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welkom

En de boer hij pootte voort. Met ‘slechts’ een
tractor en pootmachine tekent hij als met een
HB-potlood de lijnen in de Zeeuwse grond.
Zowel de rechte als kromme altijd evenwijdig.
Als kader de taludlijn van de sloot. Jaren
geleden gegraven door een rupskraan of nog
langer geleden: een dragline. Aan de kant de
grondwerker die met zichtplankjes de hoogte
bepaalde. Later waren piketten voldoende
voor de kraanmachinist die met aangepaste
taludbak perfecte slootprofielen groef.
Nu niet meer nodig. Alles vervangen door
gps en x,y,z-coördinaten en de slootapp.
Geldt dat ook voor die boer of is dat nog
steeds zichtwerk?
Rudy Visser is waterschapsfotograaf

Aardappelbedden bij Kwadendamme
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Nieuwe strekdammen

Grond, gras en grind: alles beter
dan tegels en stenen. Drie redenen
waarom verharding van de tuin een
serieus probleem is. Maar wel op te
lossen: één vierkante meter grond
kan er al voor zorgen dat er per jaar
600 liter minder water door het
riool hoeft.

‘Soppend gazon wordt
liever vervangen door
stenen’

8
Het op de band leggen van de
pakketten is het enige handwerk
in het post- en distributiecentrum
van PostNL in Goes.
Twee lezers kregen een rondleiding
in het spiksplinternieuwe pand.
Zo’n 17.500 pakketten gaan hier
dagelijks over de band.

12
Op de dijkgraaf kunt u niet
stemmen. 8 vragen over de
waterschapsverkiezingen.

16

Redactie: Linda van Dijke (hoofd- en
eindredacteur, LvD), Janneke la Gasse
(JlG), Arjan Goossen (AG), Chantal de
Putter (CdP), Danielle Steijn (DS) en Rudy
Visser.

4

Scheldestromen | lente 2015

24

Als u 15 jaar geleden uw rijbewijs
heeft gehaald, dan is 40% van de
wegenverkeerswet gewijzigd.

Aan de bar bij de familie De Kam
in Kortgene.

scheldestromen

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 juni.
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Overige tekstbijdragen:
Stefanie Fassaert en Manon Veroude.
Beeld: Rudy Visser, GMB Civiel (artist
impr. pagina 6)
Opmaak: Life Design, Zierikzee
Druk: Pieters Media, Goes
Oplage: 19.000

Reacties, vragen of suggesties?
Ons redactieadres:
Team Communicatie
Antwoordnummer 700, 4330 WB
Middelburg (geen postzegel nodig)
communicatie@scheldestromen.nl,
088-2461000 (lokaal tarief).
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nieuws
Iep terug in Zeeland
Elk jaar planten we nieuwe bomen langs onze
waterschapswegen. Met de zoute zeewind die veel
over Zeeland raast, kunnen we niet zomaar iedere
soort planten. De bomen moeten tegen een stootje
kunnen. Momenteel planten we vooral populieren,
wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken.
We willen het liefst een gevarieerd bomenbestand
opbouwen zodat niet alle bomen tegelijk moeten
verdwijnen. Dit jaar planten we weer vier soorten
iepen. De iep is een mooie, stevige Zeeuwse boom.
Hij werd lange tijd niet aangeplant vanwege de
iepziekte. We kijken welke van de vier resistente
soorten het beste ‘wortelt’ in onze provincie. (DS)

Nieuw gemaal Schore
Vanaf april starten we met de bouw van een nieuw
visvriendelijk gemaal in Schore. De driehoek tussen Kapelle,
Schore en Hansweert heeft in de jaren negentig te kampen
gehad met wateroverlast. In de tussenliggende periode is
berekend hoe het watersysteem in dit gebied verbeterd
kan worden en aan welke eisen het moet voldoen om
klimaatbestendig te zijn. We krijgen immers te maken met
steeds meer neerslag in kortere perioden. De waterafvoer
verbeteren we door het vergroten van waterlopen en duikers
en de bouw van een nieuw gemaal. Daarmee zorgen we voor
de spreekwoordelijke droge voeten voor nu en in de toekomst!
Het nieuwe gemaal aan de Schoorse Zeedijk moet in het
voorjaar van 2016 kunnen draaien. (JlG)

Het afvalwater uit Groede en de omliggende
recreatieparken wordt nu nog gezuiverd op de zuivering
Groede maar in 2017 neemt de zuivering Breskens deze
taak over. De zuivering in Breskens wordt de komende
jaren gerenoveerd en in capaciteit vergroot. De eerste
werkzaamheden van dit omvangrijke project starten rond
deze tijd. In totaal gaat zo’n 6,6 kilometer persleiding
de grond in, van het gemaal aan de Scherpbierseweg in
Groede naar de zuivering in Breskens. Het leggen van de
leidingen gebeurt door het ontgraven van een werkstrook
van 10 meter. We verwachten nauwelijks verkeershinder
tijdens de werkzaamheden. (CdP)
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In april beginnen we met het versterken
de dijk van de Emanuelpolder bij Waarde.
Dit is nodig omdat na toetsing bleek dat
de dijk niet voldoet aan de vereiste norm
van de huidige Deltawet. In 2017 wordt er
een nieuwe veiligheidsnorm van kracht.
Hierop wordt bij deze dijkversterking al
geanticipeerd. De grasmat is niet sterk
genoeg en de dijk wordt overslagbestendig
gemaakt. Mochten er dan ooit golven over
de dijk slaan, dan blijft deze intact.
Het dijkvak is 2,6 kilometer lang. De kruin
van de dijk wordt hoger en er komt een
nieuw dikker kleipakket op de dijk.
Bijzonder aan het werk is dat er een groot
schorrengebied voor het dijkvak ligt.
Diverse vogelsoorten gebruiken het graag
als broedplaats. Onder het schor ligt het
middeleeuwse verdronken dorp Valkenisse.
Bescherming tegen overstromingen is
dus geen overbodige luxe. Het werk wordt
gezamenlijk uitgevoerd met de versterking
van de Sint Pieterspolder, tussen Yerseke
en Oostdijk. (AG)

“Onder het schor ligt het
verdronken Valkenisse”

Dít… is Zeeland

6,6 kilometer persleiding

6

Dijkversterking Waarde

Fietsen langs de Zeeuwse kust; langs de robuuste
dijken en duinen en de ruige zee afgewisseld met
bloeiende akkerranden en zeehonden zonnend op
de zandplaten. Dan zie je de echte waarden van
onze provincie. Zou je de kustlijn langs Oosteren Westerschelde volgen, zou dit een binnen- en
buitendijkse fietsroute opleveren van zo’n 400
kilometer. Het waterschap heeft onderzocht
hoe de buitendijkse wegen die opengesteld zijn
voor fietsers, beter kunnen aansluiten op het
fietsknooppuntensysteem. Hierbij rekening houdend
met kwetsbare natuurwaarden, het vermijden van
verkeersonveilige situaties en fietscomfort. Voordat
het zover is moeten eerst nog bepaalde punten
aangepakt worden. Zo moeten we stukken asfalteren
zodat ze geschikt worden om comfortabel te fietsen
en moeten we oversteekplaatsen veiliger maken
met verkeersborden of lijnen op de weg. Overigens
wordt er ook nu al door het routebureau gewerkt aan
het fietsknooppuntensysteem. Het netwerk wordt
uitgebreid met paden en de borden worden vervangen
door duurzame materialen. (DS)
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Het voorjaar lonkt. De ideale tijd om de tuin eens
flink onder handen te nemen. Omdat niet iedereen
dat met even groene vingers doet, zien we om
ons heen dat stenen steeds meer domineren.
Misschien makkelijk in het onderhoud, maar waar
moet het regenwater naartoe nu het niet direct
de grond in kan?

Onderhoudsarm
Per inwoner van Zeeland is er
ongeveer 85 vierkante meter
verharding aangesloten op de
riolering. Verharding bestaat uit dak,
weg- en tuinverharding. Goedkoop
en gemak zijn argumenten om te
kiezen voor een versteende tuin.
Maar natuurlijk zijn er ook groene
alternatieven te vinden. Hortensia’s,
vlinderstruiken, kleinbladige
seringen, vetplanten en (kleine)
bomen worden aangeraden voor
een groene, onderhoudsarme tuin
waarbij water toch de mogelijkheid
heeft om door de grond te worden
opgenomen.

Zeeland staat bekend als een groene provincie met
een uitgestrekt buitengebied. Rijd een willekeurige
woonwijk in en dat beeld verandert op slag. Waar
voorheen groene voortuinen de wijk kleurden, zie je
dat een grijze stenenmassa steeds meer de overhand
neemt. Soppend gazon wordt liever vervangen door
stenen. Zo worden afdrukken van modderschoenen
in huis wel voorkomen, maar het regenwater kan niet
weg. En dat terwijl we steeds vaker te maken krijgen
met meer neerslag in kortere tijd.

door Janneke la Gasse

Tegeltjeswijsheden
Volgens wetenschappers heeft de verharding van
de particuliere tuin drie vervelende gevolgen.
Bijvoorbeeld de zogenoemde hittestress; warmte die
langer blijft hangen boven oppervlakten met veel
steen waardoor de temperatuur toeneemt. Het rapport
Climate Proof Cities 2013 meldt dat in dichtbebouwde
delen van Rotterdam het op een warme, windstille
zomeravond tot 7 ºC warmer kan zijn dan in het
omringende buitengebied! Bij iedere 10% extra
betegeling wordt het in de omgeving tussen de 0,2 en
0,5 ºC warmer.

Niks te zoeken
Verstening heeft ook als gevolg dat de biodiversiteit
afneemt. Vogels, vlinders en insecten hebben niets
meer te zoeken in tuinen waar geen groen of water te
vinden is. Terwijl juist variatie van dieren en groen de
natuur in balans houdt en daarmee het klimaat.

Waterafvoer
Door alle tegels wordt het ook steeds moeilijker
om water af te voeren. De grond kan geen water
absorberen waardoor de verstoorde afwatering bij
forse regenbuien nu al kan leiden tot overstroomde
riolen. Vaak blijft het beperkt tot grote plassen op
straat, maar het kan gekker. Het water kan niet weg
omdat er steeds minder plaatsen zijn waar het water
direct wordt opgenomen in de bodem.

Tegelterreur
In sommige Duitse deelstaten hebben ze een
oplossing voor de verstening. Daar is de rioolheffing
gekoppeld aan de mate van betegeling van de tuin:
de tegeltaks. Hoe meer stenen, hoe meer belasting
je betaalt. Het belastinggeld kan direct geïnvesteerd
worden in noodzakelijke aanpassingen van de
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Waar het

water

niet

gaan kan

Angelo de Bruijn is beleidsmedewerker water
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Naast: Op diverse plekken
zijn voor tijdelijke opvang van
regenwater buffers aangelegd,
zogenoemde WADI’s: Water Afvoer
Door Infiltratie. Deze WADI ligt in
de Mortiere.
Linksonder: In de Terneuzense
wijk Triniteit wordt het water
van het plein afgevoerd via deze
‘kunstmatige’ beek.

riolering. In Groningen is deze
tegeltaks ook onderzocht maar niet
haalbaar gebleken. Door onder
andere teveel versnippering zou deze
regelgeving meer geld kosten dan
opleveren.

Stijgende waterpeilen
Volgens waterschapper Angelo
de Bruijn geeft deze taks wel aan
hoe groot het probleem is. Angelo:
“We moeten ervoor zorgen dat
het regenwater de grond weer in
gaat. Als dat niet gebeurt dan
geeft dat een extra belasting op de
afvoercapaciteit van het riool- en
waterlopensysteem. Bij die laatste
kunnen we hier in Zeeland gemiddeld
11 tot 14 millimeter neerslag per
etmaal afvoeren. Dit levert in normale
situaties geen problemen op, maar
in tijden van extreme neerslag wel.
Doordat er dan ook extra water van
verhard oppervlak uit steden en
dorpen direct afstroomt, stijgen de
waterpeilen snel. In extreme gevallen
kan het zelfs leiden tot overstroming.
Dat geldt ook voor de riolering, extra
water dat er eigenlijk niet thuishoort
kan overstorten uit het rioolstelsel
veroorzaken. Bijkomend nadeel is
dat het relatief schone regenwater bij
de rioolwaterzuivering onnodig het
zuiveringsproces doorloopt en dus
geld kost.” Het infiltreren van water in
de bodem biedt voor deze problemen
een oplossing.

Nog eentje
Naast afvoerproblemen is er nog
een belangrijke factor. Angelo:
“De voorraad van zoet grondwater
is essentieel. We moeten verzilting
tegengaan en daarom is het zonde als
het zoete regenwater de natuurlijke

10
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voorraad grondwater niet kan
aanvullen. Te weinig grondwater kan
bovendien schade aan de fundering
van gebouwen en zettingschade
veroorzaken. Op verschillende
plekken in de provincie hebben we
naast klei ook veenlagen in de grond.
Als zo’n laag te droog is, klinkt
de grond in en kan er verzakking
plaatsvinden.”

graven, volstorten met grind en het
water kan de bodem in. Of je oprit
met doorgroeistenen bestraten in
plaats van grote tegels die op elkaar
aansluiten. En probeer toch perkjes
in je tuin te maken, ook al zijn ze
maar klein. Eén vierkante meter
grond kan er al voor zorgen dat er per
jaar 600 liter minder water door het
rioolstelsel hoeft!

Waar dan wel?

Het zogenoemde ‘duurzaam
gebruik’ is ook een mooie oplossing.
Regenwater wordt dan opgevangen,
gefilterd en gebruikt als spoelwater bij
het wassen en voor het doorspoelen
van de wc. In België is dit al
gebruikelijk en misschien vinden wij
dat in de toekomst ook wel normaal.
Op die manier kunnen we ook nog
veel besparen op het gebruik van
drinkwater.”

Het mag duidelijk zijn dat verstening
water op ongewenste plekken
brengt. Waar moet het water dan
wel naar toe? Angelo vertelt dat
de beste optie is om het water in
hetzelfde gebied te houden: “Dat
is de plek waar het hoort. Er zijn
verschillende mogelijkheden, denk
maar aan het plaatsen van een
grindkoffer op de plek waar je terras
afwatert. Een kwestie van een sleuf

inzendingen welkom:
communicatie@scheldestromen.nl

koud in maart,
dan nadert de lente
‘Is het

met een vaart’

Zeeland in ’t Rijks
In het blad Scheldestromen heeft u een rubriek gewijd
aan Zeeland in het Rijksmuseum. Wat ik echter mis is
een verwijzing naar de film van Bert Haanstra uit 1962,
Deltafase 1, over de sluiting van het Veerse Gat. Deze is te
zien op de hoogstgelegen etage met moderne Nederlandse
kunst en ook indrukwekkend.
Frits Broos uit Middelburg
Bedankt voor deze extra tip. We hebben inderdaad een
keuze moeten maken uit alle Zeeuwse werken in het Rijks.

Foutje
In het winternummer wordt in
het artikel ‘Zeeland in het Rijks’
gesproken over het Kanaal door
Walcheren. Dit moet zijn: Het
Havenkanaal. Onze excuses.

Winnaars boekenactie
In het vorige nummer stond onze actie om
een boek over Zeeuws-Vlaanderen te winnen.
We hebben veel leuke reacties ontvangen.
De boeken over Midden-Zeeuws-Vlaanderen
zijn gewonnen door: C. Hamelink uit Axel,
J.W. Bakker uit Terneuzen en M. Roos uit
Terneuzen. De boeken over West-ZeeuwsVlaanderen zijn gewonnen door: R. Blaakman
uit Oostburg, C.A. Heijmans uit Goes en F.G. de
Feijter uit Breskens. De winnaars hebben hun
boek inmiddels ontvangen. Wij wensen ze veel
leesplezier!
Niet gewonnen maar wel interesse in een van
de boeken? Ze zijn te bestellen via Uitgeverij
Matrijs: www.matrijs.com (€ 49,95 per stuk).

Scheldestromenrijm
De heer Roos uit Terneuzen stuurde
onderstaande rijm als aanvulling op het
Zeeuws-Vlaams volkslied.
Scheldestromen
Het waterschap van nu,
Die zorgt voor dijk en duin
Voor plant en boom tot in de kruin
Voor paden en wegen
Waar we ons langs begeven;
Het water in onze polders, dorp en stad
Niet te laag niet te hoog niet te nat;
Wandelt u door polder, duin of strand,
Denk eens aan de mensen van het
waterschap in ’t land
Die voor ons laag gelegen landje zorgen
Voor ons op pad gaan iedere morgen.

Melding muskusrat
Heeft u een muskusrat gezien?
U kunt dit nu ook digitaal melden via
www.meldpuntmuskusrat.nl
U gaat automatisch naar de website van het
waterschap. Hier vindt u meer informatie
over de muskusrat en hoe u de melding
kunt doorgeven. Wilt u het liever telefonisch
melden? Dat kan via ons algemene nummer:
088-2461000 (lokaal tarief).

Plastic
Op verzoek van een aantal lezers is
overwogen om ons tijdschrift in biologisch
afbreekbaar plastic te verpakken. We hebben
besloten om dit niet te doen. De hogere
kosten wegen naar onze mening niet op
tegen de voordelen. Het biologisch plastic is
weliswaar afbreekbaar als het in het milieu
terechtkomt, maar die kans lijkt ons gering.
Bovendien zijn we ervan overtuigd dat onze
lezers afval op een juiste manier scheiden.

Scheldestromen | lente 2015

11

U kunt op 18 maart in
één stembureau voor
zowel de Provinciale als
waterschapsverkiezingen stemmen.
Uw gemeente heeft hiervoor
twee stempassen gestuurd.
Een groene stempas voor het
waterschap en een blauwe
stempas voor Provinciale Staten.
In elk stembureau staan twee
stembussen.

Op woensdag 18 maart 2015
vinden voor alle waterschappen
in Nederland de waterschapsOp die datum zijn ook de

verschillende belangen meespelen.
Landbouwers willen bijvoorbeeld
een lager waterpeil, terwijl een hoger
waterpeil beter is voor de natuur.

verkiezingen van Provinciale

Welke partijen doen mee?

verkiezingen plaats.

Staten. U kunt dan op één locatie
beide stemmen uitbrengen.
Wel zo makkelijk!
door Manon Veroude

Waarom is mijn stem voor
het waterschap belangrijk?

8 vragen

de

12

over

verkiezingen
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Waterschapsbestuurders
behartigen uw belangen, net als
gemeenteraadsleden dat doen. Zij
zijn betrokken bij beleidskeuzes
en beslissen daarover. Door
uw stem uit te brengen bij de
waterschapsverkiezingen bepaalt u wie
er straks in het waterschapsbestuur
zit. Zo heeft u invloed op de keuzes die
het bestuur maakt.

Wat valt er te kiezen?
Waterschap Scheldestromen
zorgt voor sterke dijken, veilige
plattelandswegen, schoon
oppervlaktewater en de juiste
hoeveelheid water in de sloot.
Hier komt een heleboel bij kijken.
Hoe ga je bijvoorbeeld om met
de zeespiegelstijging, met de
regenbuien die steeds heviger zijn
of met de kwaliteitseisen voor het
schoonmaken van rioolwater?
Daarbij moeten allerlei afwegingen
worden gemaakt omdat er

In totaal doen er tien partijen mee
aan de waterschapsverkiezingen.
Dit zijn: Waterschapspartij
Zeeuws-Vlaanderen, Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP),
Christen-Democratisch Appèl
(CDA), Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD), Partij voor
Zeeland (PvZ), Partij van de Arbeid
(PvdA), Water Natuurlijk (WN),
ChristenUnie (CU), de Algemene
Waterschapspartij Zeeland (AWP) en
Partij 50Plus.

Hoe kan ik zien welke
belangen de partijen
behartigen?
Op 12 maart heeft u onze
verkiezingskrant ontvangen. Daarin
stellen de partijen zich aan u voor.
Voor alle waterschappen is, in
samenwerking met de deelnemende
partijen, een digitale stemhulp
ontwikkeld: het Kieskompas. Op
scheldestromen.kieskompas.nl kunt
u reageren op diverse stellingen en
aan het einde van de vragenlijst krijgt
u een stemadvies. Natuurlijk kunt u
ook de partijprogramma’s raadplegen.

Hoe kan ik stemmen?
In 2008 en in 2010 kon u per brief
stemmen voor ons waterschap. In
2015 gebeurt het weer met een rood
potlood in een stemhokje. U kunt op
18 maart 2015 in één stembureau

voor beide verkiezingen stemmen.
Uw gemeente heeft u hiervoor twee
stempassen thuisgestuurd. Een
groene stempas voor het waterschap
en een blauwe stempas voor
Provinciale Staten. In elk stembureau
staan twee stembussen. Vergeet niet
uw legitimatiebewijs mee te nemen.
De stembureaus zijn geopend van
7.30 tot 21.00 uur.

Wie mogen er stemmen?
Alle inwoners die op de
verkiezingsdag minimaal 18 jaar
zijn, mogen stemmen bij de
waterschapsverkiezingen. Dat geldt
ook voor niet-Nederlanders met een
geldige verblijfsvergunning.

Wanneer is de uitslag
bekend?
De stembureaus sluiten om 21.00 uur.
Daarna worden de stemmen geteld.
Kort na middernacht worden de
eerste uitslagen verwacht en zal de
uitslag op partijniveau bekend zijn.
Op maandag 23 maart is de uitslag
op persoonsniveau bekend.

Wat gebeurt er na de
verkiezingen?
Het algemeen bestuur bestaat
uit 30 leden. Op basis van de
verkiezingsuitslag worden 23
zetels verdeeld. De overige 7 leden
worden benoemd door de Kamer
van Koophandel (3), de Zuidelijke
Land- en Tuinbouw Organisatie
(3) en de Vereniging voor Bosen Natuureigenaren (1). Naar
verwachting treedt het nieuwe
bestuur op 26 maart aan.
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buiten

Druk op de ketel
2015 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het
Industrieel en Technisch Erfgoed. Belangrijke
gebeurtenis is de opening van het Industrieel Museum
Zeeland op 27 juni. Dit museum is gehuisvest in een
bijzonder gebouw, namelijk de voormalige suikerloods
van de Suikerfabriek in Sas van Gent. Topstuk van het
museum wordt de stoomgenerator van de voormalige
cokesfabriek uit Sluiskil. Bron: www.zeeuwseankers.nl

door Linda van Dijke

10.790

Het aantal struiken
dat afgelopen winter
de grond in ging.

Daarnaast kregen ook nog eens 1.013 bomen
een stekje in het

Zeeuwse buitengebied.

23 mei:

Franse slag
wandelmars

Aanmoedigen mag!
Op zaterdag 18 april staan er honderden lopers te trappelen voor
een hele, halve, achtste of estafettemarathon door het ZeeuwsVlaamse landschap. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen wordt dit
jaar voor de zevende keer gehouden. Scheldestromen is topsponsor
omdat een groot deel van de route over waterschapswegen loopt.
Zelf niet aan de start? Bewonder de sportievelingen dan gerust
vanaf de zijlijn, aanmoedigen mag! Bovendien is het ook nog eens
gezellig bij de start in Terneuzen en de finish in Hulst.
www.marathonzvl.nl

Kwartet!

Het binnen-zit-seizoen mag
dan wellicht achter de rug zijn,
kwartetten kan altijd! Zin in een
potje waterschapskwartet? Doe dan
mee aan de mail-en-winactie.

14
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www.overstroomik.nl
Weet u hoe hoog het water in
de straat komt bij een grote
overstroming?
Op www.overstroomik.nl kunt u dit
eenvoudig zien door het intoetsen
van de postcode. Het doel van de
website is het risicobewustzijn en
de zelfredzaamheid van iedereen
in Nederland te verhogen bij grote
overstromingen. De site staat
boordevol nuttige tips; zou u er
bijvoorbeeld aan denken om de
badkuip te vullen met kraanwater bij
een overstroming? En om gas, water
en licht af te sluiten?

We verloten 10 stuks onder de
inzenders. Mailen naar
communicatie@scheldestromen.nl
kan tot 7 april.

Dit jaar is het 75 jaar
geleden dat de Franse Slag
plaatsvond; de strijd op
15 en 16 mei 1940 in de
driehoek Hansweert- KapelleWemeldinge.
Op zaterdag 23 mei is de
Franse slag wandelmars.
De wandeling gaat langs
plaatsen waar op die
meidagen zwaar gevochten
is en de Fransen zware
verliezen leden. Start bij
dorpshuis De Vroone,
afstanden tussen de 7 en
40 kilometer, € 2,50 per
persoon. Meer informatie op
www.franseslagkapelle.nl

Tekenweetje: app
Teken zijn er het hele jaar door. Zodra de temperatuur
boven de 5 tot 10 ºC komt, worden ze actief. De
meeste mensen worden gebeten tussen maart en
november dus wat extra alertheid kan geen kwaad.
Met de app ‘tekenbeet’ heeft u alle info bij de hand:
Waar zitten ze? Hoe voorkom ik een tekenbeet?
Hoe verwijder ik een teek? De app voor telefoon
en tablet vindt u in de app-store via ‘Tekenbeet’.

Klapbank

Feest:
Vlissingen
700
Donderdag 2 april is
Vlissingen jarig. Het is dan
precies 700 jaar geleden dat
Vlissingen stadsrechten heeft
gekregen. Dat wordt vanaf
dan met allerlei festiviteiten
in de stad gevierd. Een greep
uit het programma: taptoe
(27 april), Avro Tros muziekfeest (16 juni), zevenkamp
met Zeeuwse scholen en
City2Beach Swim in juli.

Op het terrein van De Oesterij in
Yerseke is de eerste ankerplaats
van Zeeland gepresenteerd.
Ankerplaatsen zijn plekken van
cultuurhistorische betekenis,
waar het erfgoed van Zeeland
te beleven is. Elke ankerplaats
wordt ingericht met een
hedendaagse klapbank. Lekker
om even uit te rusten tijdens
een fietstochtje. En even ‘te
klappen…’
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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.

Ik heb
een

pakketje
pakketje
voor u

Lezer Miranda van Haaften (32) had
altijd al een fascinatie voor post.
“Als kind zag ik op televisie wel
eens lopende banden vol met post,
dat vond ik toen al interessant. Ik
ben benieuwd hoe het er achter de
schermen aan toe gaat.” Ook een
vriendin van haar, Sandra van Dijk
(33), is nieuwsgierig. Depotmanager
Alexander van Keulen (43) leidt hen
rond in het gloednieuwe pand in Goes.

Voor 22.00 uur besteld,
morgen in huis

In het sorteer- en distributiecentrum van
PostNL in Goes vliegen de pakketten om je oren.
Figuurlijk dan, want de duizenden pakketten die
er dagelijks over de band gaan worden met de
grootste zorg behandeld.
door Linda van Dijke
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De enorme groei in on-line aankopen,
is uiteraard de aanleiding voor de
toename in pakketpost. Er wordt
steeds meer mogelijk, alles naar de
wensen van de klant. Alexander:
“Waar je ‘vroeger’ heel de dag thuis
moest blijven omdat er een pakketje
bezorgd zou worden, kun je nu zelf
via internet je pakketje opnieuw
routeren, bijvoorbeeld naar een
tijdsvenster dat beter uitkomt of
naar een ander adres, bijvoorbeeld je
werk.”
Steeds meer webwinkels bieden
aan dat je tot ’s avonds laat kunt
bestellen. Dat betekent nachtwerk
voor PostNL. Alexander: “Als de
pakketten binnen zijn, sorteren we
ze en brengen de vrachtwagens ze ’s
nachts naar de verschillende depots

in heel het land. Als een klant in
Groningen voor 22.00 uur ’s avonds
iets bij Bax-shop in Goes bestelt,
heeft hij het de volgende dag in huis.
Dat was vroeger ondenkbaar. Dan
moesten alle Zeeuwse pakketten voor
21.30 uur op het sorteercentrum in
Dordrecht zijn.”

‘286 meter
lopende band’

Identiek
Sinds oktober 2013 staat het nieuwe
sorteercentrum op industrieterrein
De Poel in Goes. “Voorheen zaten
we in, met alle respect, een
boerenschuur”, aldus Van Keulen.
“We groeiden uit onze voegen. In
heel Nederland zijn de laatste jaren
negentien nieuwe sorteercentra
geopend. Ieder gebouw ziet er
hetzelfde uit en is hetzelfde ingericht.
Als ik jullie nu zou ontvoeren en in
Leeuwarden zou neerzetten, merk
je daar niks van. Alles zit op exact
dezelfde plek, tot de toiletten aan toe.”

Ik heb een pakketje voor u
Het is het drukste moment van de dag
als we de grote hal binnenstappen.
Tussen 7.30 en 10.30 uur worden
de duizenden pakketten over de
bestelbussen verdeeld. Alexander
licht toe: “We werken met vijf shifts
van ieder een half uur. Om 7.30 uur
beginnen we met de pakketten/routes

Pakketpost
Sinds oktober 2013 staat
er een spiksplinternieuw
sorteercentrum van PostNL
op bedrijventerrein De Poel
in Goes. Vanuit dit pand ter
grootte van twee voetbalvelden
worden alle pakketten voor
Zeeland, Goeree-Overflakkee
en een deel van West-Brabant
bezorgd. Het zijn er zo’n 17.500
per dag. In heel Nederland
worden er zo’n 450.000
pakketten per dag bezorgd.
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Naast: Depotmanager Alexander van
Keulen met lezers Sandra van Dijk en
Miranda van Haaften.
Linksonder: De chauffeurs laden zelf
hun bus op volgorde van hun route.
Rechtsonder: Een systeem van
lopende banden en barcodescanners
sorteert de pakketten automatisch
op postcode en komen zo bij de
juiste bestelbus uit.

•
•
•
•
•
•
•

Aannemer: Combinatie
Cadzand-Bad
Oostelijke strekdam:
hoogte NAP +5 m, 250 m lang
Westelijke strekdam:
hoogte NAP +7,5 m, 375 m lang
Materiaal: breuksteen en Xblocs
Aantal Xblocs: 4.500 stuks
Gewicht grootste Xbloc: 10 ton
Uitvoering: maart t/m juni 2015

in de steigers
In Cadzand-Bad worden dit voorjaar
vanwege de kustversterking twee nieuwe
strekdammen aangelegd. Deze golfbrekers
moeten stevig en zorgvuldig worden
opgebouwd. Daarbij maken we gebruik van een
opvallende toplaag, namelijk Xblocs. Uniek
voor een project in Nederland.

Cadzand-Bad

door Stefanie Fassaert

die het meest ver weg moeten. Dat
is Goeree-Overflakkee en ZeeuwsVlaanderen. De pakketten die in de
laatste shift zitten, van 10.00 uur
tot 10.30 uur, liggen wat meer in de
buurt.”

Inpakken en wegwezen
De pakketten worden handmatig
op de band gezet. Maar dat is dan
ook een van het weinige handwerk.
Een systeem van lopende banden
en barcodescanners zorgt ervoor
dat de pakketten automatisch op
postcode gesorteerd worden en bij
de juiste bestelbus terechtkomen.
De chauffeurs laden vervolgens zelf
hun bus in op volgorde van route.
Lezer Sandra ziet pakketten op gele
dienbladen langskomen. “Dat is wijn”,

verklaart Alexander. “Zoals je ziet
komen pakketjes nergens tegenaan
maar voor wijndoosjes hebben we
toch nog een extra bescherming
ingebouwd.”
Een pakketje ongezien het gebouw
uitsmokkelen is er niet bij. Het
pand heeft bijna iets weg van een
gevangenis met beveiligde deuren,
pasjessystemen en camera’s.
“We hebben hier meer dan honderd
camera’s hangen.”

De drukste dag
Hoewel nu de lente voor de deur
staat, is de reportage tijdens de
drukste tijd van het jaar gemaakt:
de decemberdagen. “De dinsdag voor
Sinterklaas was de drukste dag van
het jaar. Maar we hebben het hele

jaar een redelijk stabiele aanvoer.
Je zou zeggen dat in augustus veel
mensen op vakantie zijn en er dus
minder pakketten zijn, maar dan
bezorgen we de schoolboeken weer.”
En de drukste dag van de week?
Dat is dinsdag.

Nieuwe strekdammen Cadzand-Bad

50 televisies
Miranda en Sandra staan te kijken
van de moderne verwerking. Sandra:
“Ik kwam hier blanco binnen maar
dat het zo super efficiënt gaat had
ik niet verwacht. Miranda is vooral
verbaasd dat er zelfs televisies
langskomen. “Die hebben we er 40 tot
50 per dag”, vertelt Alexander. “Maar
wij zorgen voor alle spullen goed. Een
doos luiers heeft voor ons dezelfde
waarde als een kilo goud.”

‘Schepen uit Noorwegen en Zeebrugge’
Cadzand-Bad is onderdeel van de
Zwakke Schakel West-ZeeuwsVlaanderen. Dat wil zeggen dat
een deel van de kust niet sterk
genoeg is om een superstorm te
weerstaan. Robbert-Jan Lenselink,
beleidsmedewerker bij Waterkeringen,
vertelt: “We versterken de kust bij
Cadzand-Bad door zand aan te
brengen voor de bestaande dijk en de
strekdammen aan weerszijden van
het uitwateringsgemaal langer, hoger
en steviger te maken. De westelijke
strekdam verplaatsen we in westelijke
richting, zodat ruimte ontstaat tussen

18
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de dammen voor een jachthaven. De
strekdammen hebben niet alleen het
doel om golfslag tegen te gaan en de
uitstroom van het gemaal in zee te
begeleiden. Ze beschermen straks ook
de boten in de jachthaven.”
De huidige strekdammen worden
deels gesloopt en daarna zorgvuldig
opgebouwd. “We werken van fijn
naar grof. De kern van de dam zal
bestaan uit fijn breuksteen. Dat komt
per schip uit Noorwegen en wordt
met dumpers stukje bij beetje de
zee in gereden. Daar leggen we een
laag grovere breuksteen bovenop.

De toplaag bestaat uit Xblocs,
gigantische x-vormige betonnen
blokken. Deze Xblocs komen per
schip uit Zeebrugge en leggen we
één voor één in een bepaald patroon
in positie. Op deze manier blijft de
kern van de strekdam op zijn plek.”
Het gebruik van Xblocs is uniek in
Nederland. “We hebben de methode
uitgebreid op schaal getest en met
eigen ogen kunnen zien dat het
werkt. We kunnen het nu met alle
vertrouwen in Cadzand-Bad in de
praktijk brengen!”
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Strepen op de weg die laten zien hoe hard je mag rijden,
een hogere maximumsnelheid op de snelweg en zelfs
richtingaanwijzers op de fiets. Zomaar een greep uit nieuwe
en aangepaste verkeersregels van de afgelopen jaren.
door Danielle Steijn-Laing

Elk jaar zijn er kleine en grotere
aanpassingen in de verkeersregels.
Allemaal met het oog op het vergroten van
de verkeersveiligheid van de verschillende
weggebruikers. We vragen John de Waard
van de gelijknamige rijschool uit Middelburg
hoe hij de veranderingen in het verkeer
ervaart.

Even zoeken
“Het is soms wel even zoeken”, aldus John.
Ondanks dat hij als rijschoolhouder zich
regelmatig laat bijscholen en elke vijf
jaar opnieuw zijn instructiebewijs moet
halen, is het voor hem ook niet altijd even
duidelijk. “Ik zat ooit met een van mijn
leerlingen in de auto op de Doeleweg tussen
Middelburg en Arnemuiden. We kwamen
een bord tegen met einde 60-kilometer
zone, maar die leerling bleef daarna ook
60 rijden. Ik wist dat je daarna 80 mocht,
maar deze slimme leerling zei dat de
strepen op de weg aangeven hoe hard je
mag rijden. En de strepen lieten zien dat
je er 60 mocht. Er waren namelijk alleen
onderbroken kantstrepen aangebracht.
Helaas zijn nog niet alle wegen voorzien van
de juiste strepen op de weg. Dan is het als
weggebruiker soms zoeken naar de juiste
snelheid.” Inmiddels heeft het waterschap op
deze weg de juiste belijning aangebracht; een
onderbroken kantstreep met dubbele lijnen
in het midden. Daar kan geen verwarring
meer ontstaan over de maximumsnelheid.
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Op de claxon
Grote veranderingen van de afgelopen jaren
zijn bijvoorbeeld dat je alle passagiers moet
vervoeren op een echte zitplaats, brommers
op de weg in plaats van op het fietspad en
zelfs een bromfietscertificaat nodig hebt
en dat je nu 130 op de snelweg mag. John:
“Allemaal regels waar de meeste bestuurders
weet van hebben. Maar er zijn ook nog
genoeg mensen die gelijk op de claxon zitten
omdat een voetganger bij een zebrapad wil
oversteken. Zij hebben nog nooit gehoord
van de regel dat als een voetganger alleen al
aanstalten maakt om over te steken, je als
automobilist moet stoppen.”

Nieuwe borden
Een grote verandering voor dit jaar is dat we
in Nederland veertien nieuwe verkeersborden
krijgen. Verkeersdeskundige van het
waterschap, Kees Slabbekoorn vertelt:
“De meeste nieuwe borden geven beter
aan waar er speciale bus-, vrachtwagenof trambanen zijn. Het zijn eigenlijk
doelgroepborden die de type gebruiker
uitnodigen om van een bepaald deel van
de weg gebruik te maken. Nu heb je nog
drie borden nodig om juridisch juist aan
te geven wat er moet gebeuren. We zullen
de borden lang niet allemaal in Zeeland
tegenkomen, maar de nieuwe borden die
duidelijkheid geven over passeerstroken voor
landbouwvoertuigen zullen we dit jaar wel
zien verschijnen.”

Regels

		veranderen.
De

mentaliteit ook.
Scheldestromen | lente 2015
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bijzonder gevonden

Naast: Kees Slabbekoorn is
verkeersdeskundige bij het
waterschap.
Midden: Dat wegen steeds breder
zijn worden, betekent niet dat er ook
harder gereden mag worden.
Onder: Sinds 1 september 2012 is
130 kilometer per uur de wettelijke
maximumsnelheid. Het principe is:
130 tenzij anders aangegeven.

Kom terug als je 75 bent
De grootste verandering van de
afgelopen jaren vindt John de
mentaliteit van de weggebruikers.
“Het sociaal weggedrag gaat helaas
achteruit. We hebben geen geduld,
houden ons niet aan de snelheid en
halen in waar het niet kan.” John
vindt het ook vreemd dat iedereen
in het verkeer wordt losgelaten
en pas terug hoeft te komen als
hij 75 jaar is. “Ik moet me steeds
bijscholen, maar iemand die al
dertig jaar z’n rijbewijs heeft, weet
echt niet allemaal welke nieuwe
regels er zijn bijgekomen. Voor
de verkeersveiligheid geen goede
ontwikkeling.”

Wie rijdt er nou?
John hoort bestuurders ook vaak
roepen dat een weg hardrijden
uitlokt. Bij lange, rechte, brede
wegen wordt ook vaak te hard
gereden. “Maar wie rijdt er nou?
De bestuurder of de weg?” John
kan zich hier druk om maken,
want die weg is goed en veilig
aangelegd maar de mentaliteit van
de bestuurders is zo dat men toch
harder rijdt dan is toegestaan. Die
breedte is vaak nodig, omdat het
drukker is geworden maar ook
omdat landbouwvoertuigen steeds
groter en breder zijn geworden.
Hij vindt dat wegbeheerders toch
slimme trucjes weten toe te passen

om wegen optisch smaller te laten
lijken.

Rechts heeft voorrang,
ook fietsers
Johns leukste verandering ligt bij
zijn leerlingen zelf. In het verkeer
vindt hij hen veel minder zelfstandig
dan in het verleden. “Vroeger
konden ze situaties beter inschatten
en zelf problemen oplossen. Nu
kunnen ze niet meer snel handelen,
want ze zijn gewend alles op te
zoeken. Als een fietser van rechts
stopt, dan rijden ze rustig door. ‘Hij
stopte toch?’ Ze beseffen niet dat
die fietser stopte omdat-ie bang was
onder de lesauto terecht te komen”,
vertelt John met een knipoog. Dit
is ook een reden waarom lessen en
examens erg verschillen met tien
jaar geleden. Instructeurs prikkelen
de leerlingen zodat ze de situatie zelf
leren overzien. “We gaan aan het
einde rechts en daar mag je keren”,
zegt John tegenwoordig. Hoe ze
moeten keren, zeg ik er niet bij. “Dat
mogen ze zelf bepalen.”

Mobiel uit!
In de auto van John mag de telefoon
niet eens een geluidje maken. “Dat
is natuurlijk een regel die ik jaren
geleden nog niet had, maar het is
hoog nodig dat iedereen beseft dat
elke afleiding gevaarlijk kan zijn in
het verkeer.”

Bent u nog bij?
Als u 15 jaar geleden uw rijbewijs heeft gehaald, dan is inmiddels 40%
van de wegenverkeerswet gewijzigd. Een nuttige site die alle wijzigingen
op een rij heeft is www.verkeersmaatregelen.nl
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Al ruim een eeuw lang hebben heel wat
Vlissingers en toeristen tijdens een snikhete
dag hun dorst gelest, de voeten zandvrij
gespoeld of hun hondje laten drinken bij de
drinkfontein op Boulevard Evertsen.
door Chantal de Putter

Drinkwaterzuil
Hij staat schuin tegenover de
Sardijntoren. Veel informatie
over deze drinkfontein is niet met
zekerheid vast te stellen. Zeker is in
ieder geval dat het Duitse bedrijf
Bopp Reuther uit Mannheim de
fontein heeft gemaakt tussen
1900 en 1930. Al in 1906 meldt
de Vlissingsche Courant over een
drinkfontein. Op foto’s uit 1910 moet
dit fonteintje te zien zijn. Op foto’s
die gemaakt zijn rond 1920 is een

nieuw fonteintje te zien dat qua
uiterlijk gelijkenis vertoont met het
huidige model. Het fonteintje was in
1920 doelwit van vandalisme. Dat
bewijst een stukje uit de Vlissingsche
Courant uit die tijd. De Vlissingse
burgemeester Van Woelderen liet
weten streng te zullen optreden tegen
baldadigheid van de jeugd. De drinkfontein werd ernstig vernield en
daardoor onbruikbaar. Of de
drinkzuil rond 1920 is vervangen of

Vlissingen

gerepareerd, is niet met zekerheid te
achterhalen. De huidige drinkzuil
heeft in ieder geval de zware
bombardementen op Vlissingen
tijdens de Tweede Wereldoorlog
overleefd. Het drinkzuiltje is tijdens
het strandseizoen nog steeds in
gebruik.
Eenzelfde drinkfontein zou te vinden
zijn op de markt in Malcesine aan
het Gardameer in Italië. Stuurt u een
fotootje als u ‘m tegenkomt?

Scheldestromen | lente 2015

23

door Linda van Dijke

Al hun vrije uren zaten de laatste jaren in de verbouwing.
Nu de aanbouw naar wens is, is het tijd om oude
hobby’s op te pakken. De piano kan weer uit de schuur
van de buren en koken is een waar feest in de nieuwe
woonkeuken.

Aan de bar in Kortgene
Thuis bij de familie De Kam in
Kortgene. Bert-Paul (45) rijdt
dagelijks met zijn BMW-motor
naar Middelburg waar hij als
beleidsmedewerker groen bij het
waterschap werkt. Gudrun (47) stapt
de achtertuin door naar haar werk
als peuterleidster.
Het stel ontmoette elkaar in
Domburg. Zij was Duitse toerist, hij
Middelburgse barman. Waar Gudrun

een echt gezinsmens is - kookt en
bakt graag, creatief met van alles gaat Bert-Paul zijn oude hobby
pianospelen weer oppakken. “Ik kan
er niks van hoor, daarom hebben we
schuifdeuren”, grapt hij.
Het gaat over de rugbywedstrijd van
zoon Silvester (13). Bloedfanatiek en
lid van een van de beste clubs van
Nederland (Tovaal Goes), stapt hij

op de trein naar Heerenveen.
“Voor 2 x 25 minuten spelen.”
Ze trainen er twee keer per week
voor. Ook nuttig voor zijn droom om
bij het Korps Commandotroepen te
komen. De meiden zijn ook sportief.
Gudrun: “Anneke (15) en Marileen
(12) doen aan ballet sinds hun
vierde.” ‘s Zaterdags staan ze paraat
bij de scouting. En pa en ma? Die
taxiën wat af…

