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Op 1 oktober begint het zogenoemde stormseizoen. 

Dit duurt tot 1 april en is een periode waarin de 

medewerkers van het waterschap extra alert zijn 

op de weersverwachtingen. In het geval van hevige 

storm, stellen we het fenomeen ‘dijkwacht’ in.  

Een aantal van onze medewerkers houden ter 

plekke de toestand van dijk en duin in de gaten,  

en signaleren tijdig bijzonderheden aan de 

bekleding van de glooiing of duinen. Kleine 

schades worden de dag erop hersteld. Door de 

klimaatverandering moeten we de lengte van  

het stormseizoen wellicht gaan aanpassen.  

Het waterschap houdt dat nauwlettend in de  

gaten: voor onze veiligheid!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw

el
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Storm Ciara op 10 februari 2020 
bij Zoutelande.  

foto: archief Rudy Visser
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Paalhoofden 
Wie zijn hele leven in 
Zeeland woont zal er niet 
van opkijken; lange rijen 
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Agrariërs die hun producten van het 
land moeten halen en weggebruikers 
die van A naar punt B over 
diezelfde weg rijden. Soms zorgt dit 
voor onveilige situaties, zeker bij 
regenachtig weer. Vooral als agrariërs 
de weg na de werkzaamheden niet 
schoonmaken of als weggebruikers 
net zo hard rijden als ze gewend 
zijn. Iedereen moet zich een beetje 
aanpassen. Gemotoriseerde 
weggebruikers kunnen het beste niet 
harder rijden dan 30 kilometer per 
uur. Fietsers kunnen bij veel slik en 
regen de weg zelfs beter helemaal 
vermijden. Agrariërs moeten in 
ieder geval met borden langs de weg 
aangeven dat er modder kan liggen. 
Tijdens en na de werkzaamheden 
zijn ze verplicht de weg direct schoon 
te maken. Zo houden we samen de 
wegen veilig in oogsttijd.  
tekst: DS | foto: archief Rudy Visser

Via het Hoogwaterbeschermings-
programma van het Rijk komt de dijk 
bij de jachthaven van Sint-Annaland 
in aanmerking om versterkt te 
worden. Het gaat om een omvangrijk 
landelijk project van 1300 kilometer 
aan dijken, waarvan het dijktraject in 
Sint-Annaland er een van is.
Omgevingsmanager Marije Besuijen: 
“Het gaat om de dijk tussen de 
jachthaven en de nieuwe wijk 
Suzannaland, een lengte van zo’n 
500 meter. Daarnaast maakt ook 
een gedeelte van de dijk tussen 
chaletpark Krabbenkreek en het 
strandje bij Sint-Annaland onderdeel 
uit van het plan.” De gemeente Tholen 
is in de omgeving van de waterkering 
volop bezig met woningbouw en 
andere omgevingsplannen. De 
werkzaamheden worden daarom 
afgestemd met de gemeente. Wanneer 
de uitvoering start is nog niet bekend, 
wel dat het in 2024 klaar moet zijn. 
tekst: HA | foto: Ronald Huibregtsen

Het is een prachtig gezicht, wuivend riet met daarboven de typisch Zeeuwse 
luchten met de jagende wolken. Dan is het toch zonde om het riet te maaien? 
De rietkragen stremmen echter de afvoer van regenwater bij hevige buien. 
Er wordt dus gemaaid om wateroverlast te voorkomen. Vanwege de stevige 
zomerse regenbuien zou het beste al in juni gemaaid kunnen worden.  
Maar om broedende vogels niet te storen, start het maaien pas half augustus. 
Ook niet alle rietkragen worden gemaaid, alleen daar waar dat voor de afvoer 
nodig is. Zo blijft hun karakteristieke aanwezigheid in het landschap voor  
een deel intact. 
tekst: CB | foto: archief Rudy Visser

Dijkversterking 
Sint-Annaland

Maaien omdat het moet

Niet ver van je bed
Afgelopen zomer hebben we het op verschillende 
plekken gezien. Fikse hoosbuien die in korte tijd 
wateroverlast veroorzaken. Grote hoeveelheden neerslag 
waar geen sloot of riool tegenop kan om het water via de 
normale weg af te voeren. Wat kun je in zo’n geval doen? 
Behalve rustig blijven, is het van belang om eerst mens 
en dier in veiligheid te brengen. In Zeeland komt dat 
neer op verticaal evacueren; je kunt beter blijven en het 
hogerop zoeken dan weggaan. Zet ook kostbare spullen 
hoger en zorg voor warmte, water en licht. Kleine 
voorbereidingen kunnen al een groot effect hebben!  
Kijk voor tips op www.overstroomik.nl 
tekst: JlG | foto: Marco Berkey

Begrip  
voor sliknieuws

Vis tellen: 1,2, … 2500!
In 2019 hebben we een vispassage aangelegd naast 
het poldergemaal De Noord bij Sint Maartensdijk.  
Deze is mede door Rijkswaterstaat betaald.  
Vispassages leggen we aan in de buurt van een gemaal. 
Via het gemaal voeren we overtollig polderwater af naar 
het buitenwater. Dit polderwater dient als lokstroom. 
De vispassage maakt het voor verschillende vissoorten 
mogelijk om vanuit de Oosterschelde de achterliggende 
gebieden richting Sint Maartensdijk en Stavenisse in  
en uit te trekken. Afgelopen voorjaar telden vrijwilligers 
de binnenkomende vis. Tijdens de piek van de intrek 
waren er vangsten van 2.500 tot 3.500 glasaaltjes 
(paling) op één avond. Dat is veel! 
tekst: CdP | foto: archief Rudy Visser

Een glasaaltje.

Zeeuwse waterschappers  
hielpen in Limburg. 
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 Je hoofd

     BREKEN 
         over de

palen

Hoewel de meeste paalhoofden op 
de kusten van Zeeuws-Vlaanderen, 
Walcheren en Schouwen-Duiveland 
staan, zijn ze ook elders.  
Je vindt ze op de westkusten van 
Vlieland en Texel en op de kop van 
Noord-Holland. Het zijn vaak die 
plekken waar de getijdestroming 
grillig verloopt.

Paalhoofden typisch Zeeuws?

Wie zijn hele leven in Zeeland woont 
zal er niet van opkijken; lange rijen 
palen op de Zeeuwse stranden.  
Ze vertellen een unieke geschiedenis 
van de strijd tegen het water. 
Waterschapper Adjan Verhage (48) 
schreef er een scriptie over.

tekst: Jaap van Liere | foto’s: Cynthia Cats

In het boek ‘Cronyk van Zeeland’ zien we dat de 
Westkapelse zeedijk, aangelegd omdat het duin steeds 
verder afsleet, werd beschermd door 22 paalhoofden.  
In 1540 beloonde keizer Karel V de leden van de 
heiploeg hiervoor met elk drie ‘dobbele ducaten’. 
Omdat vanaf 1500 de stroomgeul voor de Zeeuwse 
kust opschoof en veel landverlies optrad, werden 
op advies van dijkgraaf Arent Janszoon Boom en 
waterbouwkundige ingenieurs zoals Andries Vierlingh 
steeds meer paalhoofden geplaatst. Op de ‘Zeelandiae 
Descriptio’, een panorama van de Zeeuwse kust uit 
1550, worden deze fraai afgebeeld. In 1874 telde 
de westkust van Walcheren al 119 paalhoofden. 
“Tegenwoordig staan er 230 hoofden met totaal  
140.000 palen op de Zeeuwse stranden!”, vertelt Adjan. 

Werking
Adjan: “Paalhoofden zouden twee effecten hebben, 
voorkomen dat de stroomgeulwand verder oprukt 
naar de kust en zorgen dat er minder zand wegspoelt 
van het strand. Eerst werden proefondervindelijk 
allerlei constructies uitgeprobeerd. Pas met moderne 
wetenschap kon de werking op langere termijn worden 
vastgesteld. Paalhoofden, mits op de kop voorzien 
van zinkstukken en steenbestorting blijken in staat 
de getijdestroom af te buigen richting zee. De rol van 
palen bij het vasthouden van zand lijkt echter beperkt.” 
Tegenwoordig wordt de vastgestelde basiskustlijn door 
Rijkswaterstaat in stand gehouden met zandsuppleties.

Palen
Men dacht ooit dat dezelfde kustbescherming zou 
worden bereikt met strekdammen zonder palen. 
Omstreeks 1810 heeft men aan de noordkant van 
Walcheren de palen afgezaagd en vervangen door pieren 
van zware natuursteenblokken. Al snel bleken deze 
stenen weg te rollen. Palen bleken onmisbaar doordat  
ze turbulentie van het water verminderen. 
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Compliment

Het eikenhout voor paalhoofden 
komt van oudsher uit de Ardennen. 
Vanaf de 19e eeuw werden ze 
behandeld met creosoot omdat ze 
sinds 1730 werden belaagd door 
paalworm. Om milieuredenen is 
dit nu verboden. Daarom moet voor 
palen die voortdurend in het water 
staan nu tropisch hardhout worden 
gebruikt. 

Cultuurhistorie
Als er iets fotogeniek is in Zeeland, 
dan is het wel het cultuurhistorische 
erfgoed van de paalhoofden. Goed 
onderhoud en instandhouding is 
echter een ingewikkelde en kostbare 
taak. Het waterschap hecht sterk 
aan cultuurhistorie maar dit zorgt 
tegelijkertijd voor een spagaat. 
Paalhoofden leveren slechts deels 
een bijdrage aan waterveiligheid 
en het cultuurhistorische aspect 
is eigenlijk geen kerntaak van een 
waterschap. Desondanks wordt er 
jaarlijks wel een bedrag gereserveerd 
om de hoofden zo goed mogelijk te 
behouden. 

Ambacht
Heien gebeurde vroeger met 
handkracht. De heistelling werd 
bediend door tien man. De ‘kapitein’ 
gaf zingend het tempo aan waarop 
de rest het blok omhoog trok. 
De ‘Wasschappelse Heiploeg’ 
demonstreert dit nog regelmatig. 
Tegenwoordig gebruiken we een 

trilapparaat. Vooral het slaan van 
de palen achter de laagwaterlijn 
moet altijd een uitdaging zijn 
geweest. “Probeer maar eens over 
die glibberige palen te lopen en 
denk daarbij aan de 7 meter lange 
heistelling en de tijdsdruk van het 
opkomende tij!”
 

Uitdagingen
“Ook nu zorgen die palen achter 
de waterlijn voor moderne 
hoofdbrekens”, vertelt Adjan. 
“De Arbowet schrijft een veilige 
werkplek voor, milieuwetten en 
maatschappelijke discussies vragen 
om duurzame en verantwoorde 
materialen en je hebt te maken met 
oude steenbestortingen. Gelukkig 
zijn de palen achter de waterlijn zo 
robuust dat we ons voorlopig nog 
kunnen beperken tot het vervangen 
van de beschadigde palen boven de 
waterlijn, zo’n 300 per jaar!” Er wordt 
door het waterschap wel naarstig 
gezocht naar een goede werkmethode 
voor het onderhoud ín het water, 
wellicht met een ‘hefschip’. “Als je  
het doet, moet je het wel in één keer 
goed doen!”, bepleit Adjan. 

inzendingen welkom: 
communicatie@scheldestromen.nlpost!redactie: Joséphine van Belzen | foto: Rudy Visser 

Wij hebben  
slechts één  
enk’le keus:
‘Oranje en 
Zeeland!’  
das de leus! 
vijfde en zesde regel van het  
3e couplet Zeeuws volkslied

Met veel interesse lees ik het 
blad Scheldestromen waarin 
dikwijls mooie suggesties 
bij zijn. Zelf doe ik op mijn 
manier ook aan waterbeheer. 
Mijn systeem is gebaseerd 
op communicerende vaten. 
Ik heb vijf watertonnen, een 
van 1.000 liter en vier van 
200 liter, allemaal aan elkaar 
verbonden. Ze staan verspreid 
op ons perceel en bij ieder vat 
zit een aftapkraan. In een vat 
komt het water van ons dak, 
dat zich dan via dit systeem 
verspreidt naar alle vaten. 
Waarbij ook de kippen niet 
worden vergeten en permanent 
water krijgen.
Water wat dan nog te veel is, 
gaat via een overstort naar 
de gracht achter ons. Deze 
is pas door het waterschap 
aangelegd. Ik vind het leuk 
ook mijn bijdrage te kunnen 
leveren aan een mooi milieu. 

Met vriendelijke groeten, 
Fonny Vermandel, Hulst 

Als er iets fotogeniek is in 
Zeeland, dan zijn het wel de 
paalhoofden. Goed onderhoud 
en instandhouding is echter een 
ingewikkelde en kostbare taak.

Waterbeheer  
in eigen tuin

Graag willen wij u en uw 
organisatie hartelijk danken 
voor de hulp en steun die 
wij tijdens het bestrijden 
van het hoge water hebben 
mogen ontvangen. Wij zien 
verslagenheid bij zo veel 
inwoners van onze regio. Maar 
ik besef ook dat dingen heel 
anders hadden kunnen lopen, 
zoals het trieste verloop in 
onze buurlanden laat zien. Dit 
stemt mij enorm dankbaar 
voor de inzet van de collega’s 
uit uw organisatie. Op allerlei 
fronten boden zij hulp: in 
het crisiscentrum in Venlo 
en op talloze plaatsen langs 
de rivieren en beken stonden 
zij schouder aan schouder 
met onze medewerkers en 
inwoners om het water te 
keren. Een dankwoord vanuit 
ons hart is het minste dat wij 
kunnen bieden, het liefst aan 
iedereen persoonlijk. Maar dat 
is natuurlijk ondoenlijk. Wij 
vinden het fijn als u onze dank 
wil overbrengen binnen uw 
organisatie.

Zoals wij hier in Venlo zeggen: 
Weej zien bliej met óch!

Met vriendelijke groet,
Veiligheidsregio  
Limburg-Noord

Bedankbrief inzet 
hoogwater Limburg 

“Vier keer per dag gaat 
het getij erlangs, water 
met zand! Dat zorgt 
steeds voor een kleine 
slijtage.” 
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   Een
bouwwerk
  van 
 wereldformaat

Vlaams-Nederlandse 
samenwerking
Kort gezegd wordt er een nieuwe 
sluis aangelegd bij Terneuzen.  
Zo kunnen er meer en grotere 
schepen (sneller) naar de havens  
van Terneuzen en Gent varen.  
Dit brengt niet alleen voor  
Terneuzen grote economische 
voordelen met zich mee, maar zeker 
ook voor de haven van Gent. Het 
project is dan ook een Vlaams-
Nederlandse samenwerking. 
Omgevingsmanager Harm Verbeek: 
“De samenwerking is zo ingericht 
dat ieder zich kan richten op zijn 
eigen specialiteit. De Vlamingen 
richten zich vooral op het ontwerp- 
en realisatiegedeelte, terwijl 

Rijkswaterstaat zich vooral richt op 
de automatisering. Wel zo handig, 
want de sluis wordt straks bediend 
door Rijkswaterstaat. We werken 
met verschillende gemengde teams 
van Nederlanders en Vlamingen. 
Daarnaast werken er nog veel andere 
nationaliteiten aan het project.  
In totaal werken er honderden 
mensen mee, waarvan zo’n 250 tot 
300 op de bouwplaats.”

Corona
Het werk aan het megaproject is 
gestart in 2017. Oorspronkelijk 
was de planning dat in 2022 
het eerste schip door de Nieuwe 
Sluis zou varen, maar dit is een 
jaartje opgeschoven. De vondst 
van een aantal obstakels als 
oude funderingen en onverwachte 
bodemverontreinigingen, zorgden 
voor vertraging. “Daarnaast is de 
invloed van corona onmiskenbaar, 
maar aannemer Sassevaart is hier 
goed mee omgesprongen. Het werk is 
op een andere manier georganiseerd. 
Het aantal mensen dat gelijktijdig in 

de bouwput werkt is afgenomen van  
120 naar 80, maar het werk is goed  
door kunnen gaan. De effecten 
van corona zag je vooral in de 
onderhoudstak. We hebben dure 
onderhoudscontracten, die er 
normaal in voorzien dat storingen 
binnen een dag verholpen kunnen 
worden. Door corona merkte je dat 
dit niet altijd mogelijk was, waardoor 
het werk soms stil kwam te liggen.” 

Bijzonder staaltje werk
In de woorden van Harm is 
meewerken aan project Nieuwe Sluis 
een kans die ‘once in a lifetime’ 
voorkomt. Er worden dan ook 
bijzondere staaltjes werk verricht.  
“Het meest bijzondere is wel dat er 
eigenlijk twee complete kathedralen 
gebouwd worden, die nooit iemand 
gaat zien. Met kathedralen bedoel 
ik twee enorme betonconstructies 
van 25 meter hoog met muren van 
maximaal 7 meter doorsnee.  
Ook wordt er een kolk van 400 meter 
geheel onder water gebouwd.  
Je moet je voorstellen dat hier door 
80 mensen (in ploegen uiteraard) 
dag in dag uit 16 uur aan gewerkt 
wordt. Naast het bowen van de 
sluis zelf, zijn er nog verschillende 
kleinere ‘klusjes’, die op zichzelf al 
enorme projecten zijn. Denk aan de 
aanleg van het tijdelijke ‘Kapitein 
Rooibos-kanaal’ en het afgraven 
van een stuk land bij ‘het Kopje 
van Kanada’ waarbij 600.000 m³ 
zand afgevoerd moest worden. 
Alles bij elkaar is tijd de grootste 
uitdaging. Uiteraard stuit je altijd 
op onverwachte zaken, hoe goed 
je alles ook voorbereidt. Alles bij 
elkaar denk ik in ieder geval dat we, 
zeker ook door nauw overleg met 
alle betrokkenen, een heel eind op 
de goede weg zijn. Dat blijkt ook uit 
de waarderingen die we vanuit de 
omgeving krijgen.” 

Al heel wat jaren is omgevings-

manager bij Rijkswaterstaat  

Harm Verbeek betrokken bij 

verschillende projecten. Zo groot 

als het werk aan de Nieuwe Sluis 

in Terneuzen zijn ze in zijn carrière 

echter nooit voorbijgekomen. 

tekst: Bas Dingenouts | foto’s: Cynthia Cats  

en Mario Vermeirssen (Rijkswaterstaat)

Vanuit de lucht zijn de 
bouwwerkzaamheden aan de 
sluiskolk (midden) en de twee 
sluishoofden goed zichtbaar. 

nieuwe sluis Terneuzen
“Er werken honderden 
mensen mee, waarvan 
zo’n 250 tot 300 op  
de bouwplaats.”

Terneuzen
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buiten 
tekst: Chantal de Putter | foto’s: archief 
Rudy Visser, Josephine van Belzen  
en unsplash.com 

De bladeren verkleuren weer volop en sommige bomen laten hun bladeren 
al vallen. Wat overblijft van een blad is het bladskelet dat bestaat uit 
bladnerven. Toen het blad nog aan de boom zat zorgden de bladnerven 
voor het transport van sappen en voor de stevigheid in het blad. 

Het vallen van de bladeren

Van zaterdag 30 oktober op zondag 
31 oktober wordt ’s nachts de klok 
weer verzet. De wintertijd duurt  
t/m zaterdag 26 maart 2022.

Begin wintertijd

De website Zeeuwse Ankers vertelt de verhalen 
over landschappen, monumenten, voorwerpen  
en mensen uit het verleden van Zeeland.  
Op de site zijn diverse Zeeuwse verhalen te  
vinden maar ook fietsroutes en collecties.  
Zeeuwse Ankers verbindt het verleden, heden  
en toekomst van Zeeland. zeeuwseankers.nl  

Zeeuwse ANKERS

Gebruik per mok van 250 ml 
minstens 50 gram pure fijngehakte 
chocolade. Verwarm de melk 
en giet deze over de fijngehakte 
chocolade. Om de smaak op te 
halen kun je een klein snufje zout 
toevoegen. Breng het op smaak  
met suiker, maar je kunt ook 
honing of bruine suiker gebruiken 
voor een andere smaak. Voor 
extra smaak kun je vanille of 
cayennepoeder toevoegen of 
misschien wel een likeurtje.  
Voor de echte zoetekauwen: vergeet 
de slagroom niet! 

Tips chocomelk 
met een twist

Panorama Walcheren is 
een tentoonstelling van 
schildersdoeken van ruim 3 meter 
hoog en tot wel 40 meter lang. 
Gedurende tien jaar schilderde  
Jo Dumon Tak verschillende 
typische landschappen van 
Walcheren. Dit jaar schildert de 
Amsterdamse schilder Robert 
Vorstman het strand bij Dishoek.

Machinefabriek Vlissingen, open tot  

8 november. Kijk voor openingstijden op 

panoramawalcheren.nl 

Panorama Walcheren

Maak de slagzin af:  
Scheppen voor Schoon water, 
……………………………………… 

En maak kans op één van  
de vier regentonnen die we 
verloten! 
Stuur uw slagzin voor  
  6 november 2021  
naar:
waterschap Scheldestromen 
team Communicatie 
Antwoordnummer 700  

4330 WB  Middelburg  

Of mail uw slagzin naar:  
communicatie@
scheldestromen.nl

Wereldtoiletdag 
Elk jaar op 19 november is  
het Wereldtoiletdag. De dag 
richt zich op het belang van 
goede sanitaire voorzieningen 
en voor toegang tot schone  
en veilige toiletten voor 
iedereen. Ongeveer een derde 
van de wereldbevolking, 
zo’n 2,4 miljard (!) mensen, 
beschikt niet over normale 
sanitaire voorzieningen. 

Het woord Halloween komt 
van All-Hallow-Even, dat 
Allerheiligen betekent.  
Van oorsprong is Halloween 
het Keltisch nieuwjaar en 
wordt gevierd op 31 oktober. 
De Kelten geloofden dat de 
doden herrezen uit de graven 
om te spoken bij de levenden. 
Ze probeerden de geesten te 
verjagen door zich ‘s avonds  
te verkleedden. Ze staken 
bieten in brand om de geesten 
op afstand te houden.  
De Ierse immigranten die in  
de 19e eeuw naar de VS 
kwamen namen deze traditie 
mee. Bieten waren er in de  
VS niet te vinden maar er 
waren genoeg pompoenen  
die ze uitsneden om lichtjes  
in te plaatsen. 

Waar komt 

Halloween
vandaan?

Het klinkt zo eenvoudig: ‘niet te  
droog en niet te nat’. Maar zorgen  
voor het juiste waterpeil in de 
sloten is van verschillende factoren 
afhankelijk. Bij een woonwijk 
worden andere eisen gesteld dan 
bijvoorbeeld bij een natuurgebied 
of landbouwgrond. Daarnaast 
spelen andere factoren, zoals de 
aanwezigheid van drainage en de 
grondsoort ook nog een belangrijke  
rol in het bepalen van de peilen.  
Meer lezen?  

scheldestromen.nl/waterkwantiteit

Sturen op het gewenste waterpeil

Half september zijn wij gestart met de campagne 
‘Scheppen voor Schoon water’. We organiseren 
allerlei activiteiten zoals het verzorgen van 
extra gastlessen op scholen en we hebben 
fietsroutekaarten beschikbaar. Kijk op 

scheldestromen.nl/scheppenvoorschoonwater 

Win een 

TON!
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Altijd al van gedroomd? 
“Nee, ik vond vliegen juist heel 
spannend. Maar na een lange 
vlucht naar m’n zus in Australië, 
was ik daar overheen. Na de studie 
Communicatie aan de HZ, vertrok 
ik naar Amsterdam voor de master 
Communicatiewetenschappen. 
Dat viel zwaar tegen. Ik miste 
Zeeland, mijn vrienden, de rust 
en ruimte én mijn bijbaan op een 
strandpaviljoen. Ik verhuisde terug 
naar Middelburg en vond een baan 
bij een communicatieadviesbureau. 
Daarnaast hielp ik ook nog geregeld 
op het strandpaviljoen. Maar er bleef 
iets knagen… ik ontdekte dat ik geen 
mens ben voor een 8-tot-5 baan.”

En waarom stewardess? “Het 
was alles bij elkaar: communicatie 
én dienstverlening, klantgericht, 
afwisseling, reizen, en vooral… níet 
op kantoor zitten. Ik solliciteerde 
bij Transavia en mocht de verkorte 
zeer strenge interne opleiding volgen. 
Dat was heel pittig. We moeten alle 
veiligheidsprocedures en elk knopje 
in de cabine kennen en weten hoe 
we moeten ingrijpen bij medische 
calamiteiten.” 

Geen angst meer voor 
vliegen? “Sinds de opleiding tot  
cabin attendant weet ik dat vliegen 

heel veilig is. Voordat een toestel de 
lucht in gaat is álles gecontroleerd. 
En het team doet voor elke vlucht 
een veiligheidsbriefing. Hoe 
zijn de omstandigheden, zijn er 
bijzonderheden? We oefenen jaarlijks 
allerlei noodsituaties, springen 
op de evacuatieglijbaan, blussen 
brandjes, doen de reanimatiecursus, 
oefenen met zwemvesten en speciale 
beademingspakken en herhalen alle 
Engelse commando’s.”

Wat is er zo leuk aan? “Het 
plezier van teamwork, de sensatie 
van het vliegen, de omgang met 
mensen, de veiligheidsaspecten en 
snel moeten beslissen bij incidenten. 
Want wat doe je als iemand zich 
verdacht gedraagt, of als dronken 
jongeren nog meer alcohol eisen, als 
er een ruzie is tussen passagiers, 
als er geklaagd wordt over huilende 
baby’s, als mensen de instructies 
niet opvolgen. Echt, het komt 
allemaal voor. De stewardessen 
moeten dan de veiligheid bewaken. 
Bijvoorbeeld mensen laten 
stoppen met filmen als we iemand 
behandelen die onwel wordt, of 
de boel sussen als er ernstige 
vertraging is. Passagiers kunnen 
dan heel onredelijk zijn. We hebben 
continu contact met de cockpit en 
afspraken met de piloten en er zijn 

voor allerlei situaties actieplannen. 
Soms moet de piloot alvast contact 
opnemen met de eerst mogelijke 
luchthaven voor een tussenlanding. 
Dat zijn moeilijke situaties. Want 
niemand wil vertraging oplopen en 
de kosten zijn hoog.”

Hoe doe je dat vanuit 
Zeeland? “Sinds 2019 vlieg ik 
vanaf Rotterdam en dat is goed aan 
te rijden vanuit Middelburg. Als ik 
me ’s morgens om 6.10 moet melden, 
rijd ik tegen vijven weg. Je vliegt 
meestal één Europese bestemming 
op een dag, heen en terug. Dan heb 
je diensten van 7 tot 11 uur. Naar 
Malaga heen en terug bijvoorbeeld 
is goed te doen. Korte vluchten 
vertrekken ook later op de dag.  
De langste retourvluchten zijn naar 
La Palma, Tel Aviv en Amman,  
2x 4,5 uur. Met de autorit erbij ben 
ik dan soms 14 uur onderweg.  
Mijn favoriete bestemming is Dubai. 
Dat is 6 uur enkele reis, hard 
werken maar wordt beloond met 
een verblijf daar. Van 24 uur tot 
soms 4 dagen, afhankelijk van de 
terugvlucht.” 

“Na schoonmaak van 
het toestel vliegen we 
gelijk weer terug met 
nieuwe passagiers.”

“Een dag kan  
flink uitlopen  
bij technische 
storingen.”

te zijn vanuit Zeeland?
...stewardess
Hoe is het om...

Willen wonen en leven in Zeeland, maar voor je  
werk naar de Randstad? Het is te doen, zegt  
Vera Welleman (30). Zij koos voor een baan in de 
lucht, en dat kan nu eenmaal niet in Zeeland. 

tekst: Josephine van Belzen | foto’s: Vera Welleman

“Dat kost veel planning en reistijd.”
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De bruine rat
• heeft een korte roze staart
• heeft goed zichtbare oren
• leeft vaak bij een huis of een schuur
• zwemt met alleen zijn kop boven 

water

De muskusrat
• heeft een lange platte zwarte staart
• heeft kleine oortjes, die bijna niet 

te zien zijn
• blijft liever in of rond het water
• zwemt met zijn hele rug naar boven

Muskusratten lijken best veel op bruine ratten. Toch zijn er een 
aantal kenmerken waardoor je de twee goed uit elkaar kunt houden! 

Zoek de verschillen

Muskusratten zijn exoten, ze 
horen niet thuis in Nederland 
en hebben geen natuurlijke 
vijanden. Ze graven holen en 
gangenstelsels in de taluds 
van Zeeuwse sloten. Dat levert 
veel schade op en leidt tot 
gevaarlijke situaties. Daarom 
is het belangrijk dat we 
muskusratten bestrijden.  

Muskusrat gezien? 
We ontvangen graag je melding! 
Laat het ons weten via
scheldestromen.nl/muskusrat 
of telefonisch via 088-2461000 
(lokaal tarief).   

hoe zit dat ?
Het hol van een muskusrat ligt onder 
de waterlijn. Hij begint dus onder 
water met graven, waardoor een hoop 
grond in het water terechtkomt. 
En dat is een flinke stremming voor de 
waterafvoer. Daarnaast veroorzaakt 
dat graven ook instabiele oevers, 

waar mensen en voertuigen in weg 
kunnen zakken. Ze maken zwembanen 
en –geulen in sloten met veel planten 
en kroos. Ook bouwen ze hutten in de 
winter van riet. Omdat ze zich op hun 
buik in het water laten glijden, vind 
je ook glijsporen van ongeveer twaalf 
centimeter breed.

Per muskusrat 
komen per jaar 

kruiwagens 
grond in het 
water terecht

12
Op de werf in Werkendam is men 
bezig het nieuwe schip vaarklaar 
te maken. Waterschapper Marty 
den Dekker was vooraf betrokken 
bij het ontwerp: “De constructie, 
die uit een stalen romp en de 
opbouw bestaat, is gereed. Men 
gaat nu verder met het plaatsen 
van het communicatiesysteem 
en meet- en navigatieapparatuur. 
Dit gaat bijvoorbeeld over het 
multibeamsysteem voor het 

maken van een 3D-scan van de 
onderwaterbodem.” Ook wordt 
een camera (front view scanner) 
gemonteerd die obstakels in het 

water signaleert. Het wordt ingericht 
zodat de stuurman en de hydrograaf 
(specialist die zorgt voor de 
beschrijving van de zeebodem) hun 
werk goed kunnen doen. De nieuwe 
boot heeft een lengte van ruim 15 
meter en is 4.90 meter breed.

Marty: ”Het wordt een robuust schip, 
een soort tank op het water. Die 
robuustheid is nodig om stenen of 
palen in ondiep water te kunnen 
weerstaan.” Trots besluit Marty: 
“Dit is voor ons geen gebruikelijk 
project. Mooi dat we na een lastige 
aanloopfase nu keurig op koers 
liggen.” 

Met de peilboot van 
het waterschap meten 
we alle stukken dijk die 
onder water liggen, de 
zogenoemde vooroevers. 
Het huidige schip de 
Meermin III, uit 1983, 
heeft na jarenlange 
trouwe dienst het eind 
van zijn levensduur bijna 
bereikt.

Nieuwbouw 
peilboot

“Een soort tank op  
het water.”

Werkendam

tekst: Hans Adriaanse | foto’s: Holland 

Shipyards Group en Anda van Riet 

Peilboot
•  Bouwer: Holland Shipyards 

Group Hardinxveld-Giessendam
•  Periode: maart 2021 t/m 

februari 2022
•  Kosten: € 2,5 miljoen
•  Peilt straks: 300 km Zeeuwse 

kust 

in de steigers
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Met prikstokken, vuilniszakken en hesjes struint de Bende van 
het Strand langs de kust van Schouwen-Duiveland. En hoewel  
de grijze wolken een buitje voorspellen, zijn Erik de Vries (61)  
en de vrijwilligers even enthousiast als altijd: ze gaan 7 dagen 
per week, 12 maanden per jaar door met het opruimen van  
de stranden.

tekst: Wahine Wisse | foto’s: Cynthia Cats

Zes jaar geleden kwam oprichter Erik 
na een ongeluk thuis te zitten. “Na mijn 
revalidatie had ik ineens veel tijd over. 
Ik maakte veel wandelingen over het strand 
met mijn hond. Het viel me op hoeveel troep 
er op het strand lag. Onbegrijpelijk dat 
mensen zoveel zomaar weggooien, in zo’n 
mooi gebied. Van het één kwam het ander 
en ik nam eens een vuilniszak mee om op 
te ruimen. Later heb ik ook een prikstok 
gekocht. Ik dacht: ‘hier moet ik iets mee’.”

225 kilo plastic op één dag
In september 2018 plaatste Erik een oproep 
op Facebook. De eerste vrijwilligers dienden 
zich aan. De Bende van het Strand was 
geboren. “Tijdens die eerste ronde ruimden 
we 225 (!) kilo plastic op. We zijn toen van 
de Brouwersdam naar de Stormvloedkering 
gelopen. Vanaf daar zijn we langs de 
Oosterschelde naar Bruinisse gelopen, en 
via de Grevelingen terug naar Scharendijke. 
Die ronde blijven we herhalen. Het is 
eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, 
lacht Erik, “Maar de gemeente is er heel 
blij mee. Op woensdagen lopen we voor het 
Groene Strand. Dat deel van de duinen 
wordt niet opgeruimd door de gemeente, 
dus doen wij het.”

Van taakstraf tot vrijwilligerswerk
En niet alleen de gemeente is er blij mee, 
maar ook bureau Halt. Erik: “Vrijwilligers 
zijn schaars. De meeste mensen werken 
overdag en hebben niet altijd tijd in het 
weekend. Daarom komen nu ook mensen 
met een taakstraf om te helpen. Het geeft 
regelmaat, is gezellig en geeft mensen een 
doel. Dat is belangrijk.” “Ja, en het is bijna 
een soort therapie”, zegt penningmeester 
Angelica. “Iedereen kan en mag alles 
vertellen en voelt zich hier op z’n gemak.  
Er is geen schaamte of verwijt, maar juist 
een heel veilige sfeer.”  

Ook gaat de groep regelmatig op stap met 
jongeren die een verstandelijke beperking 
hebben. “Het zijn zulke toffe gasten, stuk 
voor stuk gedreven en zo enthousiast.  
Je kunt echt met ze lachen. Ze slaan geen 
stukje afval over. Als we klaar zijn, gaan 
we altijd iets drinken of een ijsje halen. 
Dat vinden ze dan prachtig”, glundert Erik. 
“Iedereen is nuttig bezig. En dat geeft echt 
een goed gevoel.”  

De bende,
           van het 

   strand“Het is bijna  
een soort therapie.”

Tommy, Thomas en Erik.

Strand Burgh-Haamstede
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‘Het Hoompje’, zoals het in de 
volksmond heet, wordt in 1909 

door ene baron Cox gebouwd. 
In de volgende jaren vestigen er 
verschillende kloosterordes en doet 
het pand dienst als internaat voor 
geestelijk gehandicapte kinderen. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt 
het gebouw tijdelijk gebruikt als 
politiebureau. Wegens geldgebrek 
sluit het internaat in 1986 zijn 
deuren en komt het pand leeg te 
staan.

In 2000 verkoopt de gemeente 
Sluis het pand aan een 
projectontwikkelaar. Zijn grootse 
renovatieplannen gaan al snel in 
de ijskast en het gebouw raakt in 

verval. Grote delen storten in en het 
pand raakt volledig overwoekerd. 
Op het terrein heerst een sinistere 
sfeer en schimmige verhalen doen 
de ronde over wat er vroeger in het 
internaat heeft afgespeeld. Daarmee 
is Het Hoompje een trekpleister voor 
urban explorers, spookjagers en 
hangjongeren. Graffiti, bierblikjes 
en sporen van paranormale rituelen 
verraden hun aanwezigheid.

De gemeente probeert de eigenaar al 
jaren tot renovatie te dwingen, maar 
boekt nog geen succes. Tot die tijd 
blijft het ooit zo statige klooster niets 
meer dan een vervallen spookhuis. 

Wie van Sluis naar 
Knokke rijdt, passeert het 
gebouw haast ongezien. 
Tussen dichtbegroeide 
bossen staan de 
restanten van het ooit zo 
imposante klooster  
‘La Pommerie’.

tekst: Anne Adriaansen |  

foto’s: Cynthia Cats

Het verlaten spookhuis 
van Sint Anna ter Muiden

bijzonder gevonden

Sint Annastraat 151, 
Sluis

Van een bom tot een 
bierkrat
Een van de vrijwilligers, Thomas, is 
na de afronding van zijn taakstraf 
gebleven. “Ik vond het te leuk”, zegt 
hij. “Ik heb een vaste baan, maar 
loop gewoon mee wanneer ik kan. 
We vinden echt van alles. Van voor 
de hand liggende blikjes en lege 
chipszakken tot hele inboedels.  

Het gekste dat we ooit gevonden 
hebben was een bom. Dat is nog in 
het nieuws geweest.” “Ja, en dat volle 
krat bier dat in de duinen stond was 
grappig”, zegt Tommy, een andere 
vrijwilliger. “Toen hadden we nog een 
leuk bedrag aan statiegeld.”

Grootse plannen 
Bij opruimen blijft het niet, want 
Erik heeft een nieuw initiatief 
bedacht. “We hebben pas een 
rolstoelauto gekocht van de 
donaties. Ik wil mensen die al lang 
thuis zitten door een lichamelijke 
beperking of ouderdom een dag aan 
het strand geven.” De kosten voor 
de auto, benzine en verzekering zijn 
hoog, maar worden voor het eerste 
jaar betaald door sponsoren. “Om 
ook daarna door te kunnen gaan, 
zijn we afhankelijk van donaties en 
vrijwilligers. Daarom maken we nu 
merchandise, zoals petjes en tasjes. 
Die gaan we via de site verkopen.” 

Meer informatie of ook vrijwilliger 
worden? Kijk op  

www.debendevanhetstrand.nl 

 Erik en redacteur Wahine 
Wisse tijdens het interview.
Bob Vroon laat niks liggen. 
Tommy pakt de quad. 

“Ik ben na mijn 
taakstraf gebleven,  
het was té leuk.”



Eén keer per jaar inspecteren we onze keermiddelen. Dat zijn civieltechnische 
bouwwerken die we kunnen sluiten bij dreigende overstroming of wateroverlast.  
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Op Schouwen-Duiveland hebben 
we zo’n 35 keermiddelen. Jan 
staat hier op de inlaagdijk van de 
Galgepolder bij Zierikzee. Het is een 
binnendijk. “Ik controleer of alles 
nog goed werkt. Mijn bevindingen 
zet ik in de app, ook als er iets 
gerepareerd moet worden. Dit is een 
klein keermiddel, maar we hebben 
ook grotere, zoals de keersluis bij 

Zierikzee. Die gaat meer dan  
100 keer per jaar dicht. 

Bij storm en extreem hoogwater 
kunnen we met een keermiddel 
een stad of een polder afsluiten en 
beschermen. Maar deze hier dient 
ook om het water in het gebied 
op peil te houden. Onder deze 
dijk loopt een buis met aan beide 

kanten een afsluitschuif van 80 
bij 80 centimeter. Het is een diepe 
schacht, onder het deksel zit voor 
de veiligheid een valrooster. Bij deze 
afsluiter is de bediening handmatig 
door een schuif die aan een stalen 
stang zit te laten zakken. Het 
onderhoud is schoonhouden  
en smeren van scharnieren.” 

Jan van Driel (62),

    Smeren
    om te  

  keren
medewerker beheer  
en onderhoud Waterkeringen

Waarom Jan in de put zit. 


