inmiddels zijn er veel 
campings en vakantieparken bijgekomen. Momenteel staat de gemeente ook 
weer voor een belangrijk toeristisch besluit. Wissenkerke zou een toeristische 
impuls moeten krijgen, door langs de waterlopen, dijken, lanen en erven 
interessante routes voor toeristen toe te voegen. Ook ondernemers hebben 
plannen welke bijdragen aan het recreatieve aanbod. Ik kan eigenlijk wel 
zeggen dat de komst van de Banjaard een nieuwe golfbeweging in gang heeft 
gezet en die golf is voorlopig nog niet op zijn hoogtepunt! 
 
Rest mij nog de organisatie van het jubileumboekje te feliciteren met deze 
uitgave. Ongetwijfeld is door jullie ijverigheid dit jubileum ‘’onvergetelijk’’ 
geworden. 
Tevens wens ik u een aangenaam verblijf toe in onze 
gemeente! 

 
Hartelijke groet, 
 

De burgemeester van Noord-Beveland 
 

H. (Henny) van Kooten 

 

 

 

Übergabe der 
Jubiläumsbroschüre 
an die Gemeente 
Noord-Beveland  
an Henny van Kooten 
(Burgemeester) und 
an Manon de Jonge 
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Den Abschluss bildet wieder ein Zitat aus dem Text von 
Harmen Balijon zum 20 jährigen Jubiläum, das heute 
zum 50 jährigen Jubliläum noch genauso gilt: 
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Lidmaatschap / Mitgliedschaft  

V.V.E. De Banjaard 
Eigentümer-Verein 

Om de belangen van de eigenaren van een bungalow in de Banjaard te behar-
tigen is destijds een vereniging opgericht n.l. de “V.V.E. De Banjaard” 
(Vereniging Van Eigenaren van een bungalow in de Banjaard). Deze 

vereniging is een aanspreekpunt voor algemene belangen het Park betreffende 
en tevens de spreekbuis naar de Gemeente Noord-Beveland. 

De vereniging heeft een entreecontributie van € 50,- en is bedoeld voor vele 
jaren lidmaatschap 

Bent u nog geen lid of niet meer ,dan kunt u zich dan schriftelijk      per e-mail. 
 

V.V.E De Banjaard. 
Secretariaat  Kloetingseweg 47-25   4462AW  Goes NL 

E-mail: plbrug@zeelandnet.nl 
Bank: ING 4472596.  IBAN: NL161ING0004472596 / BIC: INGBNL2A 

 

Zur Wahrnehmung der Interessen der Eigentümer der Bungalows in de Ban-
jaard ist seinerzeit ein Verein “V.V.E. De Banjaard” (Verein der Eigentümer 

von Bungalows in de Banjaard) gegründet worden. Dieser Verein ist An-
sprechpartner für allgemeine Angelegenheiten den Park betreffend und 
ebenfalls das Sprachrohr gegenüber der Gemeinde Noord-Beveland. 

Der Verein hat einen einmaligen Eintrittsmitgliedsbeitrag von € 50,- , der für 
viele Jahre Mitgliedsschaft gedacht ist. 

Sind Sie noch nicht oder nicht mehr Mitglied des Vereins, dann können Sie 
sich schriftlich oder per E-Mail anmelden (Kontaktangaben siehe oben). 

 

22./23.05.2009 
Jubiläumsfeier 

Jubileumviering  

5500  JJAAAARR  
“oude“ de Banjaard  

 

Dieses Heft wurde erstellt von Siegfried Jagau und Altfrid Norpoth im Auftrage des V.V.E de Banjaard 
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De Banjaard bestaat 50 jaar ! 

Eind vijftiger jaren werd het eerste plan “Zomerhuizenterrein nabij Kamper-
land” gesitueerd in de Onrustpolder, in de directe omgeving van de Kamper-
landse Duintjes. Het bungalowterrein werd genoemd “De Banjaard”. In het 
plan zijn opgenomen een kiosk, hotel “Kamperduin”, een verzorgingscentrum 
“Deltaleven” en vanzelfsprekend onze bungalows.  

De voorschriften eerste herziening bestemmingsplan zomerhuizenterrein“De 
Banjaard” dateert van 11 september 1979. De bijbehorende tekening geeft als 
eerste datum 14-12-’78 en is getekend door het architectenbureau Rothuizen 
en ’t Hooft B.V. uit Goes. Hierin zijn drie klassen zomerhuizen en een 
horecabedrijf aangegeven. Het geplande verzorgingscentrum heeft 
plaatsgemaakt voor een winkel.  

Als we nu 50 jaar later kijken, kunnen we constateren, dat de variatie in 
bungalows enorm is toegenomen, zowel qua vormgeving als inhoudsmaten. 
De winkel is al vele jaren verleden tijd en momenteel is het horecabedrijf  aan 
een metamorfose onderworpen. Tevens heeft “De Banjaard” een naburig park 
“Residence De Banjaard” gekregen, met bijbehorende luxe voorzieningen, 
zoals een zwembad. 

Ondanks alle veranderingen heeft ons park nog veel van zijn charmes 
behouden, met name de unieke ligging aangeleund tegen de duinen en een 
mooi, breed zandstrand aan de monding van de Oosterschelde. 

De vereniging van eigenaren heeft deze vijftigjarige mijlpaal aangegrepen om 
een boekje samen te stellen, waarin in vogelvlucht de voorbije 50 jaren worden 
verwoord en uitgebeeld. 

Wij danken met name de heer A. Norpoth voor het vele werk bij het 
ontwerpen van deze jubileumuitgave. 

Het bestuur wenst u veel leesplezier en bovenal woongenot, plezier en rust in 
ons park “De Banjaard”. 

Namens het bestuur, 

Kees van den Berg  
Voorzitter VVE “De Banjaard”  
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„de Banjaard“ 

De Heer Harmen Balijon hat 1979 
zum 20 jährigen Jubiläum von de 
Banjaard ein großartiges Heft erstellt 
mit schönen Texten und zahlreichen 
Zeichnungen zu den Anfängen von de 
Banjaard. Er schreibt darin: „ In 1979 
bereikte het bungalowdorp „DE 
BANJAARD“ de twintigjarige 
leeftijd. Het leek mij ardig om naar 
aanleiding van dit heugelijke feit 
enkele notities te maken. Nu is twintig 
jaar geschiedenis niet zo 
indrukwekkend maar er zijn toch wel 
enkele zaken die de moeite van het  
opschrijven waard zijn. 

 

Laten me maar beginnen met de 
naam, velen hebben zich afgevraaagd 
waar deze vandaan komt. Welnu: De 
Banjaard bestaat al eeuwen, maar niet 
op de plaats waar de bungalows stan.  

De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen 
dat „de Banjaard“ niet zo geliefd was, 
in het bijzonder niet bij zeevarenden. 
Het was vroeger n.l. een gevaarlijke 
zandbank in de Noordzee, waar menig 
schip op vast liep; vandaar die slechte 
naam. 

Maar dat is lang geleden,  
dus: zand er over! 

 

50 Jaar „Oude de Banjaard“                   22./23.05.2009 - 37 - 

 

 

 

 

 

Kopie von plankaart, Bestemmingsplan Banjaard,  
25.07.1988, Architectenbureau Rothuizen en ’T HOOFT B.V., Gemeente Noord-Beveland 
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Wie nu het dorp binnen wandelt kann zich moeilijk voorstellen dat hier twintig 
jaar geleden nog aardappelen en suikerbieten groeiden, en koeien graasden in 
de weide. 

 

Het eerste schuchtere begin van recreatie was een nissenhut waar een Goese 
predikant zijn vacanties doorbracht. Later werd langs de weg, die nu Oost-
Westweg heet een houten huisje gebouwd „Laurina“ en daarmee was het wel 
bekeken. “ 
Dann entstand ab 1959 das „alte“ Bungalowdorf de Banjaard, und hat sich in  

        

den letzten 50 Jahren 
sehr verändert (Weg-
schneiden der Bäume 
und Büsche und Um-
bauen der Häuser, 
Winkel und Hotel), 
doch der alte Charak-
ter der Ruhe und Er-
holung ist geblieben. 
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Ontwikkeling van toerisme 
in de Banjaard 

„Ook in de gemeente Wissenkerke zou het toe-
risme vanaf het einde van de jaren vijftig gelei-
delijk tot ontwikkeling komen, om in de twee 
daarop volgende decennia een storm-achtige 
ontwikkeling door te maken. 

In 1957 maakte de wethouder bekend dat er in 
Wissenkerke een recreatiegebied moest komen.  

…  maar dat Rijkswaterstaat dat plan had getorpedeerd. Een jaar later kende de 
raad de einige jaren daarvoor opgerichte Noord-Beveland vvv subsudie toe om 
het toerisme op het eiland te stimuleren. Helaas, einige raadsleden waren bang 
dat als gevolg van het toerisme de zondagsrust in de gemeente zou worden 
verstoord. Ook een busverbinding op zondag naar de stranden, die in de ogen 
van het gemeentebestuur onvermijdelijk was, kon …  geen genade vinden. 

Eind 1958 boog de raad zich over het voorstel om een gemeenschappelijke 
regeling vast te stellen voor de beharting van de recreatiebelangen in het 
gebied van het Veerse Gat en de Zandkreek. De Zeeuwse gemeenten langs het 
Veerse Meer moesten samenwerken om bijvoorbeeld de benodigde gronden in 
eigendom te krijgen en bestemmingsplannen vast te stellen die op elkaar waren 
afgestemd. De gemeente Wissenkerke besloot om voor recreatie bestemde 
grond voor duur van dertig jaar in erfpacht uit te geven. Hiermee was het 
eerste recreatiegebied, de Banjaard, in Wissenkerke een feit. 

Reeds een jaar later, in 1959, waren alle percelen in de Banjaard toegewezen 
en beslot de gemeente tot aankoop van nog eens vijf hectare grond naast het 
bestaande gebied. Het voorsteel werd angenomen. In de jaren 1959 – 1961 
werd de Banjaard geleidelijk uitgebreid. In 1962 stonden er 120 zomer-
woningen, een hotel en een winkel. De aanleg van de Veerse Gatdam en de 
Zandkreekdam zou het toerisme op Noord-Beveland een geweldige impus 
geven. 
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Mijn eerste werkzaamheden in de Banjaard waren in plm. 1969 toen ik mijn 
vader op zaterdag hielp. Dan reed ik met de VW-bus en een heleboel flessen 
butaangas naar de Banjaard en waar een lege fles stond, die omruilen. Ook 
wilden sommige huurders tv kijken tijdens hun vakantie, dan werd een tv 
gebracht en een antenne provisorisch op het dak gemonteerd. Men kon dan van 
3 Nederlandse kanalen en soms als de bungalow gunstig lag ook nog van 1 
Belgisch kanaal genieten tijdens de vakantie. 
 
Er is veel veranderd in de afgelopen vijftig jaar, Noord-Beveland is geen 
eiland meer, diverse campings en bungalowparken zijn eer bij gekomen. Maar 
ook in Kamperland is veel veranderd, veel minder winkels dan in de jaren 
50/60, maar wel grotere en mede door het toerisme is er in Kamperland bijna 
alles te krijgen wat men nodig heeft. 
 
De Fa. Flikweert is er nog steeds, na een grondige vernieuwing in 1986 hebben 
wij het bedrijf van onze ouders overgenomen en later is er nog een schuur 
gebouwd voor fietsverhuur met een showoom voor fietsen en 
witgoedapparaten. 
 
Alleen de Banjaard is in principe weinig veranderd, wel zijn veel huizen 
aangepast naar de eisen van de huidige tijd, de winkel is verdwenen, hotel 
Kamperduin is gesloopt en er wordt een nieuw hotel gebouwd. 
Maar het heeft nog steeds een ideale ligging t.o.v. strand, huizen met privé tuin 
en heerlijk rustig!!!!! 
 
Joop en Ria Flikweert 
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Kirch-Dienste 

Zuerst im Bungalow Kwikstaartenlaan 1. 
Dann in einem ehemaligen Militärzelt an 
der Stelle des heutigen Zwaluwenlaan 4. 
Später in einer ehemaligen Scheune in 
Kamperland, Meulenweg (1965-07-14  
Strandkerk in Kamperland) und heute in 
Vrouwenpolder 

_______________________________________________________________ 
 

 
Veerweg 14 
Kamperland 

Hoofdstraat 46 
Kortgene 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

De Banjaard “50 jaar”. 
 
Nadat in 1957 de eerste toeristen bij boer Mol op camping Anna Friso 
kwamen, werd er in 1959 begonnen met het bouwen van een echt bungalow-
park met vakantiehuisjes. Toen nog echt een eiland, was het voor de toeristen 
nog een hele reis om in kamperland te komen. 
 
Als zoon van Piet Flikweert heb ik de realisatie vanaf het begin mee gemaakt. 
Mijn vader heeft diverse huizen voorzien van de elektrische installatie. Maar 
ook mijn moeder mocht veel bewoners van de Banjaard helpen aan elec. 
Huishoudelijke apparaten, fietsen en fiets-onderdelen.  
Vanaf die tijd is ook de fietsverhuur begonnen met eerst zeer oude fietsen, 
later opgeknapte fietsen en tegenwoordig nieuwe fietsen, zelfs met electrische 
ondersteuning. 
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In 1965 besloot de raad tot de bouw van een jachthaven bij Kamperland, die 
plaats moest bieden aan 218 boten. De overgrote meerderheid van de raad was 
van mening dat recreatie in Kamperland noodzakelijk was om de leefbaarheid 
van het dorp te stimuleren en stemde dus in met het voorstel van burgemeester 
en wethouders. Met de aanleg van de jachthaven, die in 1968 wird uitgebreid 
met een jachtwerf en een showroom, was een bedrag van meer dan zeven ton 
gemoeid. 

Uiteraard was niet iederen in Wissenkerke blij met de uitbreiding van de 
recreatie. De bevordering van het toerisme mocht dan economische belangen 
dienen en het dorp voor een verdere leegloop behoeden, de rust op het dorp 
werd er volgens sommigen in ernstige mate door verstoord. In 1967 voerde de 
raad een uitgebreide discussie over de openstelling van kampwinkels op 
zondagen rond het middaguur. Het college voelde ervoor de kampwinkels en 
de winkel in de Banjaard zondags van 11:30 tot 12:30 uur open te stellen. Met 
vier stemmen voor en zes tegen besloot de raad het voorstel te verwerpen. De 
winkels bleven op zondag gesloten. Een jaar later kwam men echter op de 
zaak terug. Het voorstel tot openstelling van de campingwinkels werd nu met 
slechts twee stemmen tegen aangenomen.  

Het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig vertoonden 
een verdere uitbreiding van de recreatie. Vol trots deelde het gemeentebestuur 
in 1970 dan ook mee dat de recreatie goed loopt. 

Vast staat dat de recreatie een sector is die niet meer is weg te denken uit de 
Nooord-Bevelandse economie. Niet alleen zorgt recratie voor de broodnodige 
werkgelegenheid, ze is ook goed voor een jaarlijkse omzet van tientallen 
miljoenen waarvan ook de gemeente via de in 1972 ingevoerde toeristen-
belasting een aardig graantje meepikt. Toerisme en recreatie hebben het eiland 
voorgoed van aanzien veranderd.“ 

. . . 

(Auszüge aus dem Buch „Tussen insolement en ontsluiting – Een bestuurlijke 
geschiedenis van Noord-Beveland, 1795-1995“ von A.J.Barth en Dr. A.I.Kort) 
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Der Aufbau des 
Bungalowparks  
de Banjaard  

ging von Jahr zu Jahr rapide voran. Jeden Monat 
kamen neue Häuser dazu und  
damit stiegen 
auch die  
Preise. 

 

Het oprichting van het bungalowpark de 
Banjaard ging van jaar tot jaar 
vlug vooruit. Iedere maand kwamen 
nieuwe huizen erbij en daarmee 
stegen ook de prijzen. 
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ontwikkelen, groeide het bedrijf gestaag. Door positieve mond tot mond 
reclame kwamen er steeds meer bungalows bij.   

Tengevolge van de ziekte van de heer Noordhoek kon de familie hun 
verhuuractiviteiten niet meer voortzetten en hebben zij hun bungalowbestand 
aan ons gegund. Ook de bungalows van de Zuidooster, de toenmalige 
busmaatschappij uit Limburg, zaten daarbij. Deze woningen worden tot de dag 
van vandaag nog door ons beheerd. Door diverse fusies van de 
busmaatschappij zijn er vele naamsveranderingen geweest. Nu zijn het de 
chauffeurs van de Hermesgroep die hier hun vakantie doorbrengen. 

In het jaar 1999,  ongeveer zes jaar na de verhuizing van ons kantoor van park 
Ruiterplaat naar het voormalig postkantoor aan de Sofiastraat in Kamperland, 
hebben wij twee verhuurkantoren overgenomen: Rene Faasse Beheer en 
Verhuurkantoor van Halst. Ons bedrijf was inmiddels zo sterk gegroeid dat 
mijn man en ik een dubbele baan hadden. Mijn man had inmiddels zijn 
opleiding voor makelaar voltooid en besloot om zijn baan op te zeggen en 
fulltime voor Ruiterplaat Recreatiebeheer en Makelaardij te gaan werken. Ons 
kantoor is sinds 2000 gevestigd aan de Veerweg te Kamperland. Vele 
eigenaren en nu ook hun kinderen hebben de weg gevonden naar ons kantoor.  

Ik ben nog steeds geboeid door de schoonheid van ons eiland en breng dit 
enthousiasme over op onze medewerkers, zodat ook zij, in combinatie met een 
sterke marketing, de toeristen kunnen overtuigen hun vakantie op Noord-
Beveland door te brengen. Voor mij is en blijft de oude Banjaard, met zijn 
prachtige en schone stranden de favoriete locatie op Noord Beveland. Ik hoop 
dat nog heel veel bewoners en toeristen mogen genieten van dit mooie en 
unieke plekje op de wereld.  

Heleen Besems-Versluis 
Directeur Ruiterplaat Recreatiebeheer & Makelaardij 
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1962-04  www.zebi.nl 

 

Interview met  
Mvr. Wilderom 
(Kamperland)     Siegfried Jagau 

 
2007 google-earth  

1. Sedert wanneer woont U in Kamperland?  1963  (geboren in dat jaar) 

2. Heeft U het ontstaan van de oude Banjaard  zelf meegemaakt?  
Niet bewust !  Ik was te klein.  

3. Hoe beordeelt U de invloed van het nieuwe woongebied (de oude Banjaard) 
op de infrastructuur van Kamperland? Het is een „dorpje“ op zichzelf. Het 
dorp Kamperland stond er ver vanaf. Voor mijn gevoel woonden er vroeger 
veel mensen met geld die toch wel wat neerkeken op de „boeren“ in 
Kamperland (Ik had ook geen kontacten daar, en dat waren toeristen en wij 
hadden hier ons leven.) De wegen worden steeds drukker en ze zijn niet 
allemaal gemaakt voor zoveel auto´s en zulke grote auto`s.   

4.  Heeft U persoonlijk kontact met bewoners van de Banjaard? Ja, zakelijk. 
Er zijn mensen die zich aanpassen b.v. leren de taal en dat is fijn.  

5. Hoe staat U  tegenover een ontwikkeling als toeristisch gebied, die 5 jaar 
geleden is begonnen? Het is soms wel erg druk vind ik. Vooral  in de 
winkels. Wel fijn dat er ook andere dingen ( zoals speel boerderij 
fietstochten) komen en niet alleen overnachtingsplekken. Zo blijft `t geld 
ook een beetje hier en kunnen we weer iets moois maken/investeren in de 
toeristen. Voorheen moest je natuurlijk van `t eiland af, wij hadden alleen `t 
strand  (erg mooi trouwens in elk seizoen).       
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Interview met mijnheer Rinus Faasse Siegfried Jagau 

1. Sedert wanneer woont U in Kamperland?  Ik woon in Kamperland sinds 
1932 en heb het ontstaan van de banjaard op een afstand gevolgd. 

2. Had U toen een mening over het projekt? Ik had mijn mening gevormd naar 
de algemene mening van de inwoners in die tijd. Toerisme was toen nog 
heel onbekend. Het was een hardwerkende gemeenschap. Alleen de bouvak 
had een  week vakantie per jaar. Dus zo´n vakantie park dat was voor ons 
niks dat was alleen voor de rijke lui. De uitgave van de kavels kwam dan 
ook  maar langzaam  op gang. Het kon eigenlijk niet, gezien de eigen 
woning, was dat veel te duur. Toen er langzaam wat schot in kwam en de 
laatste kavels in zicht kwamen,  gingen de ogen open, werd de mening 
bijgesteld en was men positiever.  

3. Hoe beoordeelt U de invloed van het nieuwe  woongebied op de 
infrastructuur van Kamperland?  De invloed van het nieuwe woongebied 
heeft in grote mate bijgedragen aan de werkgelegenheid en de welvaart in 
de regio.  

4. Heeft U persoonlijk kontact met bewooners van de Banjaard? Ik heb 
persoonlijk kontact gehad met de bewoners doormiddel van werkzaam-
heden rond om de woning en bemiddeling van verhuur en informatie van 
de streek.  

5. Hoe  staat u tegenover een ontwikkeling als toeristisch gebied, die 5 jaar 
geleden is begonnen? Tegenover de ontwikkeling sta ik heel positief. Het 
heeft gewoon grote welvaart gebracht in de streek.  

Feitze de Haan (Kamperland) zegt in dit verband,  
voor de economische ontwikkeling van Noord 
Beveland is het toeristisch  product van groot 
belang. Er moet wel 
opgelet worden dat 

groot-schaligheid 
vermeden dient te 

worden en grote vakantie parken dienen niet 
meer gebouwd te worden. 
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De Banjaard had al vroeg een prominente plaats in mijn leven. Als meisje van 
ongeveer 13 jaar had ik mijn eerste baantje in de winkel “Delta Leven” van de 
familie Noordhoek in De Banjaard. (Op deze plaats staan nu de bungalows 
Fazantenlaan 2, 2a en 2b).   

Dit baantje had ik via mijn vader geregeld. Hij was destijds werkzaam voor de 
Gemeente in De Banjaard en kende de familie Noordhoek goed. Mijn vader, 
Adrie Versluis, heeft 22 jaar in de Banjaard gewerkt en kent heel veel 
bewoners. Inmiddels is hij 80 jaar oud geworden. Ik denk dat veel oudere 
bewoners van De Banjaard zich mijn vader nog herinneren.  

Enkele jaren later solliciteerde ik op het terras van de bungalow aan de 
Leeuwerikenlaan naar mijn eerste baan op het kantoor van de heer A.C. van 
der Peijl uit Goes. Ook ben ik enkele jaren werkzaam geweest bij de familie de 
Regt van Hotel Kamperduin. Daar heb ik in de schoolvakanties als afwashulp 
en serveerster gewerkt. Ik herinner mij nog namen van gasten, vaste Banjaard 
bewoners, zoals de families Flick, Konings, Crusio, Paasen en Kaatz.  

Na hotel Kamperduin heb ik mijn opleidingen en werkzaamheden buiten 
Noord-Beveland vervult. Eerst nog een aantal jaren in het Zeeuwse, maar na 
enkele jaren ben ik gaan reizen en werken in diverse landen in Europa, het 
Midden- Oosten, Amerika, Canada en Mexico. Hierbij heb ik veel ervaring 
kunnen opdoen in de internationale hotellerie.  

Na al deze omzwervingen ben ik toch weer teruggekomen naar Zeeland en heb 
daar mijn echtgenoot Willem Besems ontmoet.  Na het verlies van een kindje 
wilde ik graag terug naar mijn roots en zijn wij neergestreken in park 
Ruiterplaat aan het Veerse Meer. In park Ruiterplaat waren we één van de 
eerste permanente bewoners. Onze 3 kinderen zijn er opgegroeid en  in 1987 
zijn wij daar een verhuurkantoor gestart. We begonnen met drie bungalows. 
Dat was een leuke bezigheid naast het moederschap. Mijn man had een 
managementfunctie in de aluminiumindustrie. Doordat we veel plezier hadden 
in de verhuur van bungalows en wij een goed toeristisch product wilden 
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 De paardekar van buer de Bruine  

De Banjaard-bewoners van het eerste uur 
zullen zich ongetwijfeld nog herinneren de 
groenteman-kruidenier-olieman, die met 

  
zijn paardekar de Banjaard bezocht: Jan de Bruine. Speciaal bij de jongelui 
was hij populair want vaak mochten ze op de rug van Pök, het paard, 
meereden. 

Kinder-Sommerfeste, Fußball und Volleyball 
auf der großen Wiese 

Viele Jahre lang fanden auf beiden Spielwiesen von de 
Banjaard Kinder-/Sommerfeste statt. Außerdem wurden 
auch Fußball- oder Volleyballspiele und -Turniere - Jung 
gegen Alt, mit Mädchen und Jungen - veranstaltet. 
(Bilder vom Fußball aus 1963 und 1966) 
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Auszug aus einem Gästebuch 
De Banjaard 
Mit angenehmer Geschwindigkeit —  Tempo 120--Limit fahren wir durch die 
Niederlande und nähern uns nach drei Stunden Seeland. 
Jetzt sind wir total entspannt. Wir haben Ferien. 
Rechts und links ist die See, wir können sie riechen. Vor uns noch wenige 
Kilometer das offene Meer. De Banjaard ist unser Ziel. 
Mit überschaubaren Gepäck kommen wir in einem uns lieb 
gewordenen Ferienhaus an und richten uns mit wenigen Handgriffen ein. 
Wir fühlen uns zuhause. 
Was ist hier so besonders und was suchen 
wir? 
Die Luft, sie ist frisch und würzig. 
Das Meer, es ist nah, der Horizont endlos. 
Der Strand, nie zu voll, erstreckt sich weit, 
lange laufen wir im weichen Sand. Die 
Landschaft, flach, weit, durchzogen mit Kanälen, aufgeteilt in Felder und 
Weiden. 

Das Dörfchen putzig, besonders vom Deich 
aus gesehen. Eine Idylle bei Vollmond, 
„Klein Bonum" aus Asterix. 
Was „fehlt" sind Lokale, Geschäfte, Hotels, 
Diskotheken —  und das macht de Banjaard 
so liebenswert. 
Die Menschen sind freundlich und tolerant. 

Unser Domizil, ein großer Garten, etwas wild, mit Bäumen und Hecken.  
Die Wohnung gemütlich, hell, alles an seinem Platz. 
Wir haben gekocht und gebraten, musiziert und gelesen. 
Wir sind gelaufen über die Deiche, die Wiesen und am Wasser. 
Wir haben uns erholt. 
Ach ja, wir sind auch mal in die pittoresken 
Städtchen der Umgebung gefahren. Aber 
gebraucht und genossen haben wir die Ruhe 
und Beschaulichkeit.  
Wir haben uns treiben lassen wie Sand. 
Im Sommer 2008.  
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Ik ben even oud als de Banjaard  

Ik ben in 1980 bij de Gemeente begonnen. Samen met dhr.Versluis heb ik 
bomen gerooid op de percelen tussen de woningen.  

In 1991 heb ik de tuinbedrijf Koster uit Wissenkerke overgenomen, hij deed 
veel prive tuinen op de Banjaard, ik ben gestopt bij de Gemeente. Nu heb ik op 
de Banjaard veel onderhoud aan tuinen, gras maaien, heggen knippen, bomen 
rooien, einige jaren geleden bomen met iepenziekte (Ulmenkrankeit). In mijn 
klantenkring heb ik veel duitse mensen. Ook werk ik op andere recreatie 
parken. 

Ik woon aan de Stekeldijk 26 tusssen Kamperland en Geersdijk. 
Vanzelfsprekend is er in de loop der jaren het een en ander veranderd op de 
Banjaard, vooral met de verkaveling, einde afloop erfpacht: de tuin percelen 
werden groter.Er kwamen andere meer groen blijvende heggen, kortom de 
tuinen werden wat mooier. 

De jaargetijden geven een leuke afwisseling in de natuur. Toch is het voorjaar, 
als de kale bomen in het blad komen de mooiste tijd. 

Alles woordt weer mooi groen.  

De druke tijd van gras maaien begint weer. Ook de toeristen hebben weer zin 
te komen naar hun tweede woning. 

De Banjaard is een park 
met een eigen karakter 
direct aan het strand. Dat 
maakt het bijzonder, ook 
zijn de huizen veel luxer 
geworden, er zijn al 
verschillende huizen 
afgebroken, en weer nieuw 
gebouwd en vele 
verbouwd. Het zijn geen 
vakantie (zomer) huizen 

meer, maar huizjes waar men ook in de winter heen kann . 

Ko de Nooijer (geb.1959), Stekeldijk 26,  4493 PE Kamperland  
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Bungalowpark de Banjaard 50 jaar 

Als oud-middenstanders hebben wij vanaf de eerste huisjes die in de Banjaard 
gebouwd werden de ontwikkelingen meegemaakt, en hebben wij daar vele 
families leren kennen waarmee wij een band hebben gekregen tot op de dag 
van vandaag. Nu ontmoeten wij de kinderen daarvan, ook weer met hun eigen 
kinderen die hier heenkomen.  

In die 50 jaar is er veel veranderd, zowel in de Banjaard  als in ons eigen dorp, 
en heeft het toerisme een geweldige vlucht genomen. In de beginjaren hadden 
de eerste bewoners met elkaar een hechte band, omdat het steeds dezelfde 
families waren die in de huisjes zaten en er weinig werd verhuurd. Dat is in de 
loop der jaren sterk veranderd; er werden steeds meer huisjes gebouwd en 
werd er meer op de verhuur gericht, zodat ook de sfeer in de Banjaard 
veranderde.  

In de beginjaren ging ik met de auto 
langs de huisjes met levensmiddelen, 
groente en fruit, en vooral vrijdags en 
zaterdags maakten wij lange dagen. 
Zo probeerde iedere middenstander 
een graantje mee te pikken. De een 
op de fiets, de ander met paard en 
wagen, wat voor de kinderen zeer 
leuk was, en zo trachtte men te 

profiteren van de eerste toeristen. 

Was ons dorp vroeger onbekend, nu weet men het massaal te vinden en is 
Kamperland een groot toeristisch dorp geworden met tal van voorzieningen. 
Zelf zijn wij begonnen met een winkel van 18 vierkante meter in de jaren 
zestig, en hebben we deze steeds uitgebreid, tot 2000, toen hebben wij de 
winkel overgedragen aan onze oudste zoon. Die is verder gegaan nu net buiten 
het dorp, waar wij nog dagelijks bezig zijn met het bezorgen bij de klanten en 
ook nu nog steeds vele bekende vakantiegasten in de winkel terugzien. 

Het was een leuke en boeiende tijd, zeker in de begin jaren van de Banjaard. 

Fam. Clement 
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1961 www.zebi.nl   
 

 

 
16.03.1963 G.Leger / Fr. Noordhoek-Tange 

 

11. Mai 1967 Gemeente Noord-Beveland 

 

 
11. Juli 1971 Gemeente Noord-Beveland 

 

 
1978 Ansichtkaart  

15. Juni 1986 Gemeente Noord-Beveland 
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Meine / Unsere Zeit in de Banjaard 

Ostern 1961 waren meine Eltern erstmalig in de Banjaard (im Hotel 
Kamperduin) und hatten unseren heutigen Bungalow im Park de Banjaard 
gekauft mit dem Ziel, dass die ganze Familie (ich hatte sechs Geschwister) von 
da ab gemeinsam Urlaub verbringen konnte. In den Schulferien im Sommer 
1961 war ich dann zum ersten Mal mit meinen Eltern und Geschwistern in 
unserem Ferienbungalow in de Banjaard. Damals konnten wir noch von 
unserem Haus bis zu Joke’s Geschäft schauen und wussten, wenn die Fahne 
gehisst war, konnten wir dort einkaufen. Die Wege waren noch nicht befestigt 
und völlig verlehmt. Dennoch hat uns die Zeit riesigen Spaß bereitet und von 
da ab waren wir in allen Schulferien (Ostern, Pfingsten, Sommer und Herbst) 
in unserem Ferienhaus und genossen das Strandleben. Wir haben die 

Schließung des Veersedamms 
staunend miterlebt, und auch die 
neue Zeeland-Brücke war für uns 
eine große Erleichterung, nachdem 
wir davor immer mit der Fähre 
nach Zierikzee fahren mussten. 

Mit der Zeit wurden in de 
Banjaard die Wege befestigt, die 

Büsche zwischen den Häusern angepflanzt, zahlreiche Geschäftsleute aus 
Kamperland, Wissenkerke und Kortgene kamen nach de Banjaard, um ihre 
Waren direkt den Hausbewohnern anzubieten. Bei Fußball- oder Eishockey-
Weltmeisterschaften suchten wir das Hotel Kamperduin der Familie de Regt 
auf, da wir im Bungalow noch keinen Fernseher hatten. Auch Telefon-
leitungen gab es damals noch nicht. Bei dringenden Telefonaten waren wir auf 
das Hotel oder auf den Winkel von Frau und Herrn Noordhoek angewiesen. 
Wir veranstalteten Fahrradtouren (die Räder konnten wir bei „Flikweert“ 
leihen) quer über die Insel oder auch nach Veere, Middelburg oder Vlissingen 
und zahlreiche Fußballturniere (auf den große Wiesen) und trafen uns abends 
im Duinlust Flipje. Es war eine schöne Zeit. Allerdings war es auch ziemlich 
abenteuerlich nach de Banjaard zu kommen: die Fahrzeit von Essen (NRW) 
nach de Banjaard durch fast alle Großstädte, die auf der Strecke lagen, dauerte 
damals noch ca. sechs Stunden. Dabei waren die Autobahnstrecken in den 
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Vanuit de Banjaard is 
het slechts enkele 
autominuten naar de 
Bierbrouwerij van 
kamperland. 

Bierbrouwerij Emelisse 
brouwt bier van 
uitzonderlijke 
ambachtelijke kwaliteit. 

 

Daarnaast beschikt de 
brouwerij over een 
sfeervol restaurant en 
een ruim en zonnig 
terras. 

 

 

Emelisse is het gehele jaar geopend.  Ook in de wintermaanden 
bent u van harte welkom. Vanaf November tot en met Maart is 
ons restaurant op maandag en dinsdag gesloten. 

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op www.emelisse.nl 

Of meld u op de site aan voor onze nieuwsbrieven: Altijd leuke 
acties en bijzondere specialiteiten voor u als gast. 

Reserveren : 0113-370262 
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Hotel Kamperduin 

De Banjaard en Kamperduin, een bijzondere 
locatie. Juist de kleinschaligheid van zowel 
het park als het hotel heeft ons altijd aan-
gesproken. Van 1996 tot 2004 hebben we in 
Kamperduin veel mensen leren kennen. 
Zowel de bewoners van het ontstaan van de 
Banjaard, maar ook telkens weer nieuwe, die 
bij ons kwamen als vakantiegast of die bij ons kwamen doordat ze een 
vakantiewoning hadden gekocht op de Banjaard. Ondanks de bouwplannen, 
die er in 1996 al lagen, hebben we geprobeerd het hotel mee te laten gaan met 
nieuwe ontwikkelingen. 
c 

Zo organiseerden we een tentoonstelling over de werken van Dhr. Baljon. 
Slechts een oproep was voldoende om bijna 300 van zijn werken bij elkaar te 
krijgen. Vaak elk met een eigen verhaal. Een geweldige ervaring voor zowel 
de Kamperlandse bevolking, alsook voor de bewoners van de Banjaard. 
 

Veelbesproken waren de mosseldagen die we er de laatste paar jaren hebben 
georganiseerd. Letterlijk duizenden bezoekers kregen we op die dagen te 
verwerken. De combinatie van strandbezoek en een gratis mosseltje, live 
muziek en een groots vuurwerk maakte deze dagen voor velen onvergetelijk. 
Er wordt nog steeds over gesproken. In Kamperduin werden ook al het 
Emelisse bier geschonken. Een produkt dat nu in onze eigen Kamperlandse 
Bierbrouwerij wordt gebrouwen.  
 

Nu verrijst er een nieuw appartementenhotel op deze mooie locatie. Het zal 
een aanwinst worden voor de Banjaard. Een stuk upgrading en vernieuwing is 
goed, vooral omdat het karakter van het park er waarschijnlijk wel goed door 
blijft bewaart: Groen, veel groen, met grote percelen, net te smalle weggetjes 
en bovenal voor menigeen een plek met veel herinneringen. 

 

Met vriendelijke groeten,  
Tom ter Horst & Marcel de Neef  
 
(Nachfolger von P. de Regt, der - seinem Vater folgend - mit 
seiner Frau in de Banjaard über sehr viele Jahre Hotel / Restaurant 
Kamperduin geführt hat)  
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Niederlanden mit 3 Spuren (die mittlere Fahrspur gehörte beiden Richtungen) 
besonders nervenaufreibend. Heute schaffen wir es dank der vorbildlichen 
Autobahnverbindung in nur noch 2 ¾ Stunden (es sind auch nur noch 285 km). 

In meiner späteren Jugendzeit ließ die Lust auf Urlaub in de Banjaard etwas 
nach. Doch als meine Frau und ich mangels finanzieller Mittel unsere 
Hochzeitsreise „nur“ nach de Banjaard machen konnten, waren wir beide vom 
Banjaard-Bazillus infiziert. Das hatte zur Folge, dass wir immer wieder 
unseren Urlaub hier verbracht haben und das auch heute noch gerne tun. 
Während unserer Aufenthalte in de Banjaard konnten wir die Entstehung des 
letzten Bausteins des großen Delta-Plans verfolgen. Wir haben den Bau des 
Sturmflutwehrs in all seinen Phasen hautnah miterlebt und waren oftmals 
während der Bauzeit auf den Werk-Inseln wie auch später im heutigen Neeltje 
Jans. Leider haben wir die Zeremonie zur Inbetriebnahme des Bauwerkes 
durch Königin Beatrix nur im Fernsehen sehen können. 

Wir sind mit unseren Kindern und oft auch mit unseren Freunden hier 
gewesen. Wir haben Nachbarn und auch Geschäftsleute kennen- und schätzen 
gelernt. Mittlerweile machen wir manchmal bis zu sechs Mal im Jahr hier 
Urlaub; einmal für ca. drei Wochen (Haupturlaub) und die anderen Male für 
eine Woche oder nur für ein Wochenende. Meine Frau und ihre Freundinnen 
haben de Banjaard  als einen Ort entdeckt , wo „frau“ mal richtig relaxen und 
für 2 oder 3 Tage dem Alltag entfliehen kann. Unsere mittlerweile 
erwachsenen Kinder nutzen ebenfalls das Haus und selbst unser Enkel Noah 
(drei Jahre alt) war schon mehrmals hier und genießt das Radfahren und den 
Vacancie-Dance mit Koos im „neuen“ de Banjaard. Somit erlebt bereits die 
vierte Generation unserer Familie die absolute Ruhe und Erholung in de 
Banjaard. Wir fahren immer wieder sehr gerne hierher und fühlen uns im 
schönen und alten „de Banjaard“ sehr wohl und können aus voller 
Überzeugung sagen, dass wir hier unser zweites Zuhause haben. 

Gabriele und Altfrid Norpoth 
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Herinneringen van Susanne Komossa, 
Vinkenlaan 5 

Pök, of onze eerste ervaringen met paarden. 

Marlies Baas en ik kennen elkaar vanaf ons derde levensjaar uit De Banjaard. 
Marlies woonde op Vinkenlaan 7 en wij op 5.  Elke ochtend gedurende de 
zomervakantie wachtten we bij de ingang van De Banjaard, bij de souvenier-
winkel van mevrouw Balijon, op het moment dat de groentekar van mijnheer 
de Bruine van de Jacobadijk zou arriveren. 

We mochten dan op de rug van Pök, een Zeeuwse knol die de kar trok 
klimmen en meerijden. De tocht ging door de hele Banjaard en heel soms 
mochten we dan ook helemaal mee terugrijden naar de Jacobadijk. De Bruine 
was door zijn vrouw uit het landarbeidershuisje aan de dijk gezet waar zij acht 
of tien kinderen hadden grootgebracht. Hij woonde in het schuurtje daarnaast 
samen met Pök, de groenten en het kleinvee. We vonden het allemaal even 
geweldig.  

Pök markeerde het begin van onze liefde voor het paardrijden. Iets dat we nog 
steeds samen doen als we in De Banjaard zijn. 

De Bruine leverde naast groente ook kippen op bestelling. Op een goede dag 
werd er eentje bij ons afgeleverd. Alleen die kip had slechts een been. 
Desgevraagd antwoordde de Bruine mijn moeder: ‘Oh, dat heeft de poes 
gejat!’. En zie aan, een week later werd tot ontsteltenis van mijn moeder - die 
inmiddels wat twijfels had gekregen over de hygiënische omstandigheden van 
het pluimvee en de slacht - nog een losse poot ‘nageleverd’. Maar een ding is 
zeker: het was een scharrelkip, liefdevol door de Bruine verzorgd zoals al zijn 
dieren en het smaakte geweldig. Niemand is er ooit ziek van geworden. 

Anton de badman 

Toen we klein waren hield Anton de badman de wacht op het strand. Hij moest 
voorkomen dat onnozele toeristen zouden verdrinken. Alleen er was een 
probleem: Anton kon niet zwemmen. Dat probleem loste hij op door de rode 
vlag elke dag te hijsen, want hij vond zwemmen in zee sowieso een 
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Deltaleven 

Van meet af aan was op De Banjaard ook een kleine supermarket te vinden. 
“Deltaleven” was de weidse benaming vor deze winkel, waarin de familie 

Noordhoek alles verkocht, waar 
vraag naar was. Met die vraag 
veranderde het aanbod in de loop 
van jaren dan ook sterk. In het 
begin kon de badgast er terecht 
voor brood, melk en de aardappel. 
Er was ook wat speelgoed te 
koop: een schep en het bekende 
rode plastic vliegtuigje aan een 

touwtje, met snorrende vleugels.  

Gas, in de bekende blauwe gasfles, werd vanuit de winkel aan huis bezorgt. 
Dat was vaak aanleiding om een andere fles tevoorschijn te halen en er één te 
nehmen op de goee afloop. Later deden luxere artikelen hun intrede, een 
slijterij werd aan de winkel vastgebouwd en de zaak werd met een fors 
magazijn vergroot. De bolderkarren en ligstoelen kwamen in de verhuur, net 
als mini-TV’s. 

De winkel had beslist een functie als trefpunt en daar deden de eigenaren, Ko 
en Annie Noordhoek, hun voordeel mee. Het verhuren en onderhouden van de 
vakantiewoningen werd meer en meer onderdeel van de werkzaamheden en 
van lieverlee kwamen daar ook aan- en verkoop van de bungalows bij.  De 
bakens waren tijdig verzet, want door het toenemend autobezit en de opening 
van veel grotere supers in Goes en Middelburg liep de winkelomzet gestaag 
terug. 

De winkel was een trefpunt – na de eerste ochtenddrukte kon, wie er oor voor 
had, aan de kassa terecht voor uitgebreide beschouwingen over de belastingen, 
de politiek van Joop den Uyl, de orgelkunst van Bach en verder alle vragen 
over het eeuwige leven. 

Intussen zag mevrouw Noordhoek er op toe, dat aan kassa twee de bel bleef 
rinkelen. „Deltaleven“ is in de jaren ’90 afgebroken om plaats te maken voor 
nieuwbouw. 

Annie Noordhoek - Tange 
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Bau des Sturmflutwehrs  
Bouw van het stormvloedkering 

 

      

       

    
 

 

schelde, sondernd zum Bau eines technisch hervorra-
genden und einzigartigen Werkes, dem Sturmflutwehr, 
bei dem nicht nur die Sicherheit Zeelands und damit 
die Sicherheit von Noord-Beveland und von de Ban-
jaard gewährleistet wurde, sondern es sollte auch der 
Naturhaushalt weitgehend erhalten bleiben; die Ooster-
schelde blieb damit offen. In den 80er Jahren konnten 
wir die gesamte Bauphase miterleben und wie dieses 
Wunderwerk peu à peu wuchs. Mit 65 in den Werk-
inseln vorgefertigten Betonpfeilern und den künstlichen 
Inseln Roggenplaat und Neeltje Jans werden Noord-Beveland und Schouwen 
miteinander verbunden.  
Mehr über dieses grandiose Bauwerk erfahren Sie bei einem Besuch auf 
Neeltje Jans. Dort finden Sie interessante Videos und Texte, die die Ideen, 
Pläne und Ausführung des Baus der Stormvloedkering eindrucksvoll be-
schreiben.             Altfrid Norpoth 

(Neeltje Jans) 

Nach der Sturmflutkatastrophe bei 
der auch in Zeeland weite Teile des 
Landes überschwemmt wurden und 
viele Menschen ums Leben kamen, 
wurde der Deltaplan beschlossen, in 
dem auch die Oosterschelde abge-
dämmt werden sollte. Es kam jedoch 
nicht zur Abriegelung der Ooster- 
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gevaarlijke bezigheid. Bovendien ontsloeg de rode vlag hem van zijn acute 
plicht tot aanwezigheid waardoor hij tijd had zijn liefste hobby te volgen: het 
bespieden van liefdespaartjes in de duinen. Daar kon je hem zo winden en was 
hij alsmaar druk bezig met zijn verrekijker... 

Mevrouw en mijnheer Balijon 

Mevrouw Balijon exploiteerde een droom van een souvenirwinkel bij de 
ingang van Banjaard. De winkel was in de zomer dagen 
zes dagen per week open, zondag’s mocht niet in deze 
gereformeerde contreien. Ze verkocht er kranten en 
tijdschriften en heel veel, liefst kitscherige strand- en 
Zeeland souvenirs, speelgoed enzovoorts. Als kinderen 
gingen we er altijd kijken bij het kleine paviljoentje 
met rondom glas, al die mooie spullen - die je nooit van 

je ouders kreeg - en mevrouw Balijon middenin die dol op kinderen was. 
Rondom het paviljoen stond een stellage met schilderijen van mijnheer 
Balijon.  

Het echtpaar was in de jaren vijftig vanuit Den Haag naar de Jacobadijk 
verhuisd omdat het leven er goedkoper was en de zeelucht beter voor mijnheer 
Balijon’s astma. Van de schilderijen en het paviljoentje alleen konden ze niet 
leven. Mijnheer Balijon werkte daarom ook als huisschilder. En, in de winter 
toerden zij door heel Nederland met poppenspel. Het dorp Kamperland heeft 
hun beiden lang als buitenstaanders gezien: van buiten, artiesten, te cultureel, 
hij lid van de vrijmetselaars, een huishouden van Jan Steen met overal 
spullen.... Maar voor vele Banjaardgangers was de paviljoen en het 
Balijonhuis aan de Jacobadijk een vaste aanloopplek voor een borreltje op 
zaterdagochtend. Nu leven de zuster en haar dochter, het nichtje van mijnheer 
Balijon in het huisje. Met de dood van zowel mevrouw en mijnheer Balijon is 
er een deel van de couleur locale verdwenen. Maar gelukkig zijn er nog de 
schilderijen. Zo hebben wij ‘Flipje’ en vele anderen zeegezichten en ‘gezicht 
op Veere’. 

 ‘Flipje’ 

Net zoals het paviljoentje van mevrouw Balijon 
was Flipje een droom. Flipje was de gele de 
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strandtent hoog op dijk en duinen ter 
hoogte van de huidige aanzet van de 
peilerdam. Flipje is er oorspronkelijk 
gekomen voor dijkbouwers van de Veerse 
dam en hengelaars die bij lage eb geweldig 
reusachtig grote vissen uit zee trokken. Bij 
de golfbrekers beneden aan zee kon men 

krabben vangen, mosselen plukken en soms waren de basaltstenen helemaal 
bezaaid met zeesterren.  

De strandtent had een café-interieur met een houten plankenvloer waarop zand 
gestrooid werd en zich in het weekeinde de 
hengelaars verzamelden om sterke verhalen te 
vertellen en zich aan een borreltje warmden. Aan 
twee kanten waren er ramen, een zijde met zicht 
op zee. Bij het zijraam kon men de lekkerste patat 
halen na een wandeling vanuit de oude De 
Banjaard tot aan de tent. Toen ik klein was vond 
ik het een heuse afstand.. Mijn familie heeft altijd 

gespeculeerd waarom die patat nou zo lekker 
waren (25 cent met mayo 30 cent)? We 
vermoedden dat de kwaliteit voornamelijk 
bepaald werd door het feit dat olie slechts 
zelden gewisseld werd. Maar de aardappels 
waren vers en voorgebakken en de kwaliteit 
verbluffend! 

Jeugdtrauma 

Naast vele mooie herinneringen heb ik bij een strandfeest ook een jeugdtrauma 
opgelopen. Ik was een jaar of vijf of zes en had aan een zandkastelen wedstrijd 
meegedaan en zelfs een prijs gewonnen. Op gegeven moment mochten we uit 
allerlei cadeaus kiezen. En ja, daar lag een geweldig zakmes! Maar dat kreeg 
ik niet omdat ik te klein en een meisje was. Het werd briefpapier. Dit incident 
ben ik nooit meer vergeten. Ik ben uiteindelijk bouwkunde gaan studeren om 
ook wat grotere ‘kastelen’ te kunnen ontwerpen. En wat betreft het 
‘jongensgereedschap? Dat schaf ik gewoon zelf aan! 
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Ordnungsmacht vor der Tür. Ist man im Urlaub toleranter? Hat der 
Nachbarhund für einen selbst hier in der naturnahen Umgebung auch eine 
Schutzfunktion?  Auf jeden Fall fühle ich mich in dem menschenleeren und 
dunklen de Banjaard  während  der Wintermonate  recht sicher, wenn mein 
Hund aufmerksam jede Veränderung seiner Umgebung anzeigt.  

Eine Aufgabe der Hunde im de Banjaard  sollte man noch erwähnen: sie sind 
Sportgefährten. Wie oft sieht man einsame Jogger, die mit ihrem anhänglichen 
Vierbeiner allein auf dem Deich entlang joggen. Oder ältere Damen und 
Herren, die mit ihrem Hund lange Spaziergänge oder Wanderungen 
unternehmen. Wird hier das Tier nicht auch zum Ansprechpartner?  

Abschließend möchte ich noch ein paar Bemerkungen zu Hund und Umwelt 
machen. Trotz der relativ vielen Hunde scheinen die „Tellerminen“ im de 
Banjaard nicht so häufig vorzukommen. Dies liegt sicherlich daran, dass die 
Hundehalter hier mehr Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen und daher die 
Hinterlassenschaften ihrer Hunde mit Plastiktüten beseitigen. Die Gemeinde 
erleichtert dies vorbildlich durch die vielen aufgestellten Mülltonnen. 

Siegfried Jagau 
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Hunde im Banjaard 

Der de Banjaard bietet viele Vorteile. Einer davon ist: ich kann meinen Hund 
mitnehmen. In der Neben- und Vorsaison tobt er unbeschwert am Strand, und 
ich kann ihn fast bis zum Horizont in der Küstenweite laufen lassen. Alle 
Hundehalter in der Feriensiedlung kennen sich, weil man sich morgens oder 
nachmittags beim Spaziergang meistens trifft. Herrchen und Frauchen haben 
ein international beliebtes und wichtiges Thema: man spricht über die ver-
schiedenen Rassen und Mischlinge. Diese haben natürlich alle eins gemein-
sam: es geht um die Lieblinge der Besitzer. So sind die Hundebekanntschaften 
schnell geschlossen, und man verhält sich beim nächten Treffen wie zwei alte 
Bekannte.  

Auch scheinen die Hunde untereinander hier weniger aggressiv. Rüden, Hün-
dinnen sowie Welpen oder Jungtiere begegnen sich freundlich und sind zum 
Toben je nach Alter und Kondition meistens schwanzwedelnd aufgelegt. 
Sicherlich werden die Zeeland-Hunde  hier artgerechter erzogen als unsere 
teilweise aggressiven Etagen- und Stadthunde. Darüber hinaus sind die hier 
Urlaub machenden Gasthunde ebenfalls viel umgänglicher im sozialen Ver-
halten, denn wer seinen Urlaub auch mit Rücksicht auf seinen Hausgenossen 
aussucht (siehe Hundestrand), wird wahrscheinlich  auch einen 
verhaltenssicheren Familienhund erziehen.  

Einzigartig und einmalig für den de Banjaard-Strand: man kann seinen Hund 
in der Hauptsaison, wenn auch angeleint, mit an den Strand  nehmen. So 
lassen sich im Sommer nicht nur die Menschen in der Sonne braten, sondern 
zwischen ihnen liegen, ebenfalls faul und träge, angeleinte Vierbeiner, die 
genauso Spaß  am Wasser haben wie ihre Halter.  

Mich wundert immer wieder, wie wenig Aggressionen man hier in der 
Siedlung und am Strand den Hunden und deren Haltern gegenüber an den Tag 
legt. Ist der de Banjaard ein Treffen der Hundefreunde? Bleiben die fana-
tischen Hundehasser weg? Auf jeden Fall gehen Hund und Mensch hier eine 
bemerkenswerte Symbiose ein.  

Auch das lautstarke Konzert der verschiedenen Hunde, die ihr Feriengrund-
stück kläffend „verteidigen“, wird toleriert. In manchen Gegenden 
Deutschlands stände bei diesem Bellen schon längst die herbeigerufene 
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Zuwasserlassen des Peilbootes 

  

Ongeveer daar waar heden het stormvloedkering het eiland Noord-Beveland 
verlaat, was toen een plaats, waar een peilboot kon in het zee worden gelaten. 
Met de peilboot werden de peidieptes van de stroomgeulen opgemeten en in de 
jaarlijkse poldervergadering besproken. De peilboot is later gekocht door G. 
van der Weele. Naderhand is er een Perkins diesel in geplaatst. Het dijkbewa-
king huisje is tegenwoordig van de heer Visch uit Kortgene. Voor die tijd was 
het in bezit van mijnheer Krijger dijkbaas van de Vlietpolder en wonende te 
Wissenkerke. Een van de roeiers was Gerard Kramer ook omroeper van 
Wissenkerke. De man in de regenjas was de heer Slotema uit Wissenkerke. 
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Warum ich gerne zum Banjaard fahre. 
Als ich vor 25 Jahren zum ersten Mal nach Kamperland kam, waren die 
gewaltigen Baumaßnahmen zum Küstenschutz noch deutlich zu erkennen. 
Heute ist das alles eingewachsen, aus dem Bitumen-Damm zwischen 
Vrouwenpolder und Kamperland ist eine Dünenlandschaft geworden, zur 
Nordsee und rund um das Veerse-Meer ist mit behutsamer Hand eine 
wunderbare natürliche Ferienlandschaft entstanden.  

Bei der Quartiersuche für meine vielen Kurzurlaube - weil ich zeitunabhängig 
bin immer gegenläufig zu dem großen Urlauberstrom - bin ich jetzt zum 
Banjaard gekommem. Um genau zu sein - zum "alten" Banjaard. Er ist ein 
optimaler Platz für meine Familie, mit Hund versteht sich und für mein 
geliebtes Hobby das Windsurfen.  

Je nach Wetter und Laune geht es dazu zum Schotsman auf das Veerse-Meer 
oder vor dem Damm auf die Nordsee. "Kachelt" der Wind zu sehr - ich gehöre 
einer Generation an, in der man es lieber etwas gemütlicher angehen lässt  -
gibt es vom Kamperlander Hafen aus Richtung Kortgene viele wunderschöne 
Plätze, die etwas geschützter liegen. Das alles sozusagen vor der Haustür in 
herrlicher Natur.  

Gebadet wird natürlich am Banjaard-Strand, dem schönsten und gepflegtesten 
auf Noordbeveland. Spaziergänge und Radtouren werden auf dem Deich hinter 
dem großen Wehr unternommen, um hier die vielfältige Vogelwelt in den 
Poldern zu beobachten. Der Dreiklang Strand - Dünen - Marsch ist für mich 
von einzigartigem Reiz. Wer einen Blick dafür hat, dem geht in dieser Natur 
das Herz auf.  

Die alte Banjaard-Siedlung duckt sich - schön mit alten Bäumen bewachsen - 
gleich hinter den Dünen. Hier findet man gepflegte Grundstücke und 
Ferienhäuser und - was besonders angenehm ist - viele freundliche Menschen. 
Ich wünsche den Bewohnern noch viele schöne Jahre.  

Zum Schluß noch ein Geheimtipp - aber nicht weitersagen: Das beste 
Fischgeschäft zwischen Bad Honnef und der Nord-See - Ausgangspunkt für 
kulinarische Spitzenabenteuer in der Ferienhausküche - liegt beim Banjaard 
gleich um die Ecke!  

Dr. Gundolf Seidel 
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50 jaar Banjaard, 

Als geboren en getogen Noord-Bevelander is de Banjaard voor mij al jaren een 
begrip. Ook al ben ik zelf nog geen 50, mijn herinnering aan het bungalow-
park en het strand gaan toch heel ver terug. In 1971, ik was toen bijna 4 jaar 
oud , hebben wij met het gehele gezin een aantal maanden in een huisje op het 
park gewoond in verband met de verbouwing van de bakkerij van mijn vader 
in de Kerkstraat te Wissenkerke. 

Ook het strand bij de Banjaard herinner ik me nog van toen ik heel klein was, 
de zondagen in de zomer was dit de vaste stek voor de gehele familie. We 
speelden vaak bij de bunker op het hoge duin. 

Tegenwoordig ga ik zelf met mijn gezin regelmatig naar het Banjaardstrand. In 
de zomer, bij mooi weer lekker zwemmen en zonnen. Om te zwemmen is het 
perfect; je hoeft maar een klein stukje het water in en het is meteen lekker 
diep. Je komt op het Banjaardstrand naast de vele toeristen ook heel veel 
Noord-Bevelanders tegen. Voor velen is dit toch het meest favoriete strand in 
de nabije omgeving.  

Is het weer wat minder dan kun je er nog altijd lekker wandelen en even 
uitwaaien. We gaan er 's winters dikwijls lopen met de hond. Met enige 

regelmaat ga ik ook een dagje of avondje vissen 
aan het Banjaardstrand samen met één van 
mijn zoontjes. Ook hiervoor leent dit strand zich 
uitermate goed, mede omdat het niet ver van de 
kant al behoorlijk diep is op sommige plaatsen. En 
hoewel ik niet zo'n fanatiek visser ben en mijn 

vangst vaak beperkt is tot enkele platvisjes weet ik dat er hier ook regelmatig 
behoorlijk zeebaars, gul , wijting en tong gevangen wordt. 

De Banjaard heeft dus voldoende te bieden waar zowel de toeristen als de 
inwoners van Noord-Beveland en omstreken volop van kunnen genieten, het 
hele jaar door.  

met vriendelijke groeten,  

Peter van Keulen,  
spuikom 23 
4484 AZ  Kortgene 


