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Heeft elke boom

jaarringen?
11 vragen over bos en bomen

Schipper peilboot:
“Ik lig altijd in de weg”

Welkom in de herfst!
Verder: Bagger in je woonwijk | Dijkversterking Wilhelminapolder | Zeeuws-Vlaamse hoefijzers

welkom
2

Bladeren vallen van de bomen. Kleuren het
asfalt roodbruin. Samen met het oranje van
de ondergaande zon mengen de tinten tot een
geheel. Herfst en aarde; nu onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Alles past bij elkaar.
Natuurlijk op elkaar afgestemd.
Een polderweg, hooguit ingereden door een
aanwonende, postbode of krantenjongen.
Staan er voor hen deze borden? Natuurlijk
niet. Staan er voor iedereen. Bord
doodlopende weg is nog logisch; keren op de
weg is ook nogal wat. Maar dan ook nog eens
een bord 60-kilometerzone. En zie ik daar
niet een hert dat wil oversteken?
Rudy Visser is waterschapsfotograaf

Het buitengebied rond Borssele.

3

inhoud

waargebeurtwat?
23

19
16

20

16

Achter de schermen
op onze peilboot
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Dijkversterking
Wilhelminapolder
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Hoefijzerfabriek
Kerckhaert
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Four Freedoms monument
Oud-Vossemeer

Lezer Rens Schout uit Middelburg
heeft een brede belangstelling.
Hij mailde de redactie een rijtje
met plaatsen waar hij achter de
schermen wilde kijken. Maar het
liefst toch bij het waterschap op de
peilboot.
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colofon
Scheldestromen is het tijdschrift van
waterschap Scheldestromen. Iedereen
die interesse heeft, kan een gratis
abonnement aanvragen. Het blad
verschijnt vier keer per jaar. Het volgende
nummer verschijnt half december.
Redactie: Linda van Dijke (LvD,
eindredacteur), Arjan Goossen (AG),
Janneke Potter (JP), Chantal de Putter
(CdP), Danielle Steijn (DS) en Rudy Visser.
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Overige tekstbijdragen: Manon
Veroude (MV)
Fotografie: Rudy Visser, Stock Exchange
(p. 12), Kerckhaert (p. 5 rechts, 21 rechts
en 22 onder)
Opmaak: Life Design, Zierikzee
Druk: Jumbo Offset, Goes

Reacties, vragen of suggesties?
Ons redactieadres:
Afdeling Communicatie en Bedrijfscultuur,
Antwoordnummer 700, 4330 WB
Middelburg (geen postzegel nodig)
communicatie@scheldestromen.nl,
088-2461000 (lokaal tarief).
www.scheldestromen.nl/tijdschrift

Baggerwerk
Als we niet zouden baggeren, slibben
alle wateren op den duur dicht.
Dat baggeren noodzakelijk is, daar
hebben de meeste mensen wel begrip
voor. Maar baggeren voor de deur?
Dat is een ander verhaal. Je hebt
er minder ruimte dan buiten de
bebouwde kom, het baggeren gebeurt
op verschillende manieren en waar
blijf je met die baggerspecie?

“Bagger afvoeren
kost tien keer
meer dan het
op de kant leggen.”
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In een herfstnummer mogen bossen
niet ontbreken. 11 vragen over bos
en bomen.
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Een nieuwe dijkbekleding bij
’t Goese Sas.

20

Wat hebben deze renpaarden te
maken met Zeeuws-Vlaanderen?
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Volg ons op twitter:
www.twitter.com/waterschap
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nieuws
Vind-ik-leuk

Op een informele en snelle manier lezen over wat het
waterschap dagelijks doet? Of mooie foto’s bekijken
van het waterschapswerk of -locaties? Het kan op
www.facebook.com/scheldestromen. U kunt er ook
meedingen naar een leuk prijsje door mee te doen met
Raad-de-plaat. Op Facebook laten we u op een geheel
andere wijze kennismaken met ons werk en horen we
graag uw mening. Bovendien vindt u er informatie over
de openstaande vacatures, zoals wie de collega’s zijn
en waar ze mee bezig zijn. Hopelijk gaat u ons volgen
door de ‘vind-ik-leuk-knop’ aan te klikken. U kunt de
pagina ook bekijken als u zelf geen Facebookaccount
heeft. (DS)

Kazematten wordt museum
Het Keizersbolwerk bij Boulevard de Ruyter in
Vlissingen stamt uit de tijd van Karel V. Later bouwde
Napoleon de kazematten in dit bastion. Anno 2012 gaan
gemeente Vlissingen, het Zeeuws Maritiem MuZEEum
en het waterschap ermee aan de slag. Ze toveren zes
van de donkere ruimten in de waterkering om tot
tentoonstellingsruimten voor het muZEEum. Zodra
het waterschap de losse stenen, scheuren en instabiele
wanden heeft hersteld, legt de gemeente er elektra aan.
Het muZEEum kan daarna verder met de inrichting. Zij
koppelt de historie van het object aan de personen die
er in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld.
Als het goed is zijn de ruimten vanaf april 2013 te
bewonderen. (DS)

Muur vol historie
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Bovenaan de dijk in Breskens, ter hoogte van het voormalige
Fort Frederik Hendrik, is een wel heel bijzondere muur
verrezen. Dit knap staaltje werk moet het achterland bij
een superstorm beschermen tegen het water. De betonnen
muur is ‘versierd’ met afbeeldingen en teksten die met het
voormalige fort te maken hebben. Zo staan er niet alleen
kanonnen en de stervorm van het fort in, maar ook jaartallen
van overstromingen en oorlogen. De bovenkant van de dijk
is versterkt met rode betonblokken. In combinatie met de
muur worden hierdoor de contouren van het voormalige fort
extra geaccentueerd. Langs de muur loopt een schelpenpad,
waar fietsers en voetgangers kunnen genieten van het mooie
uitzicht! (MV)

Waarom waterschappers hier blijven
Met 520 medewerkers is waterschap Scheldestromen een
van de grotere werkgevers in Zeeland. Het ziekteverzuim
is er laag en medewerkers hebben lange dienstverbanden.
Wat maakt het werken bij het waterschap zo aantrekkelijk? We deden een intern onderzoekje.
Dit is de top 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Flexibele werkgever
Leuke collega’s
Goede arbeidsvoorwaarden
Prettige werksfeer
Nuttig werk

Medewerkers krijgen veel vrijheid en verantwoordelijk in de
uitvoering van hun werk. Er is een informele werkcultuur
waarin vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal
staan. Zo zijn er geen bloktijden meer, kunnen mensen
thuiswerken en wordt geëxperimenteerd met Het Nieuwe
Werken. Alles met het idee om beter werk te leveren voor
de klanten en aantrekkelijk te blijven als werkgever. Het
waterschap is actief op sociale media als Twitter, Linkedin,
Facebook en Yammer. Regelmatig zoeken we nieuwe
collega’s. Volg ons op Twitter (@waterschap) of Facebook
(scheldestromen) en kijk voor actuele vacatures op
www.scheldestromen.nl/vacatures. (LvD)

René Geschiere is een van de 520 waterschappers.

Of schikt het juist wel? Voor een goede doorstroming
maaien we vanaf augustus tot en met december de
waterlopen. Bent u gebruiker of eigenaar van een stuk
land dat grenst aan een waterloop? Dan kan het zijn dat
het maaien op een ander moment beter voor u uitkomt.
Bijvoorbeeld wanneer u wilt beginnen met ploegen of
zaaien of wanneer u kwetsbare gewassen op uw land
heeft staan. Neem dan contact op met onze medewerkers,
via 088-2461000 (lokaal tarief). Samen kijken we dan
of en hoe we het maaimoment beter kunnen plannen.
Vanzelfsprekend moet dit wel passen in de maaiperiode en
een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Nu even niet

Klepelen of hakselen?
Binnen ons werkgebied maaien we op verschillende
manieren. Op www.scheldestromen.nl/maaien kunt u
op de kaart zien waar we op welke manier maaien. Tot
2013 voeren we geleidelijk de maaimethode door waarbij
we afhankelijk van de bodembreedte maaien met een
maaikorf of een klepelmaaier. Is de bodem breder dan
0.70 meter? Dan maaien we met een maaikorf. Het
maaisel wordt dan binnen vijf werkdagen gehakseld.
Smalle waterlopen maaien we met een klepelmaaier. Het
gras wordt dan afgeslagen en komt op de kant en in de
wegberm te liggen. (JP)
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Baggeren
Door regelmatig te
baggeren blijft de
opvang en afvoer van
overtollig (regen)
water naar de gemalen
gewaarborgd. Zo houden
we ook de bodem op
diepte. Alleen dan
bevat het water genoeg
zuurstof en blijft het
schoon. Baggeren
doen we buiten het
broedseizoen. Ook
onderzoeken we
voordat we beginnen
het bodemleven op
bijvoorbeeld amfibieën
in winterslaap.

Beleidsmedewerker Jacco van Iwaarden is ondertussen
gewend aan de negatieve reacties als er ergens gebaggerd moet worden. “Zonder bagger zou Nederland niet
bestaan. Nederland is ontstaan door inpolderen en dat
kan echt niet zonder bagger. Het is even vervelend, maar
het hoort erbij.”

Puur natuur
“Bagger is eigenlijk natte grond. Een mengsel van plantenresten (gevallen blad) en inwaaiend stof, niets meer
en niets minder”, vertelt Jacco. “Dit verzamelt zich op de
bodem van iedere sloot of vijver. Door een steeds dikkere laag, wordt de waterloop steeds ondieper en kan er
steeds minder water worden opgevangen. Dat belemmert
de waterdoorvoer.”
Het is dus vooral een kwestie van kwantiteit. Lopen
dorpen en steden vol wanneer er niet regelmatig gebaggerd wordt? Jacco: “Uiteindelijk wel ja, dan hebben we in
ieder geval vaker wateroverlast en dat is nu juist iets dat
we in onze waterhuishouding willen voorkomen. Natuurlijk speelt waterkwaliteit ook een belangrijke rol. Want
wie wil er nu een stinkende sloot of vijver voor z’n deur?
In een ondiepe waterloop kan er maar weinig zuurstof
worden opgenomen, troebel water, stank en vissterfte
kunnen dan het gevolg zijn.”

Baggeren op maat
“De baggercyclus is ons uitgangspunt. Dat betekent dat
iedere sloot of vijver eens in de acht jaar aan de beurt is.
Dit gebeurt bij de zogenaamde primaire en secundaire
waterlopen, die een duidelijke functie voor afvoer en
berging hebben. Het jaar voorafgaand aan het baggeren,
meten we of baggeren in die periode nodig is. Bij andere
waterlopen binnen de bebouwde kom, kijken we samen
met de gemeente naar de functie van het water. Recreatief, sier- of viswater baggeren we op maat.”
De vijver in het Spuikompark in Philippine is een voorbeeld van sierwater. In het najaar van 2010 is deze vijver
gebaggerd. Rudy van Gaelen, opzichter in dit gebied, vertelt dat deze vijver wel aan een opschoonbeurt toe was:
“De kwaliteit van het water liet hier te wensen over. Uit
metingen naar de dikte van de bagger kwam naar voren
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“Baggeren? Ja dat is vast belangrijk. Goed
voor de kwaliteit van het water en voor de
beestjes. Allemaal prima, maar niet bij mij in de
achtertuin!” Zo gaat het nog al eens. En eerlijk
is eerlijk, hopen grond langs de rand van een
vijver of sloot zien er niet fraai uit. Waarom
doen we het en hoe erg is het?
door Janneke Potter

Bagger in mijn woonwijk?

Nee, dank u!

Opzichter Rudy van Gaelen in het Spuikompark in Philippine.
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Links: Het water in het
Spuikompark in Philippine kan er
weer even tegen. Onder: Jacco
van Iwaarden: “Bagger is niets
anders dan natte grond.”

dat baggeren nodig was. Voordat het
werk begon, is hier ook gekeken naar
de visstand. Leegvissen van de vijver
was niet nodig, omdat de vissen ook
tijdens het baggeren ruimte genoeg
hebben in de grote vijver.”

Afvoeren of op de kant?
“Om kosten zo laag mogelijk te houden, leggen we de bagger bij de meeste projecten op de kant”, vertelt Rudy.
Jacco: “Daar komt het oorspronkelijk
ook vandaan.” Bij baggerwerkzaamheden binnen de bebouwde kom, bepaalt de gemeente of de bagger op de
kant gelegd mag worden of niet. Rudy
vervolgt: “Hier in het park is ruimte
genoeg om de baggerspecie opnieuw
te gebruiken. Als er geen sprake is
van vervuilde bagger, dan doen we
het op die manier. Met een kraan
vanaf de kant baggeren en daar de
baggerspecie verspreiden is gewoon
de makkelijkste en de goedkoopste
manier. Bagger je vanaf het water
en voer je de bagger af met vrachtwagens, dan kan het kostenplaatje
zomaar het tienvoudige zijn. Aangezien de inwoners indirect opdraaien
voor de kosten, denk ik dat er maar
weinig mensen op tegen zijn om de
bagger op de kant te leggen! Alleen
al brandstofkosten (voor kraan en
vrachtwagen) lopen snel op. En dan
kijk je nog niet naar de extra overlast
door transport in de vorm van geluid
en verkeer.”

Stank voor dank
Na de werkzaamheden heeft bagger tijd nodig om te drogen. Jacco:
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“We leggen de bagger alleen op de
kant wanneer we zeker weten dat
het niet verontreinigd is. Het is dan
vochtige grond en omdat er voor het
eerst zuurstof bijkomt kan het de
eerste dagen stinken. Zodra de grond
opdroogt is dat over. We zijn dus wel
erg afhankelijk van het weer. Bij goed
weer kunnen we de opgedroogde baggerspecie al snel op de kant verspreiden en inzaaien, dan is het overigens
zeer vruchtbare grond.” Rudy wijst
naar de hoge rietkragen aan de rand
van het groene park: “Je ziet dat de
natuur hier weer hersteld is.”

Vraagbaak
“Baggeren binnen de bebouwde kom
is heel anders dan in het buiten-

gebied”, zegt Rudy. “Ik ervaar het
niet als lastig, maar meer als een
uitdaging. Er komen meer factoren
bij kijken dan alleen het baggeren
zelf. Je hebt rekening te houden met
omwonenden, spelende kinderen en
de bereikbaarheid. Vooraf informeren
we betrokkenen zo goed mogelijk door
een brief met details over de werkzaamheden en een folder over baggeren. Tijdens de werkzaamheden kijk
je als opzichter niet alleen of het werk
goed verloopt. Je fungeert ook als
vraagbaak. Mensen spreken je aan
en kunnen met vragen bij je terecht.
Je merkt dan al snel dat mensen toch
wel begrip hebben voor het ongemak
dat ze ervaren, gelukkig maar.”

post!

inzendingen welkom:
communicatie@scheldestromen.nl

“Wat is dit toch een verfrissende

communiceren.

manier van

Kunnen andere (Zeeuwse) overheden nog wat van leren.”
Erik-Jan Keulemans (provinciaal archief inspecteur)
over onze

Facebookpagina.

Watergetijdenboekje
Ik zag bij een collega een watergetijdenboekje Vlissingen/
Breskens. Mijn vraag is: is er zo’n boekje voor Wemeldinge?
Arie Snoek
We hebben alleen getijdenboekjes van Vlissingen en van
Breskens. Als u interesse heeft, kunnen we er een opsturen. Bij
het winternummer van Scheldestromen, ontvangen alle abonnees
een getijdenboekje voor het volgend jaar.

Slik
Vanuit de Randstad krijg ik vaak bezoek en ook steevast de vraag:
“Wat betekent toch dat gevarenbord met het woord SLIK erop?” Zij
kennen dat woord alleen als werkwoord ‘slikken’. Dat ik het wel wist
zodra ik in Zeeland kwam wonen, is omdat ik van Zeeuwse afkomst
ben en mijn ouders dit woord ook gebruikten. Voor veel niet-Zeeuwen
is het onbekend.
Susan Driessen, Zoutelande
Een aantal jaar geleden zijn we net als de rest van Nederland de
campagne ‘Modder op de weg’ gaan noemen in plaats van ‘Slik
op de weg’. We kregen veel reacties dat we het hier in Zeeland
toch echt slik noemen en geen modder. Omdat veel agrariërs hier
ook op tegen waren en nog hun oude bordjes bleven gebruiken,
blijven wij het ook op z’n Zeeuws slik noemen. Hiermee sluiten
we ook aan bij de campagne van het ROVZ. Hopelijk kunt u het
aan uw bezoek uitleggen en krijgen ze daardoor begrip voor de
liefde voor de Zeeuwse taal.

Vulling?
Wij lezen uw blad altijd met
veel genoegen over het Zeeuwse
landschap en wat u er zoal aan
doet om het droog te houden.
Alleen artikelen als dat over
McDonald’s hoeven voor mij
niet. Bladvulling?
Jan Segeren
Bedankt voor uw reactie.
We kiezen er in onze
redactieformule bewust voor om
een tijdschrift te maken dat voor
een breed publiek interessant
is en niet alleen laat zien wat
het waterschap doet. Het
waterschap wil ook de band met
Zeeland teruglaten komen in het
tijdschrift. In onze rubriek Achter
de Schermen vragen we lezers
met een wens te komen. Dat
is in het geval van McDonald’s
gebeurd.

Prijsvraag zomernummer
In het zomernummer stelden we
de vraag hoeveel eilanden er in het
Veerse Meer toegankelijk zijn voor
publiek. Het juiste antwoord is: 11.
We hebben dertig lezers kunnen
verblijden met een fietsroute.
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Waar denkt u aan bij het woord
herfst? Grote kans dat u denkt aan
bos, bladeren, mooie kleuren en
kastanjes. Daarom 11 herfstvragen.
Mét antwoorden.
door Linda van Dijke
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11overvragen

bos en bomen
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Waarom laat een boom z’n blad
vallen?
Het blad is een seizoensartikel. Een
boom ‘weet’ dat het najaar eraan
komt en stopt met groeien. Achter
het blad maakt de boom alvast een
knop aan voor het volgende jaar. Dat
knopje drukt het blad eraf.

Hoe blijft een boom gezond?
Helaas zijn er bij bomen wel eens
ziektes. Bijvoorbeeld iepziekte, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte
en massaria (bij platanen). Tegen veel
ziektes zelf is niks te doen, behalve
het verwijderen van zieke takken om
besmetting te voorkomen. Het waterschap kiest er steeds meer voor om,
vanwege de ziektegevoeligheid, langs
wegen een mix van boomsoorten aan
te planten in plaats van één soort.

Klopt het dat eekhoorns
voorraden aanleggen?

Wat is het grootste bos van
Zeeland?

Wonen er eekhoorns in
Zeeland?

De Kop van Schouwen heeft met 330
hectare het grootste bos van Zeeland.

Ja, alleen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Eekhoorns leven in grotere stukken bos en de Zeeuwse bruggen en
dammen vormen een barrière om ook
in de rest van Zeeland te leven. De
‘Zeeuws-Vlaamse’ eekhoorns komen
waarschijnlijk uit België.

Kun je kastanjes eten?
Ja, tamme kastanjes kun je poffen.
Je herkent ze aan de spitse vorm.
De paardenkastanjes (rond) die
vaak langs de straat staan, kun je
niet eten. Het verhaal gaat dat deze
kastanje in de landen waar de boom
oorspronkelijk vandaan komt (Griekenland, Turkije) als voedsel voor
paarden gebruikt werd. Een andere
verklaring voor de naam zou zijn dat
het litteken dat zichtbaar wordt na de
bladval op een hoefijzer lijkt.

Wat heeft het waterschap met
bos te maken?
Het waterschap onderhoudt bomen en
struiken langs de plattelandswegen
maar heeft ook enkele kleinere bossen
in beheer en onderhoud. Bijvoorbeeld
het bos langs de Piet aan het Veerse
Meer en het bos op sommige eilanden
in het Veerse Meer.

Waarom krijgt de ene boom
gekleurd blad in de herfst en de
ander niet?
Het is erfelijk bepaald of het blad
verkleurt. Een esdoorn wordt bijvoorbeeld rood, iepen en lindes geel. Daarnaast bepaalt het temperatuursverschil tussen de nazomer en de herfst
hoe fel het blad kleurt. Dit heeft te
maken met de suikers in het blad.

Hoe oud kan een boom worden?
We hebben populieren van 80 jaar
staan. Lindes en platanen kunnen
soms wel 200 jaar worden. Wij kijken
voor het rooien van bomen niet zozeer
naar de leeftijd, het gaat bij ons om
de verkeersveiligheid.

Eekhoorns leggen inderdaad in de
herfst een voedselvoorraad aan. Ze
houden namelijk geen winterslaap.
Beukennootjes, eikels en andere
noten zijn er dan in overvloed. Overigens weten ze niet alles meer terug
te vinden. Uit de voorraad die in het
voorjaar nog begraven ligt en goede
omstandigheden heeft (voldoende
vocht en licht), groeit een nieuw
plantje.

Heeft iedere boom jaarringen?
Nee. Dit heeft te maken met de invloed van het seizoen. Tropisch hardhout groeit, omdat er geen seizoenen
zijn, 365 dagen per jaar rustig door.
Bij ons zie je wel jaarringen omdat
een boom in het voorjaar meer groeit
dan in de winter. Je krijgt hierdoor
een verschil tussen kleine en grote
houtvaten en dat is de jaarring. Men
kan zelfs aan de jaarringen van hele
oude bomen aflezen welke weersomstandigheden er destijds waren.

Tot slot: een mooie waterschapsweg in de herfst?
Langs de Platteweg tussen Driewegen
en Ovezande staan platanen van zo’n
60 a 70 jaar oud. Het blad wordt niet
alleen prachtig geel, let ook eens op
de bast. De buitenste laag gaat eraf
waardoor een frisgroene kleur ontstaat. Alvast een beetje voorjaar…
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buiten

Battlefield tours

8uur

Woont u in Vrouwenpolder?
Dan duurt de reis van uw afvalwater naar de zuivering in
Ritthem 8 uur.

Stichting Bunkerbehoud verzorgt voor groepen vanaf vier personen
zogenoemde battlefield tours. Deze tour leidt geïnteresseerden
langs historisch belangrijk locaties op Walcheren zoals bijvoorbeeld
Westkapelle, de landingsstranden, het Landfront, de bunkers en
bunkermusea. U bent een dag onder de pannen met uitleg over
de bewapening, techniek, landingen, Duitse verdediging en het
belang van de Westerschelde. De prijs van dit dagje geschiedenis
is afhankelijk van het aantal te bezoeken locaties en het aantal
benodigde gidsen. De mogelijkheden bekijken?
Mail naar lcw@bunkerbehoud.com of bel naar 0118 - 612106.

De Biervlieters

Alle bintjes helpen
In deze tijd komen ze weer met kilo’s tegelijk van het land:
aardappelen. Aardappelras Bintje wordt dit jaar 107. In Duitsland
is deze pieper tot aardappel van het jaar 2012 verkozen. In
Nederland deden er wel eens andere verhalen de ronde. De website
www.bintje.info rekent af met onwaarheden en laat in twaalf
punten de kracht van Bintje zien. Nummer 1: ‘Zo bakwaardig als
een aardappel maar zijn kan. Fritesbakkers kunnen zich geen
betere wensen.’ www.bintje.info

Breng eens een smakelijk
bezoekje aan kaasboerderij De
Vos bij Biervliet. Marlies de
Vos: “Ik heb het ambachtelijke
kaasmaken van mijn
grootmoeder in Gouda geleerd.
We maken hier Goudse kazen
met een aantrekkelijke Zeeuwse
smaak.” Voor de echte genieter
hebben ze aan de kaas de naam
Biervlieter gegeven. Kaasboerderij
De Vos, Helenaweg 4, Biervliet,
open van 9.00 tot 17.00 uur.

Herfstwandelingen met Rinus
Landbouwer Rinus de Regt uit Colijnsplaat gaf deze zomer rondleidingen door
natuurgebied Morgenland. Vanwege de leuke reacties gaan de wandelingen
nog even door. In deze wandeling van 1,5 uur neemt deze man met ideeën,
humor en betrokkenheid u mee door de inlagen en over de dijken. Iedere
zaterdag in september en oktober om 10.30 uur en 13.30 uur. Start bij
vogelkijkhut Noordlangeweg/Westzeedijk Colijnsplaat. € 5,- per persoon of
€ 10,- per gezin. Vooraf aanmelden is fijn. 0113-695278.

Op welk eiland treffen we de meeste vliedbergen aan?
Het is een van de 2720 vragen uit het spel Even dienke. Een kennisspel
over Zeeland en Zeeuwen. Wilt u kans maken op een van de vijf spellen
die we weggeven? Mail dan voor 15 oktober het juiste antwoord aan ons
door via communicatie@scheldestromen.nl

Even dienke...
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22

september

landelijke

appelplukdag
Een tapje
Dol op vers appelsap? Probeer de
appelsaptap eens. Onder andere
te koop bij Landwinkel De Zelke
aan de Julianastraat 27 in
Zierikzee. Voor € 7,95 krijgt u 5
liter! De saptap is geopend maar
liefst 60 dagen houdbaar buiten
de koelkast. Tappen maar!

Bevelandse bessen
in Hero cassis
Het staat tegenwoordig ook op de flessen
van Hero: bessen uit Zeeland.
En jawel, de zwarte bessen die de grondstof
voor cassis leveren komen voor 100% uit
Zeeland. De vruchtbare kleigrond en
de vele zonuren zijn ideaal. Proost!

30 september

Hartstocht(elijk) wandelen
Op zondag 30 september kunt u meewandelen met de Jacob Cats
wandeltocht in en rond Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Via deze
Hartstocht, die landelijk in nog elf plaatsen start, zet u zich in voor de
Hartstichting. De opbrengsten gaan niet alleen naar wetenschappelijk
onderzoek, u levert zelf ook een bijdrage aan de strijd tegen hart- en
vaatziekten door te bewegen. Starten kan van 8.00 tot 15.00 uur
(afhankelijk van de afstand) bij Groede Podium. Er zijn afstanden
van 5 tot 30 kilometer en het inschrijfgeld is € 1,10 voor leden van
wandelvereniging Voor de Wind en € 1,50 voor niet-leden. Informatie:
0117-371270 of info@wvvoordewind.nl
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achter de schermen
Een lezer krijgt een kijkje in de keuken bij een
bedrijf of gebied waar normaal geen publiek
is toegestaan.

Zijn liefde voor het water begon al bij de
zeeverkenners in Middelburg. Na zijn studie voer
hij op de internationale tankvaart. Lezer Rens
Schout (67) is inmiddels gepensioneerd, maar
zijn interesse in alles wat vaart is er niet minder
om geworden.

door Danielle Steijn-Laing
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Aren van Wezel is de hydrograaf aan boord.

In iemands

vaarwater
vaarwater
zitten

Blij is Rens als hij hoort dat hij een
rondje mee mag varen op peilboot
Meermin van het waterschap. Al
voordat de redactie aankomt, maakt
Rens kennis met schipper Henk
Meerman (42) en Aren van Wezel
(52), de hydrograaf aan boord. Van
alle kanten maakt onze enthousiaste
lezer foto’s van de boot. Hij staat te
popelen om zijn vragen te stellen en
een stukje mee te varen.

Vak apart
“Ik heb allerlei diploma’s behaald;
van mijn matrozendiploma tot mijn
schippersdiploma’s en we hadden
jarenlang een boot in beheer. Vorig
jaar heb ik mijn groot vaarbewijs
omgeruild voor een groot vaarbewijs pleziervaart. Ook al heb ik de
afgelopen veertig jaar in de chemie
gezeten, de vaart laat je nooit los.
Het varen op een peilboot is volgens
mij een vak apart. Daarom lijkt het
me zo leuk om daar ook een keer op
mee te varen”, vertelt Rens.

De kunst van het peilen
Op school heeft Rens ooit geleerd
hoe je peilingen en koers uit moest
zetten en hoe je op je zeekaart met
een kompas, potlood en stippellijntje je vaarroute uitzette. “Dat ben
ik al lang vergeten”, vertelt schipper
Henk. Dat is niet zo gek als je in de
kleine hut van de boot rondkijkt.

Overal staan schermen en hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. “We
hebben echt een sprong in de tijd
gemaakt, want alles verloopt tegenwoordig digitaal en via radiogolven
en satellieten.”

“Ik lig altijd
in de weg van
een ander”

Vooroever
Zodra we de zee opgaan, begint de
schipper te vertellen dat de apparatuur aan boord gebruikt wordt
om de vooroever van de kust op te
meten. “Voor de kust liggen veel
stenen gestort die onze dijken stevig
houden. Door te meten hoe diep ze
liggen en dat te vergelijken met voorgaande metingen, kunnen we zien of
we ergens actie moeten ondernemen.
Met onze bevindingen gaat Rijkswaterstaat aan de slag. Die stort dan
stenen of spuit de stranden op waar
dat nodig is voor onze veiligheid.”

Zigzaggend
Het waait niet hard, maar toch gaat
de peilboot flink heen en weer als
Henk de juiste plek opzoekt om te
meten. Verspreid langs de hele kust
liggen 3.500 raaien (in het water uitgezette lijnen). Op die plekken moet
hij jaarlijks meten. De peilboot vaart
in een rechte lijn op de kust af en
dan gemiddeld honderd meter verder
weer van de kust vandaan. Zo vaart
hij als het ware zigzaggend over zee.
“Ik lig altijd in de weg van een an-

Peilboot
Met een diepgang van 1.30
meter kan de Meermin van het
waterschap met hoogwater zo
tegen de dijk op varen of op het
slik. De boot, met een 200 pk
motor en enkele schroef, moet
alleen uitkijken bij bruggen.
De mast ligt namelijk 9,5
meter boven het water, maar is
gelukkig inklapbaar.
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Naast: Lezer Rens Schout en schipper Henk Meerman in de kajuit van
de Meermin, de peilboot van het
waterschap.

der”, aldus de schipper. “We beginnen dus pas met het meten nadat we
bij de verkeerspost hebben gemeld
dat we rare dingen gaan doen in het
vaarwater.”

Henk in toom houden
Zodra Henk de ‘peillijn’ heeft gevonden, varen we al zwabberend
richting de kust. Het ziet er niet
uit dat we in een rechte lijn varen.
Volgens de gps kunnen we toch zien
dat de schipper er niet meer dan 2,5
meter naast zit, terwijl 5 meter zijn
marge is. Aren geeft wel een seintje
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als hij merkt dat Henk iets te snel
vaart. “Dan worden de metingen niet
goed geregistreerd, dus soms moet
ik Henk wel in toom houden. Henk
vindt het ook leuk om in z’n eigen
golven terecht te komen, vandaar dat
hij het maximale opzoekt.”

Vallende koffiebekers
Het is duidelijk dat de schipper,
hydrograaf en onze lezer echte zeebenen hebben en genieten van het
op zee zijn. Ik vind het inmiddels
minder prettig aanvoelen, waarop
Henk me uitnodigt om morgen

terug te komen. “Dan verwachten
we namelijk windkracht 7. Maar als
het hard waait, schenken we halve
kopjes koffie. We stoppen pas met
meten als die koffiebekers daadwerkelijk omvallen”, zegt Henk lachend.
Gelukkig is er niets omgevallen als
we weer aanleggen en hebben we
Rens een leuke ervaring kunnen bieden. “Deze tocht heeft mijn blik nog
verder verruimd, want dit is echt een
vak apart”, vertelt een enthousiaste
Rens die later nog een extra rondje
meevaart.

•
•
•
•
•
•
•
•

40.000 m2 betonzuilen
30.000 m2 gekantelde blokken
6.000 m2 ronaton
2.000 m2 basalt
Basaltsteen: 30 – 50 kilo per stuk
Werktraject: 5,6 kilometer
Aannemer: Zeeuwse stromen
Breedte fietspad Kattendijke – Sas:
3.00 meter
• Projectkosten: € 6.067.000,• www.zeeweringen

in de steigers
Er draaien zo’n vijftien kranen aan de
dijk tussen Kattendijke en Katseveer.
Projectbureau Zeeweringen werkt er aan
een nieuwe glooiing. In november moet-ie
superstormvast zijn.

Wilhelminapolder

door Linda van Dijke

Dijkversterking Wilhelminapolder

Kees Dijke (62), assistent opzichter:
“Mensen vragen mij wel eens: ‘Is
zo’n dijkversterking echt wel nodig?’
De glooiing is niet sterk genoeg voor
een storm die eens in de 4.000 jaar
voorkomt. En je weet nooit wanneer
die komt, dat kan ook morgen zijn.
De Haringmanblokken die hier zaten,
zijn nog maar in de jaren ‘70 gezet,
maar het probleem is dat ze toen
rechtstreeks op de klei zijn gezet.
Die klei raakt op den duur verzadigd
en spoelt eronder uit.” Projectleider
Christian Moeliker (36) van Rijkswaterstaat vult aan: “Daarom gebruiken
we nu klei of funderingsmateriaal

met daaroverheen geotextiel en zo’n
tien centimeter steenslag, zodat het
water eruit kan zakken maar de klei
op z’n plaats blijft.” Kees: “Overigens
hergebruiken we de oude blokken
wel. Door ze op z’n kant te plaatsen,
ontstaat een sterkere glooiing.”
Het werk liep dit voorjaar vertraging
op door de vondst van explosieven.
Christian: “We hadden het hier niet
verwacht. Er blijken in oktober 1944
drie munitieschepen te zijn opgeblazen.” Kees: “Het is ontzettend jammer
voor de recreanten want hierdoor
was het strandje deze zomer niet te

gebruiken.” Het werk ging, na uitgebreid onderzoek, door met beveiligde
kranen en een detectieploeg.
Kees is vaak buiten: “Ik kijk of de
zaken uit het contract goed worden
uitgevoerd. Dat je een heel nieuwe
dijk opbouwt, dat is toch prachtig?”
Christian probeert het geheel in
goede banen te leiden: “Ik hou van de
afwisseling tussen binnen en buiten. En het werken met grof en groot
materieel.”
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
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Vogelwaarde

Middenin Vogelwaarde, tegenover de kerk en het café, staat
de Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek. In dit ZeeuwsVlaamse dorp van 1.900 inwoners, rollen jaarlijks zo’n 27 miljoen
hoefijzers de machines uit. Het beslag voor de edele viervoeters
gaat vervolgens de hele wereld over.
door Janneke Potter

“Wij hebben een zeer specialistisch vak,
namelijk de pedicure voor een paard”, vertelt
Tom Versprille, exportmanager bij Kerckhaert. “Op slechte hoeven kun je niet uit de
voeten. De hoeven van een paard moeten
in goede conditie zijn en net als bij mensen
voorzien zijn van goed schoeisel. De stand
van de voeten is doorslaggevend. De voorhoef moet in een hoek van 45 graden bekapt
zijn, zodat het paard zijn voet goed kan
afwikkelen. Doet een paard dat niet, dan
kan dat pees-, spier- of rugproblemen voor
de viervoeter opleveren.”

Steunzolen
Met meer dan 1500 verschillende modellen
is er voor iedere hoef een geschikt ijzer te
vinden. Schokdemping, extra steun of een
paard met platvoeten, het zijn geen uitzonderingen. Daar komt bij dat ook de ondergrond bepaalt welk ijzer passend is. Tom:
“Het paard moet een soort glijbeweging
kunnen maken. Voor politiepaarden wordt
bijvoorbeeld vaak gevraagd of we ook hoefijzers van rubber kunnen maken, omdat een
paard op asfalt zich voelt als op glad ijs. Een
logische gedachte, maar geen optie omdat de
hoef dan geen vloeiende beweging kan maken. We lossen dat dan op door schroeven
voor extra grip of studs toe te passen.”
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Werkpaarden en luxe paarden
Het familiebedrijf richt zich op paarden in
alle soorten en maten. In 1899 is Honoré
Kerckhaert begonnen als hoefsmid, zeven
jaar later startte hij een bedrijf voor het maken en verkopen van hoefijzers. Marketingmanager Niek de Witte geeft aan: “Na moeilijke jaren van oorlog en het vervangen van
trekpaarden door landbouwmachines heeft
Kerckhaert toch stand weten te houden. Met
de komst van de auto veranderde er veel.
Het paard werd niet meer als primair vervoermiddel gebruikt, maar voor sport en recreatie. Nu worden de meeste ijzers gemaakt
voor de paardensport: racen en springen.
Gevolgd door hobby en recreatie.”

Renijzers
Verschillende gebruikers vragen natuurlijk
om verschillende producten. Tom: “Er is een
groot verschil tussen hoefijzers en renijzers.
Dat zit vooral in het gewicht. Racepaarden
hebben voor snelheid lichte ijzers nodig.
Daarom maken we renijzers van aluminium. Voor hoefijzers gebruiken we puur
staal. Waarvoor de ijzers gebruikt worden,
merk je ook in de omloopsnelheid van de
ijzers. Bij racepaarden wisselt het beslag na
drie tot vier weken. Een hobbypaard krijgt
gemiddeld na zes tot acht weken nieuw
voetbeslag.”

Op

slechte hoeven
kun je niet uit de voeten

Marketingmanager Niek de Witte en
exportmanager Tom Versprille.
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Boven: Er zijn zo’n 1500
verschillende modellen.
Onder: Kerckhaert voorziet
wereldwijd heel wat renpaarden
van nieuw beslag.

Wereldse ijzers
“In Nederland voorzien we 75% van
de markt, in Zeeland hebben we
ongeveer 30 afnemers. Die afnemers zijn hoefsmeden, fokkerijen
en groothandels”, vertelt Tom. In 80
verschillende landen zijn de ijzers
van Kerckhaert te vinden. Tom is
contactpersoon voor Zuid-Europa,
Afrika, Zuid-Amerika en het MiddenOosten. Een derde van zijn tijd is hij
voor zaken in het buitenland. “Ieder
land heeft zijn eigen tradities en dus
eigen gewoonten. Om zoveel mogelijk
aan specifieke vragen te voldoen, zijn
we daar vaak te vinden voor begeleiding, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen. Een sjeik uit het MiddenOosten heeft andere wensen dan een
hoefsmid hier in Nederland.”

Bedankje van de prinses
Ondanks het aantal pk’s bij zijn
hobby watersport, is een link met
paarden geen bindende voorwaarde
om bij Kerckhaert te werken. “Liever
niet zelfs”, zegt Tom. “Onze kracht is
dat we niet afhankelijk zijn van een
merk. Producten en zelfs machines
ontwerpen en maken we zelf. Rudy
Kerckhaert, kleinzoon van oprichter
Honoré, verwerkt nog altijd suggesties en ervaringen van klanten om
tot de beste ijzers te komen.” Niek:
“Binnen de familie Kerckhaert draait
alles om hoefijzers. De familie is echt
de drijvende kracht. Inmiddels leidt
de vierde generatie het bedrijf.”
De toewijding en het vakwerk van
het familiebedrijf is inmiddels let-
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terlijk gekroond. Vanaf 2008 mag
het bedrijf het predicaat Koninklijk
gebruiken. “We zijn twee keer Koninklijk”, zegt Tom trots. “Zowel in
Nederland als in Engeland mogen we
dit aan onze naam toevoegen. In Engeland is het dan ook een voorwaarde dat je hofleverancier bent. Dat is
overigens niet het enige koningshuis
waarvoor we dat zijn.” Hij wijst naar
een hoefijzer op tafel: “Deze hebben
we gehad als bedankje na het huwelijk van de Zweedse prinses Victoria
in 2010. Alle paarden in de stoet
waren beslagen met Kerckhaerts.
De ijzers zijn genummerd. Nummer
1 heeft de koningin en wij hebben
nummer 2 gehad. Kijk, het wapenschild is erin gegraveerd.”

Olympisch metaal
Referenties en onderscheidingen
hebben volgens Niek een merkbaar
positief effect. Hij houdt daarom
nauwkeurig bij welke paarden
Kerckhaert kan toevoegen aan de
‘hall of fame’. Want wat is er nu betere reclame dan een winnende atleet
op jouw schoeisel? Niek: “Het beste
paard van stal is op dit moment
de Australische merrie Black Caviar. Dit renpaard heeft vanaf 2009
onafgebroken 23 races gewonnen
en loopt op Kerckhaert’s Alu Kings
Plate Extra Sound.” Maar ook op de
Olympische Spelen waren ze goed
vertegenwoordigd; ongeveer 90% van
de deelnemende paarden droeg echte
Kerckhaerts.

bijzonder gevonden

Vrijheid van meningsuiting, godsdienst,
gebrek en vrees. Deze vier basisvrijheden, Four Freedoms, verwijzen naar
de beroemde speech uit 1941 van
Franklin Delano Roosevelt, president
van Amerika. Als eerbetoon staat in
Oud-Vossemeer het Four Freedoms
monument. Er komen regelmatig
Amerikanen naartoe.

Four Freedoms

door Chantal de Putter

Oud-Vossemeer

Oud-Vossemeer mag dan een klein
Thools dorp zijn, toch staat juist hier
het monument. De voorouders van
president Roosevelt komen er waarschijnlijk vandaan. Tussen 1481 en
begin van de 17e eeuw heette een
stuk land tussen Oud-Vossemeer en
Poortvliet ’t Rosevelt. Ook stond er
destijds een boerderij in die omgeving.
Het Four Freedoms monument staat
in het centrum van het dorp, vlakbij
de hervormde kerk. Het kunstwerk is
in 1992 gemaakt door Nico van den
Boezem. De vier vrijheden vormen de
grondslag voor de mensenrechten in
de hele wereld. De vrouw van de president, Eleanor, heeft ervoor gepleit
dat de vier vrijheden werden opgenomen in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties.
Ter gelegenheid van de honderdste
geboortedag van Roosevelt in 1982
worden sindsdien voor alle vier de
vrijheden een prijs uitgereikt. In oneven jaren aan Amerikaanse staatsburgers of instituten tijdens een
ceremonie in Hyde Park in New York.
In de even jaren worden de prijzen
uitgereikt aan niet-Amerikanen in de
Nieuwe Kerk in Middelburg.
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door Janneke Potter

Thuis bij de 39-jarige cartograaf die zich bezig houdt
met gegevensbeheer. “Het is misschien wel vreemd. Ik
verwerk gegevens van alle waterkeringen, maar ik maak
geen kaarten zoals een cartograaf hoort te doen”, zegt
Sicco van Mullem. Deze Oost-Zeeuws-Vlaming woont
sinds 2007 in Middelburg.

“Ik laat er bijna nooit één liggen”
In zijn appartement demonstreert
Sicco hoe hij normaal in
‘smullempjes zetel’ neerploft. “Dan
log ik in op Foursquare en kunnen
vrienden meteen zien wat ik aan het
doen ben. Luieren dus!” Vrienden
zien dat regelmatig langskomen op
alle digitale media waar hij actief
is. Twitter, Facebook, Instagram,
Foursquare, hij draait er zijn
hand niet voor om. “Nu heb ik iets

nieuws, Discovr ken je dat? Via
deze app kun je aangeven welke
muziek je leuk vindt en soortgelijke
muziek opzoeken. Ik ben een
echte muziekfan: dubstep, jazz,
metal, voodoo rhythm. Niet slechts
één genre. Alleen van top-40 en
klassieke muziek weet ik niets.
Op een vrije middag ga ik graag
naar de speciaalzaak. Dan zoek ik
een stapeltje cd’s uit en luister ik

ze eerst daar. Meestal koop ik ze
allemaal, ik laat er bijna nooit één
liggen!”
Naast een kast vol cd’s, staan
er op het dressoir flink wat
flessen whisky. “Het zijn geen
verzamelobjecten hoor, het blijft om
te drinken. Ik hou ervan om bij een
lekker muziekje een niet-reguliere
whisky te proeven.”

