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Voorwoord 
Samen sterk voor de Zeeuwse kust. Hiermee zĳn we in maart 2016 
van start gegaan. En dat is gelukt. Door de wil en inspanning van 
alle kustpartners ligt er nu een Zeeuwse Kustvisie. Om te komen tot 
een gezamenlĳke visie hebben alle partners keuzes moeten maken. 
Dat is niet altĳd makkelĳk, maar het zorgt er wel voor dat we nu 
een gedragen visie hebben, waarin alle partners zich herkennen. 
Daarmee is Zeeland de eerste provincie met een ondertekende 
Kustvisie. Een resultaat, dat we samen bereikt hebben en waar ik als 
gedeputeerde van Zeeland trots op ben! 

In de visie hebben we vastgelegd hoe we omgaan met de 
ontwikkeling, bescherming en versterking van onze Zeeuwse kust. 
Onze kust is ons belangrĳkste kapitaal. De ligging is ideaal, een 
groen blauwe oase, tussen de Randstad, Brabant en de Belgische 
steden. Onze kust is een aantrekkelĳk recreatiegebied, bevat mooie 
natuur en beschermt ons tegen water. Van groot belang om te 
behouden, te beleven én te versterken. 

De Kustvisie is tevens de Zeeuwse uitwerking van het Kustpact 
dat we met het Rĳk hebben afgesloten. Als overheden gaan we 
de komende tĳd de afspraken uit de visie verwerken in onze 
beleidsplannen. Voor de provincie is dat de Omgevingsvisie 2018. 

Samen hebben we een mooi resultaat bereikt voor de Zeeuwse kust, 
hiervoor wil ik alle partners hartelĳk bedanken! 

Carla Schönknecht 
Gedeputeerde Ruimtelĳke Ontwikkeling 
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Inleiding 
Zeeland, een eilandenrik, gescheiden door diepe zeearmen en 
verbonden door diken, dammen en Deltawerken. Zeeland is land 
in zee: hier tref je meer water dan land en water in alle soorten 
en maten. Zeeland is rikelik bedeeld met mooie stranden en 
duingebieden, badplaatsen en historische dorpen, open agrarische 
akkers  en goede verblifsaccommodaties. Het heeft een grote 
aantrekkingskracht op toeristen en inwoners. Kortom de kust is voor 
velen een geliefde plek en van grote waarde.  

Groen blauwe oase 
Zeeland is met haar ligging in de Delta een groen blauwe oase 
tussen de dichtbevolkte en bebouwde regio’s van de Randstad,  
Brabant en Vlaanderen. De inwoners en toeristen die op de Zeeuwse 
kust afkomen, zin belangrik voor de economie en de leefbaarheid.  
Mede dankzi de toeristen zin er in verhouding veel voorzieningen in 
de Zeeuwse dorpen en steden. 

Unieke kustlin 
De Zeeuwse kustlin met haar eilanden is uniek en onderscheidend 
van alle andere regio’s in dit deel van Europa. De diken, duinen 
en dammen zorgen ervoor dat Zeeland en haar buurprovincies 
beschermd bliven tegen overstromingen. Ook zorgen zi voor een 
gevarieerd en afwisselend landschap. De ‘strid tegen het water ’ 
heeft geleid tot ingenieuze bouwwerken als de Deltawerken.  

Natuur, landschap, samenleving, toerist en accommodatie zin 
onlosmakelik met elkaar verbonden. Deze kwaliteiten van de 
Zeeuwse kust versterken elkaar en zorgen voor een bizondere 
beleving.  
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Kustvisie 
De Kustvisie is een gezamenlĳk product van alle Zeeuwse 
kustpartners. Dankzĳ hun inzet en betrokkenheid heeft Zeeland 
een gedragen visie met daarin de gezamenlĳke afspraken over de 
toekomst van de Zeeuwse kust. Het gebied waar de kustvisie over 
gaat, zĳn het strand, duinen, dammen, dĳken, Zeeuwse badplaatsen 
en het daaraan grenzende agrarische achterland. De samenhang 
tussen natuur, landschap, (verblĳfs)recreatie, waterveiligheid 
en de samenleving staat centraal. De kustvisie kent ook een 
actieprogramma die de partners gezamenlĳk uitvoeren. 

Overgangsbeleid 
Onderdeel van de Kustvisie is het overgangsbeleid. Dat is nodig, 
vanwege de vertaling van de Kustvisie naar beleid van elke 
afzonderlĳke organisatie. In dit overgangsbeleid staat aangegeven 
hoe met lopende projecten wordt omgegaan. 

Leeswĳzer 
Dit boekwerkje is een beknopte versie van de Zeeuwse Kustvisie. Op 
9 oktober 2017 hebben de samenwerkende partners het convenant 
van de Zeeuwse Kustvisie ondertekend. De volledige Kustvisie is te 
downloaden via www.zeeland.nl/kustvisie. De opbouw van dit boekje 
is als volgt: 
• een kustvisiekaart en samenvatting 
• per hoofdstuk de uitgangspunten voor de verschillende kleuren 

uit de kustvisiekaart 
• voor elke kustregio is een regiovisie opgenomen met daarbĳ voor 

die regio relevante detailkaarten. 

www.zeeland.nl/kustvisie
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Zeeland Kwaliteitskust 

De Kustvisie zorgt voor het beschermen, 
versterken en beleven van de bestaande en 
nieuwe kwaliteiten van de Zeeuwse kust. 
Dit hoofdstuk – de Zeeland Kwaliteitskust – 
beschrift de toekomst van de Zeeuwse Kust. 
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De Zeeuwse kust heeft een authentiek, ongerept en divers karakter. 
Rust en ruimte worden afgewisseld door de dynamiek van de 
Zeeuwse badplaatsen en accommodaties. De waterveiligheid van 
de Zeeuwse kust is op orde. De Zeeuwse stranden zĳn relatief weids 
en ongerept. De natuur- en landschapswaarden van de stranden 
worden beschermd. De Kustvisie maakt onderscheid in twee soorten 
stranden, de natuurstranden en de recreatiestranden. 
• Op de natuurstranden staan de natuurlĳke processen van zee, 

zand en wind centraal. 
• Bĳ de recreatiestranden wordt ingezet op de kwaliteitsverbetering 

van bestaande strandvoorzieningen. Daarnaast wordt gewerkt aan 
een voldoende breed en droog strand voor de recreatie. 

Het strand is van en voor iedereen, privé afbakening van het strand 
is niet wenselĳk. Extra strandbebouwing op nieuwe locaties is niet 
toegestaan. 

Toeristen die naar de Zeeuwse kust komen, verblĳven in 
accommodaties van hoge kwaliteit. Van tent tot hotel. 
De verblĳfsrecreatieve sector blĳft zich richten op 
kwaliteitsverbetering en innovatie en zorgt voor een onderscheidend 
aanbod. Dit geldt ook voor de Zeeuwse badplaatsen. De 
verblĳfsrecreatieve sector draagt bĳ aan verbetering van het 
Zeeuwse landschap en staat in verbinding met de samenleving. 

De kernkwaliteiten van de Zeeuwse kust gaan verder dan strand, 
duinen en badplaatsen. Pal achter de duinen liggen tal van 
natuurgebieden met bĳzondere natuur- en landschapswaarden. 
Ook de karakteristieke openheid van het agrarische landschap 
draagt bĳ aan het ervaren van een gevoel van rust en ruimte. 
Gebieden met bĳzondere waarden zĳn daarom beschermd. 
Andere gebieden worden ontwikkeld met nieuwe (landschaps) 
kwaliteiten. Nieuwe verblĳfsrecreatieve ontwikkelingen 
kunnen alleen als deze bĳdragen aan herstructurering en 
kwaliteitsverbetering van landschap of in de verblĳfsrecreatiesector. 

De Kustvisie zet in op bescherming, beleving en versterking van de 
Zeeuwse kwaliteitskust en  stimuleert de ontwikkeling van nieuwe 
kwaliteiten. Bĳvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw landschap. 
De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de uitgangspunten 
van Zeeland Kwaliteitskust. 



Strand en waterkering 

Strand, duinen, dammen en diken 
garanderen de waterveiligheid en bieden 
ruimte voor rust, beleving en vermaak voor 
inwoner en toerist.  
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Waterveiligheid gaat boven alles. Het strand, de duinen, dammen 
en dĳken beschermen Zeeland en de buurprovincies tegen 
overstromingen. 
Het Zeeuwse strand biedt alle seizoenen voor elk wat wils. Ieder 
stukje strand heeft zĳn eigen kwaliteit. Van uitwaaien op een 
weids leeg winters strand tot en met zwemmen, zonnebaden en 
strandsporten in de zomer. 
Het beschermen, versterken van de kwaliteiten van het 
Zeeuwse strand en het beleven daarvan staat centraal. Extra 
locaties voor recreatieve strandbebouwing zĳn uitgesloten. De 
kwaliteitsverbetering van de bestaande bebouwing is belangrĳk. 
Hierbĳ wordt aangesloten bĳ de omgeving, het lokale DNA en 
het type strand. Ook worden de strandovergangen op deze wĳze 
verbeterd. 

Het strand is openbaar gebied en is van en voor iedereen. Privé 
afbakening van het strand is ongewenst. Voldoende breed en droog 
strand is belangrĳk voor de inwoners en toeristen van de Zeeuwse 
Kust. Daarom wordt de komende tĳd verkend of aanvullende 
zandsuppleties mogelĳk zĳn. 

Zeeland kent twee soorten stranden: de natuurstranden en de 
recreatiestranden. 

Natuurstranden 
Het strand en de duinen vormen het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Nederland. De Zeeuwse natuurstranden zĳn 
ongerept en hebben minimale strandbebouwing. Hierdoor kunnen 
de stranden en duinen op een natuurlĳke manier meegroeien met 
de zeespiegel. De kwaliteiten van de natuurstranden versterken de 
samenhang met de aangrenzende natuurgebieden. 

Recreatiestranden 
De Zeeuwse recreatiestranden staan juist in het teken van 
(intensieve) dagrecreatie. Deze stranden zĳn goed bereikbaar voor 
inwoner en toerist. Ook de aanwezige voorzieningen zĳn optimaal . 
De recreatiestranden hebben een belangrĳke relatie met de 
achterliggende badplaatsen en recreatieterreinen. 

ACTIE Verkennen of aanvullende 
zandsuppleties voor brede en droge recreatiestranden 
mogelĳk en financieel haalbaar zĳn. 



Zeeuwse natuurgebieden 

De Zeeuwse kust bestaat naast strand en duin 
uit aan elkaar geweven beschermde 
natuurgebieden.  



13 

De Zeeuwse natuurgebieden zĳn internationaal van grote betekenis. 
Ook de landschappelĳke waarden zĳn indrukwekkend. Ze bevatten 
een rĳkdom aan plant- en diersoorten die kenmerkend zĳn voor 
de Zeeuwse kust. Hier overheerst weidsheid, stilte en duisternis 
die de beleving van de natuur nog intenser maakt. Denk hierbĳ 
aan de duinen met helmgras op Schouwen, de bosrĳke Manteling 
van Walcheren en de kreekgebieden/slufters in het open Zeeuws-
Vlaanderen. Het beleven en leren van natuur is belangrĳk voor onze 
gezondheid, zowel lichamelĳk als geestelĳk. Het draagt bĳ aan een 
plezierige leefomgeving en zorgt voor betrokkenheid van mensen 
bĳ de natuur. De Zeeuwse natuurgebieden zĳn daarom – op enkele 
kwetsbare onderdelen na – toegankelĳk. 

Om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden te beschermen, 
zĳn nieuwe (verblĳfs)recreatieve ontwikkelingen daar niet 
toegestaan. Het netwerk van de natuurgebieden is nog niet volledig 
en wordt de komende jaren afgerond (2027). 
Voor de drukst bezochte natuurgebieden zoals de Manteling van 
Walcheren en de Kop van Schouwen wordt de komende jaren het 
voorzieningenniveau verder verbeterd. Door het verbeteren van 
het voorzieningenniveau, blĳven de populaire natuurgebieden 
toegankelĳk.  De druk op de kwetsbare gebieden blĳft hierdoor 
beperkt. 

ACTIE Afronden natuurnetwerk en 
toegankelĳkheid natuurgebieden verder verbeteren. 



Zeeuwse badplaatsen 

De Zeeuwse badplaatsen zin dé locaties 
waar het toerisme in Zeeland zich 
concentreert.  
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De Zeeuwse badplaatsen zĳn Renesse, Burgh-Haamstede, 
Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, 
Vlissingen, Breskens en Cadzand-Bad. De Zeeuwse badplaatsen 
hebben van oorsprong een bĳzondere aantrekkerskracht. Het zĳn de 
gebieden waar inwoners, toeristen en voorzieningen samenkomen. 
De Zeeuwse badplaatsen zĳn divers en hebben elk hun eigen 
kwaliteit en geschiedenis. Elke Zeeuwse badplaats heeft een lokaal 
DNA met unieke kenmerken. 

De Zeeuwse badplaatsen ontwikkelen zich de komende jaren in de 
trend van hun eigen DNA. Op deze manier blĳven de badplaatsen 
onderscheidend en uniek.  Om de badplaatsen te versterken is 
kwaliteitsverbetering en herstructurering nodig. Tegelĳkertĳd zĳn 
ook nieuwe ontwikkelingen mogelĳk. Sleutelwoorden zĳn ruimtelĳke 
kwaliteit, aandacht voor waterveiligheid en de leefbaarheid van de 
badplaats. 

ACTIE Kwaliteitsverbetering en 
herstructurering  van de Zeeuwse badplaatsen 



Verblijfsrecreatief gebied 

Tussen de natuurgebieden, badplaatsen en 
het open agrarische landschap liggen veel 
recreatiebedriven. Deze bedriven vormen 
samen met de badplaatsen de economische 
motor van de Zeeuwse kust. 
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De Zeeuwse kust biedt een totaalpakket aan recreatiemogelĳkheden 
en bĳbehorende accommodaties; van strandplezier tot 
natuurrecreatie en cultuurtoerisme. De ligging van de 
verblĳfsrecreatieve sector aan de Zeeuwse kust is de 
onderscheidende kwaliteit: divers en met een Zeeuwse identiteit. 
Dit geldt voor alle vormen van verblĳfsrecreatie: van huisje tot tent, 
kwaliteit binnen elk segment. 

Een belangrĳk uitgangspunt voor de Zeeuwse kust is de samenhang 
met de omgeving. Hiervoor is een speciaal ‘ontwikkelkader 
opgesteld. Het centrale gedachtegoed hiervan is dat accommodaties 
(meer) geïntegreerd zĳn met het omliggende kustlandschap. De 
recreatiebedrĳven dragen zelf bĳ aan het creëren van dit (nieuwe) 
kustlandschap. Bĳvoorbeeld door aan te sluiten op bestaande 
routes, of de aanleg van nieuwe routes, wordt ervoor gezorgd dat dit 
landschap ook voor inwoners en toeristen te beleven is. 

Het aanjaagprogramma Innovatie helpt recreatieondernemers 
om zich te blĳven ontwikkelen. Kwaliteit in plaats van kwantiteit 
staat hierbĳ centraal, net als innovatie en aansluiting bĳ de lokale 
identiteit. Op deze manier blĳft de verblĳfsrecreatie aan de Zeeuwse 
kust ook in de toekomst een sector van kwaliteit en diversiteit. 

ACTIE Opzetten aanjaagprogramma 
Innovatie 
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Open agrarisch gebied 

De geleidelike overgang van de badplaatsen, 
recreatiebedriven en de natuurgebieden 
naar het open agrarische landschap is een 
belangrike kwaliteit van de Zeeuwse kust.  
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De Zeeuwse kust gaat geleidelĳk over in weidse akkers. Door de 
openheid van dit landschap ervaar je de rust en ruimte. Een unieke 
kwaliteit die vanaf de duinrand langzaam uitwaaiert naar het 
agrarische achterland van de kust. 

Het beschermen van het contrast tussen de kust en het 
kenmerkende open agrarisch landschap is een belangrĳk 
uitgangspunt. Nieuwe locaties voor (verblĳfs)recreatie 
ontwikkelingen zĳn daarom niet mogelĳk. Wanneer bestaande 
recreatiebedrĳven willen uitbreiden, wordt de openheid zoveel als 
mogelĳk behouden. 

ACTIE Realiseren pilot project 
natuur-inclusieve landbouw 
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Mobiliteit 

Het Zeeuwse wegenetwerk zorgt ervoor dat de 
Zeeuwse kust optimaal te bereiken is. Mobiliteit 
is daarom een belangrik onderdeel van de 
Zeeuwse kust. 
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Het merendeel van de dag- en verblĳfstoeristen komt met de auto 
naar de Zeeuwse kust: 94% van de Nederlandse en 98% van de 
buitenlandse kustbezoekers. Het is daarom belangrĳk dat de kust 
goed bereikbaar is. De hoofdwegen leiden naar de belangrĳkste 
parkeerterreinen, badplaatsen en andere belangrĳke bestemmingen 
aan de kust. Deze wegen zĳn op orde en (toekomstige) knelpunten 
worden opgepakt. Door dit zo goed mogelĳk te faciliteren en 
stimuleren worden gebieden tussen hoofdwegen zo veel mogelĳk 
ontlast. 

Eenmaal gearriveerd verschuift de focus naar het zo prettig en 
meestal actief mogelĳk beleven van de kust. Dit gebeurt veelal 
zonder auto, door te wandelen, fietsen of gebruik te maken van 
bĳvoorbeeld het fiets-voetveer, de pontjes, zonnetreinen en tuctucs. 
Op deze manier wordt de toerist verleid de auto te laten staan en 
op alternatieve manieren de kust te ontdekken. 

ACTIE De toerist dicht aan de kust 
met alternatief vervoer zoveel mogelĳk verleiden 
om de auto te laten staan 
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Aandachtsgebieden en 
beschermingsgebieden 

In de Kustvisie zin aandachtsgebieden en 
beschermingsgebieden aangewezen. In de 
aandachtsgebieden vindt ontwikkeling plaats.  
In beschermingsgebieden staat het beschermen 
van bestaande kwaliteiten centraal. 
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Aandachtsgebieden 
Aandachtsgebieden zĳn gebieden waar de oorspronkelĳke 
ruimtelĳke kwaliteiten onder druk staan of al (deels) verdwenen zĳn. 
Vaak gaat het hier om het (gemis van) landschappelĳke kwaliteiten. 
De partners van de Kustvisie zullen gezamenlĳk deze gebieden 
de komende jaren verder ontwikkelen. Dit gebeurt op basis van 
een gezamenlĳk streefbeeld. Het gaat dan om een combinatie 
van natuur, landschap, verblĳfsrecreatie en (nieuwe) recreatieve 
routes en voorzieningen. Ook kunnen de aandachtsgebieden de 
ruimte bieden om een bĳdrage te leveren aan het oplossen van 
verblĳfsrecreatieve knelpunten elders. Hierdoor ontstaat een 
win-win situatie voor natuur, landschap, recreatie en de omgeving. 

Voor elk aandachtsgebied is een strategie opgesteld. Deze zĳn terug 
te vinden in de regiovisies van de Zeeuwse Kustvisie. 

Beschermingsgebieden 
In de Kustvisie zĳn naast aandachtsgebieden beschermingsgebieden 
opgenomen. Dit zĳn gebieden met een hoge landschappelĳke 
waarde. Voor de beschermingsgebieden zĳn net als voor de 
aandachtsgebieden strategieën opgesteld in de regiovisies. 

ACTIE Gezamenlĳk opstellen van 
streefbeelden voor de aandachtsgebieden 



Regiovisies 

Elke regio van de Zeeuwse kust heeft eigen 
kenmerken en kwaliteiten. Dit vraagt om regionaal  
maatwerk. In de Zeeuwse Kustvisie zin daarom  
regiovisies opgenomen. De regiovisie is een vertaling   
van de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie.  
Zo zin voor elke regio de verschillende regionale  
kwaliteiten beschreven en de strategieën en opgaven  
voor de aandachtsgebieden en beschermingsgebieden.  
In dit boekje zin slechts een aantal algemene  
uitgangspunten en kaarten opgenomen. 16  
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 Deltadammen 

Zeeuwse burgers en toeristen reizen via de dammen van eiland 
naar eiland en ervaren zo extra sterk het Zeeuwse karakter van 
“land in zee”. 

De Deltadammen benadrukken de weidsheid en openheid die 
Zeeland kernmerken. Elke Deltadam heeft haar eigen kenmerken 
en kwaliteiten. Voor de gezamenlĳke Deltadammen geldt dat 
het unieke karakter van robuustheid, openheid en ongereptheid 
wordt behouden. Extra locaties voor nieuwe verblĳfsrecreatieve 
ontwikkelingen (inclusief bebouwing) zĳn uitgesloten. 
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 REGIOVISIE Schouwen-Duiveland 

De kust van Schouwen-Duiveland is bĳ uitstek de locatie waar het 
beleven van strand,  natuur en landschap centraal staat. 
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De Kop van Schouwen herbergt een grote diversiteit aan 
landschappen. Een weids duinlandschap met zandverstuivingen, 
valleien, duinweiden en duinstruweel. Aansluitend aan de duinen 
vormen bossen, houtwallen en elzenmeten (beplante zandruggen 
grenzend aan akkers) de geleidelĳke overgang naar het open 
agrarische landschap, zilte polders, inlagen en karrevelden. De 
omvang en uitgestrektheid van deze gebieden lĳkt tot in het 
oneindige door te gaan. 
Recreatieparken en dorpen zĳn geïntegreerd in het schaduwrĳke 
landschap en staan met elkaar in verbinding via ‘de laan van 
Westerschouwen’. Vanaf deze laan lopen de recreatieve routes van 
de Hogeweg van Westerschouwen naar Renesse en Scharendĳke en 
naar de uitgestrekte stranden. (Verblĳfs)recreatieve ontwikkelingen 
maken hier integraal deel van uit. 
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 REGIOVISIE Noord-Beveland 

Met het kleinste Noordzeekustgebied van Zeeland vormt Noord-
Beveland de entree richting de twee deltawerken Neetje Jans en de 
Veerse Dam. 
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De bestaande wegenstructuur vormt een harde grens tussen 
landschap en recreatie. Door een geleidelĳke overgang tussen 
strand, duin, het recreatieterrein de Banjaard en het open 
grootschalige polderlandschap verzacht de scheiding van functies in 
de kustzone steeds verder. Door natuur- en landschapsontwikkeling 
wordt een nieuw kustlandschap geïntegreerd in de bestaande 
Banjaard en ontstaat een vergrootte belevingskwaliteit van het 
gebied. 
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 REGIOVISIE Walcheren 

De kustzone van Walcheren is zeer gevarieerd: van duinen, 
duindorpen en landgoederen tot de bebouwde boulevard van 
Vlissingen. 

De zuidwestkust van Walcheren kenmerkt zich van oudsher door een 
scherpe overgang tussen gecultiveerde kreekruggen en poelgronden 
en natuurlĳke, relatief hoge, smalle duinen. Vrĳ zicht op deze overgang 
is een kernkwaliteit van dit gebied. Vlissingen is een tegenhanger in 
de vorm van de spannende stad met een unieke boulevard. Aan de 
noordkust van Walcheren, vanaf Domburg, zĳn aansluitend aan de 
lage, brede duinen een aaneenschakeling van landgoederen te vinden. 
Op Walcheren zĳn dorpen en recreatieparken met elkaar verbonden 
door groen, duinen en padenstructuren. Hierdoor is een balans 
ontstaan tussen recreatie, wonen en landschap. 
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 REGIOVISIE West Zeeuws-Vlaanderen 

West Zeeuws-Vlaanderen is een gebied met een enorme 
verscheidenheid. Een uniek kustlandschap, waar de 
oorspronkelĳke bewoning in de meer landinwaarts gelegen 
kernen Cadzand, Nieuwvliet en Groede wordt gecombineerd met 
inspirerende kustplaatsen als het mondaine Cadzand-Bad en het 
stoere Breskens. 

De voormalige kreken en oude eilanden zĳn in West Zeeuws-
Vlaanderen nog duidelĳk herkenbaar in het landschap. Ze gaan 
naadloos over in nieuwe landschappen van kreken en slufters. 
Samen vormen ze de mooie natuurgebieden als het Zwin, de 
Verdronken Zwarte Polder en Waterdunen en het strand en de 
duinen. Verder landinwaarts overheerst het agrarisch gebruik dat 
zich vanaf strand en duin langzaam ontvouwt tot de kenmerkende 
grote open polders. 
Zeeuws-Vlaanderen is een geschikte locatie om nieuwe vormen van 
dag- en verblĳfsrecreatie te ontwikkelen. 
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