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Ad Stouten BV uit Oosterland op Schouwen-
Duiveland is uitgegroeid tot het grootste auto-
demontagebedrijf van Zuidwest Nederland. Een 
rondleiding bij Ad Stouten BV voert langs de vele 
sloopauto’s, waarvan een aantal flink gehavend is 
door crashes. In de loods zijn alle auto-onderdelen 
netjes gesorteerd. Alles wat in de schappen ligt 
staat ook online. Het bedrijf koopt jaarlijks ongeveer 
duizenden auto’s op van verzekeringsmaatschap-
pijen, garagisten, takelbedrijven en particulieren. 
In 2017 is dat aantal gestegen naar ongeveer 
7.000 auto’s. Ongeveer een derde wordt doorver-
kocht aan Oost-Europese en Afrikaanse landen. 
Daar worden ze weer opgeknapt tot volwaardig 
vervoermiddel. De overige auto’s worden in het 

Ad Stouten BV uitgegroeid tot grootste sloperij van Zuidwest Nederland

Zeeuwse Oosterland bij Ad Stouten BV gesloopt. De 
onderdelen gaan met name naar garagebedrijven. 
Al het sloopafval wordt  milieuverantwoord ver-
werkt door Afval Recycling Nederland (ARN). Jan 
Stouten, die al jaren de operationele leiding heeft, 
zal binnen afzienbare tijd het bedrijf van zijn vader 
Ad overnemen. Autodemontage Ad Stouten BV is 
ARN, Stiba, RDW en KZD** gecertificeerd. Schade- 
of sloopauto te koop, maar geen oplossing voor de 
afvoer? Na afsluiting van de koopovereenkomst 
wordt direct de uitgifte van het vrijwaringsbewijs 
geregeld en wordt de auto bij de klant voor de deur 
opgehaald.  n

www.adstouten.nl
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Cees van Liere (70), oud-burgemeester van Putte, 
Sluis-Aardenburg en Noord-Beveland, heeft offi-
cieel afscheid genomen van Grenspark De Zoom / 
Kalmthoutse Heide tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst in de Volksabdij te Ossendrecht. “De onver-
vangbare Cees van Liere heb ik wegens ziekte 
tijdelijk mogen vervangen. Cees is letterlijk en 
figuurlijk een groot man, die deze unieke omge-
ving van het Grenspark tot een hoger niveau heeft 
kunnen tillen. Hij is een echte bestuurder met een 
enorm breed  netwerkt. Bevlogen en bescheiden. 
Een bruggenbouwer. Hij is overal bij betrokken, 
vaak in combinatie met de zee en de oesters. Cees 
heeft ook een onfeilbaar geheugen voor alles wat 
met mensen te maken heeft. Hij onthoudt alles 
en iedereen. Cees, we zijn je enorm dankbaar”, 
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aldus burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout, 
tevens vicevoorzitter van het Grenspark. Het 
grootste grensoverschrijdende natuurgebied van 
de Benelux is een groene oase tussen de stedelijke 
agglomeraties van Antwerpen, Bergen op Zoom 
en Roosendaal. 

Aaneengesloten brok natuur
“Een aaneengesloten brok natuur. Ik werd in 2011 
benoemd tot voorzitter van het Grenspark. Bij de 
ceremonie protocollair was toenmalig staatssecre-
taris Henk Bleker van Natuur. Toen hij arriveerde 
waren zijn eerste woorden: ‘mijn god, waar hebben 
ze mij nu gebracht’. Het is belangrijk om  verder te 
bouwen op de natuurwaarden van het gebied. Een 
groot recent project is aanvoer van water vanuit 

Vlaams grondgebied (het 
Nolse Ven) naar Nederlands 
territorium (De Groote Meer). 
Het is een grensoverschrij-
dende samenwerking in 
optima forma, waardoor het 
waterniveau in De Groote 
Meer op het juiste peil blijft”, 
aldus Cees van Liere in zijn 
afscheidstoespraak.  Als 
voorzitter van het Grenspark 
maakte Van Liere ook deel 
uit van de Beheerraad 
van chemiereus BASF in 
Antwerpen. De inwoner van 
Bruinisse legde vorig jaar ook zijn voorzitterschap 
van de Nederlandse Oestervereniging neerge-
legd. Inmiddels is Cees van Liere weer volledig 

Vader en zoon Ad en Jan Stouten. 

Kasteel Ravenhof in Stabroek, één van de vier 
toegangspoorten van het grensoverschrijdende 

natuurpark. 

Cees van Liere bij zijn afscheid in de Volksabdij te Ossendrecht.

Toespraak Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout.

hersteld. De nieuwe voorzitter van het Grenspark 
wordt Martin Groffen, afzwaaiend wethouder in 
Woensdrecht.  n


