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Op zaterdag 3 november 2018 hebben we een 
bezoek gebracht aan Buitenplaats Mon Plaisier te 
Schuddebeurs op het eiland Schouwen-Duiveland. 
Onderweg blijk ik met twee echte kenners in de 
auto te zitten. Adrie is geboren in Nieuwerkerk en 
heeft op de vijver van Schuddebeurs menig rondje 
gemaakt met de waterfiets en Ineke heeft in haar 
jeugd ook veel in deze omgeving rondgelopen. Ik 
kan dus rustig achterover leunen en genieten van 
de omgeving want de verzamelplek weten we wel 
te vinden.  
 

 

 
Het is weer is fantastisch. Beetje fris maar met een prachtig zonnetje dat door de bomen schijnt; echt 
herfstweer. Tijdens het koffie drinken en koek knabbelen, doet DirkJan verslag van zijn digitale 
speurtocht over Mon Plaisier en Schuddebeurs. In Schuddebeurs staat menig statig huis. Rijke 
handelaren uit Zierikzee hadden hier hun buitenplaats. Schuddebeurs ligt op een zandplaat en omdat 
het hoger ligt dan de omgeving is het tijdens de Watersnoodramp van 1953 droog gebleven. Dit is ook 
te zien in de beplanting. Er staan nog veel oude bomen. Het is ook een prachtig plaatsje dat 
waarschijnlijk zijn naam te danken heeft aan de lokale herberg, waar men “de beurs moest schudden” 
om de genuttigde drank te betalen. 
 
 

 
Hoe groot zouden die kinderen nu zijn en zijn ze al terug 
gekomen? 

 
Al pratende en zoekende naar paddenstoelen  
lopen we naar het “Bos van de Toekomst”. Een 
veld met verschillende bomen. Bomen die zijn 
aangeplant ter nagedachtenis van iemand, 
door natuurliefhebbers of bijvoorbeeld door 
een school. Een bijzondere plek en al gaande 
ontstaat het idee om vanuit IVN Goeree-
Overflakkee ergens op het eiland een bankje te 
plaatsen. Een bankje in de natuur waar je 
lekker kan zitten om niet alleen van de natuur 
te genieten, maar ook om als het nodig is het 
leven een beetje te overdenken.   

 
Ter voorbereiding op de verdere uitwerking 
van dit idee wordt onderweg menig bankje aan 
een kritische test onderworpen; stevigheid, 
zitcomfort, constructie, materiaalkeuze en 
locatie. Ja, ja, een idee hebben is één ding, 
maar IVN’ers gaan voor wat betreft de 
uitvoering niet over één nacht ijs.  

 



Al vielen de natuurvondsten deze keer een beetje tegen, het was toch een schitterende wandeling 
door dit voor velen nog onbekend gebied. Zeker de moeite waard om nog een keer terug te komen.   
 
Bijzonder was het bezoek van Wilma van het Landelijk Bureau die op de terugweg van haar vakantie 
een tussenstop maakte om samen met haar man gezellig met ons mee te lopen. 
 

   
Een van de vele prachtige bospaadjes.    Het Bos van de Toekomst. 
 
 

   
Schipper Bo zet ons over.      Ook een mooi plekje voor een bankje. 

 

   
Yes, een paddenstoel gevonden!    Een pracht exemplaar. 


