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Een gouden nummer
Het getal 50 heeft toch wel iets bijzonders 
in zich: het kan een knooppunt zijn van 
een routenetwerk en een keerpunt in ons 
leven. Als je namelijk 50 jaar wordt, zie je 
Abraham of Sara. En een 50-jarig huwelijk 
staat voor een ‘gouden huwelijk’. Het getal 
geeft tevens de maximumsnelheid binnen 
een bebouwde kom aan, en gaat over 
naar bijvoorbeeld een 60 km-weg van het 
waterschap. Deze herfsteditie van ons blad 
Scheldestromen, is de 50e! Daarom noemen 
we het ook een jubileumnummer. En net 
zoals we dat uitspreken bij andere gouden 
jubilea: we hopen dat u er nog lang getuige 
van mag zijn!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromen

Dit tijdschrift verschijnt voor de 50e keer!
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50 jaar 
rioolwaterzuivering
Piet Wattel heeft in 
zijn werkzame jaren 
bij het waterschap veel 
zuiveringstechnieken voorbij 
zien komen. “De mooiste 
tijd was in de beginjaren. 
Lekker eigen baas en tussen 
de middag een duik in het 
gezuiverde water!”

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen









 6  Nieuwsberichten

 11 Post

 14 Buiten

 18  Rioolwater zuiveren  

 23 Bijzonder gevonden

19 De zuivering 
in Retranchement 
wordt verbouwd. 
Rijk is de 
projectleider. 

16 Educatiemedewerkers van het 
waterschap geven les op school en 
de rioolwaterzuivering. Marijke is 
er een van!

20 Een markante 
Zeeuws-Vlaming.  
Maak kennis met  
Erik Vervaet. 

24 Linda heeft als 
eindredacteur de 
laatste blik op het blad. 

mailto: communicatie@scheldestromen.nl
twitter.com/waterschap
twitter.com/waterschap
twitter.com/waterschap
twitter.com/waterschap
twitter.com/waterschap
facebook.com/scheldestromen


76 Scheldestromen | herfst 2022 Scheldestromen | herfst 2022

Het is geen geheim dat de huidige arbeidsmarkt werkgevers voor een enorme 
uitdaging zet. En dat geldt ook voor ons. Het biedt ons ook inzicht en kansen 
die we met beide handen aangrijpen. Zo werken we hard aan vernieuwing van 
ons wervingsproces en onze zichtbaarheid als unieke werkgever in de regio.  
Want wie hier binnenkomt willen we niet een werkplek, maar een duurzame 
loopbaan bieden. Waarbij goede begeleiding en persoonlijke ontwikkeling, 
zowel aan de start als tijdens je carrière, piekfijn geregeld is.  

scheldestromen.nl/werken-bij 
tekst: PP | foto: Anda van Riet

Werken bij  
Scheldestromen?!

Met gastlessen en excursies proberen 
we kinderen op jonge leeftijd al 
waterbewust te maken. Voor de 
groepen 7 en 8 en de onderbouw van 
de middelbare school is er een gastles 
over de wereld van het water(schap). 
Tijdens deze interactieve les leren de 
kinderen over dijken en duinen, het 
zuiveren van rioolwater en het belang 
van schoon en voldoende water in 
de sloot. Groep 6 kan twee keer per 
jaar, tijdens de Week van Ons Water, 
de speciale les ‘wonen onder de 
zeespiegel’ volgen. Voor het beroeps- 
en hoger onderwijs verzorgen wij 
gastlessen op maat.  
Meer informatie of een gastles/
excursie aanvragen? Kijk op 

scheldestromen.nl/educatie 
tekst: AA | foto: Cynthia Cats

Samen met de gemeente Borsele en provincie 
Zeeland verbeteren we de komende jaren de 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid rond 
Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke 
en Baarland. Er zijn enkele knelpunten.  
Er ontstaan onveilige situaties doordat er geen 
goede route is richting Baarland, camping 
Scheldeoord en het bedrijf Crop Alliance. 
Hierdoor rijdt doorgaand verkeer door de 
dorpen. Omdat veel verbeteringen met elkaar 
samenhangen, pakken we het als wegbeheerders 
samen aan. Dit najaar verbreden we de  
Nieuwe Veerweg, Kapuinhoekweg en Zeedijk  
ten zuiden van Hoedekenskerke. Hiermee sluiten 
de wegen straks goed aan op de nieuwe randweg 
Hoedekenskerke. Daarnaast zorgen we voor een 
veiligere voetgangersoversteek vanaf de dijk naar 
station Hoedekenskerke.
tekst: DS | foto: Cynthia Cats

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Waarom 
verkiezingen? Water speelt een belangrijke rol in ons land. Niet alleen bij 
waterveiligheid, maar ook bij recreatie, natuur, gezondheid, landbouw en 
ruimtelijke ordening. Al eeuwenlang leven we met water. Of, anders gezegd:  
we hebben léren leven met water. Met alle gevaren die erin schuilen.  
Hoe kunnen we ons blijven beschermen tegen dat water? Wat doen we voor  
het behoud van de natuur? En wanneer kiezen we juist voor plezier en 
recreatie? Het waterschapsbestuur maakt hierin keuzes en die raken iedere 
Zeeuw. U heeft invloed op welke partijen en personen in ons bestuur komen. 
tekst: DS | foto: Rudy Visser

Werk in de Zak

Stem op 15 maart

Fietspad  
Langendijk
Scharendijke

Het fietspad onderlangs de dijk 
langs het Grevelingenmeer 
tussen Scharendijke en Den 
Osse is smal. Over het fietspad 
rijden veel fietsers naar 
school of werk en er zijn veel 
recreatieve fietsers. De drukte, 
verschillende snelheden én 
verschillende breedtes van 
de fietsers vragen om een 
breder fietspad, zodat iedereen 
elkaar veiliger kan passeren. 
Daarom gaan we dit najaar 
het fietspad verbreden. De 
meeste fietspaden willen we 3 
meter breed hebben, maar dit 
fietspad gaat over een lengte 
van 1.700 meter van 2,75 naar 
zelfs 3,50 meter. Het werk start 
deze maand. Eind oktober kan 
iedereen gebruik maken van 
het verbrede fietspad.
tekst: DS | foto: Cynthia Cats 

Watereducatie:
de jeugd heeft de 
toekomst

nieuws
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  Door het oog 
   van de 
KLAARMEESTER

Scheldestromen heeft 15 
rioolwaterzuiveringen die 
het afvalwater van 799.050 
vervuilingseenheden zuiveren 
volgens de nieuwste technieken. 
Al het zuiveringsslib wordt op 
drie zuiveringen verwerkt waarbij 
energie wordt opgewekt uit het 
vrijkomende biogas.

Rioolwaterzuivering 2022

Het 50e nummer van dit tijdschrift is 
een mooie gelegenheid om terug te 
kijken naar de ontwikkelingen van de 
afgelopen 50 jaar op het gebied van 
rioolwaterzuivering. Een periode van 
maatschappelijke bewustwording en 
technische vooruitgang! 

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

en Peter Buteijn (luchtfoto)

Oud-waterschapper Piet Wattel (68) maakte het vak 
van jongs af aan mee: “Ik kwam in 1977 in dienst van 
waterschap Noord-Beveland. Vlak daarvoor was de  
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater van kracht 
geworden. Door de strengere eisen mocht rioolwater  
niet zomaar meer worden geloosd maar moest het 
gezuiverd worden. Die taak lag eerst bij de gemeenten. 
Op Noord-Beveland had, behalve Kats en Geersdijk, 
ieder dorpje zijn eigen zuivering. Later werd deze taak 
aan het waterschap toegewezen.” 

Ongezuiverd in de sloot
Tot het eind van de 19e eeuw eindigde afvalwater in 
de gracht en sloot en veroorzaakte veel ziekten. Later 
werden beerputten toegepast. Menselijke uitwerpselen 
werden verzameld als meststof voor de landbouw. In de 
groeiende steden werden riolen aangelegd. Deze loosden 
meestal ergens buiten de stad op het water. Ook de 
industrie loosde direct op sloten en rivieren. Het gevolg: 
dode vissen en stinkende wateren. In Zeeland waren de 
vlasroterijen berucht. De overheid begon in te zien dat  
er maatregelen nodig waren.

Piet: “Mijn grootouders hadden vroeger een buitentoilet 
en een moestuin. Zoals bij de meeste mensen ging de 
mest over de tuin heen. Ook een vriendje had thuis 
een buitentoilet. Op oudejaarsdag haalden we daar een 
geintje mee uit; we deden er bakkersgist in zodat hij 
helemaal zou overlopen! Bij ons thuis in Wissenkerke 
hadden we een toilet binnenshuis, aangesloten op een 
‘polderriolering’. Het afvalwater liep ongezuiverd naar  
de uitwatering van de polder.”

Klaarmeester
“Op 1 juli 1980 kon ik klaarmeester worden op 
Noord-Beveland en beheerde ik drie zuiveringetjes”, 
haalt Piet herinneringen op. “Lang werd er niks 
aan waterzuivering gedaan. Ik leerde op de 
klaarmeestercursus bijvoorbeeld dat strokarton- of 
aardappelzetmeelbedrijven gewoon op een kanaaltje 

Oud-waterschapper Piet Wattel maakte veel ontwikkelingen mee. 

over beerputten en oxidatiesloten
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Taak: Zorg voor 
waterbeheer

loosden. De stank was daar niet 
te harden. Eigenlijk werd er in de 
beginjaren alleen gezuiverd om 
stank te voorkomen. Door water 
te beluchten lieten we bacteriën 
de stoffen verwijderen die kunnen 
rotten. Dit eerste systeem van 
biologische zuivering is ontwikkeld 
door ingenieur Pasveer. In 
Dreischor is zo’n ‘Pasveersloot’ 
bewaard gebleven als cultureel 
erfgoed. Ook mijn zuiveringen in 
Wissenkerke en Kamperland waren 
van dit oxidatiesloot systeem. 
Pas later, bij de nieuwe zuivering 
Camperlandpolder, gingen we 
stikstof en fosfaat verwijderen om 
explosieve planten- en algengroei te 
voorkomen.”

Ontwikkelingen
Veel Zeeuwse dorpen en steden 
beschikten al rond 1950 over 
primitieve zuiveringssystemen 
zoals vloeivelden, oxidatiebedden 
en bezinkbassins. Later kwamen 
geavanceerdere systemen zoals 
septic tanks en oxidatiesloten. 
Piet: “De Düper-compact-tank op 
zuivering Schotsman was een tank 
van 5 meter hoog waarin het water 

nog verder gezuiverd werd dan in 
de Pasveersloot. De bezinkindex 
was beter dan 50, dat wordt in 
hypermoderne zuiveringen zoals 
de Nereda-installatie in Breskens 
met moeite gehaald! Bij de opening 
van zuivering Breskens vertelde 
ik aan ingenieur Van der Roest, 
medegrondlegger van de Nereda-
techniek, dat mijn zuiveringetje 
in de jaren 80 ook al korrelslib 
produceerde. Hij raakte er helemaal 
enthousiast van!”

Van klaarmeester naar 
procesoperator
“Het werk is door de jaren heen 
ontzettend veranderd. Op de 
eerste zuiveringen noteerde ik 
de bezinking en deed een proefje 
met het gezuiverde water; met 
methyleenblauw vier dagen in 
een broedstoof. Als er nog te 
veel organische stoffen in zaten 
ontkleurde het. Daarnaast deed 

je terreinonderhoud zoals maaien, 
snoeien en schilderen. Ook slib 
op droogbedden leggen en na 
droging met kruiwagens afvoeren 
was een taak. Toen zuiveringen 
moderner werden moest je vooral 
meer analyses gaan uitvoeren. 
Zuurstof-, fosfaat-, nitraat- en 
ammoniumgehalte hielpen je om 
het zuiveringsproces te sturen en 
optimaliseren. Daarom worden 
klaarmeesters tegenwoordig 
procesoperators genoemd! Op 
hightech zuiveringen worden zelfs 
stoffen teruggewonnen tijdens 
het proces en energie opgewekt. 
Al die ontwikkelingen waren 
superinteressant maar ik had toch 
de mooiste tijd in de beginjaren. 
Lekker eigen baas en tussen de 
middag een duik in het gezuiverde 
water!”

Zie ook pagina 18 voor een illustratie 
hoe we rioolwater zuiveren. 

inzendingen welkom: 
communicatie@scheldestromen.nlpost!redactie: Joséphine van Belzen | foto: Cynthia Cats

We kregen heel wat leuke 
inzendingen voor de verloting 
van de wandelgids, zoals 
deze: 

Ik wil graag meedoen met deze 
verloting want…

Met het gidsje van het 
Waterschap,
lopen we lekker. Stap voor 
stap.
Daarbij hebben we heel veel 
pret,
beter de schoenen versleten 
dan het bed.
En of je nu loopt op klompen of 
op sletsen,
je geniet en kan daarbij ook 
nog kletsen.
Ook het water van het schap 
loopt naar de zee! 
‘T is niet anders, dus we doen 
het er maar mee.

Met vriendelijke groeten
Roger Blaakman, Oostburg   

Onze vacatures staan op:
scheldestromen.nl/
werken-bij

En ook op LinkedIn, 
Facebook, Twitter  
en Instagram.

Lengte sloten totaal:  

12.513 km
Waarvan:
• Primair: 2.823 km
• Secundair: 7.852 km
• Tertiair: 1.112 km
• Geen legger water: 726 km
Aantal poldergemalen  
op buitenwater:

51 
Aantal onderbemalingen  
op binnenwater: 

49 
Aantal stuwen 
(handbediend of vast): 

1.137 
Aantal geautomatiseerde 
stuwen:  

174
Aantal duikers (ongeveer): 

61.816

Scheldestromen zorgt voor  
een evenwichtig  
watersysteem in Zeeland.  
Dat vraagt om een goede 
balans tussen wateraan- 
en afvoer. Dat doen we met 
stuwen en poldergemalen.  
Ook maaien en baggeren  
we daarvoor de sloten.

Naast: De oude Pasveersloot-
zuivering in Dreischor is 
inmiddels cultureel erfgoed.

Onder: Op de modernste 
zuiveringen worden zelfs stoffen 
teruggewonnen, zoals hier bij 
Ritthem.

Gedicht

Vacatures

Van verschillende oplettende 
lezers kregen we terecht 
door dat er een fout stond in 
het stukje over springtij en 
laagtij. Onze excuses!

Aan redactie Scheldestromen,
Ik las de uitleg in uw 
tijdschrift over springtij en 
doodtij, waar staat dat bij 
springtij extra hoogwater en 
bij doodtij extra laagwater 
te verwachten is. Dat laatste 
klopt niet. Met springtij zijn 
de getijverschillen groter en is 
er hoger hoogwater en lager 
laagwater. Bij doodtij zijn de 
getijverschillen kleiner en dus 
lager hoogwater en minder 
laag laagwater. 

Met vriendelijke groet, Jan 
Sturm, Westkapelle. 

Fout over springtij 

nieuwe serie

kengetallen

“Eigenlijk werd er in 
de beginjaren alleen 
gezuiverd om stank  
te voorkomen.”

 



1.  Hoe heet de voormalige zeearm 
van de Noordzee die op de grens 
van Zeeland en Zuid-Holland 
ligt en ook nog eens het grootste 
zoutwatermeer van Europa is?

2.  Zo heet de techniek waarbij 
energie uit water wordt 
gehaald en wordt gebruikt voor 
bijvoorbeeld het verwarmen van 
huizen.

3.  Een ander woord voor modder.
4.  Hoe heet het stripfiguurtje van 

de waterschappen dat kinderen 
kennis laat maken met de wereld 
van het waterschap?

5.  Hoe noemt men een muur boven 
op een dijk, waarmee dijken op 
een eenvoudige en goedkope 
manier werden verhoogd in de 
eerste helft van de 20e eeuw?

6.  De naam van het poldergemaal 
bij Serooskerke (Schouwen) dat 
in 1950 werd gebouwd. Ook de 
naam van het gebied ontstaan 
na de ramp van 1953. 

7.  Deze kleine graver zorgt voor veel 
overlast aan oevers en dijken.

8.  Zo noem je water dat niet zoet  
en niet zout is.

9.  Bij de dijkversterking Hansweert 
wordt een proef gedaan met 
zetstenen van natuurlijk 
materiaal uit de sloot.  
Welk materiaal? 

10.  Een door mensen aangebrachte 
doorgang in een dijk die bij 
dreiging kan worden afgesloten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 52 63 7 94 8 10

9 4 2
2 8 1
4 1 6 3

7 5
8

8 6 3 2
8 2

1 2 9 4
9 6

BUZING Puzzels

1 6 9 8 3 4 2 7 5
7 2 3 9 6 5 4 8 1
8 4 5 2 1 7 9 6 3
2 3 7 5 8 1 6 4 9
9 5 6 4 2 3 8 1 7
4 8 1 6 7 9 3 5 2
5 7 8 3 4 2 1 9 6
6 1 2 7 9 8 5 3 4
3 9 4 1 5 6 7 2 8

3x 
puzzelplezier
door: Anne Adriaansen

Doe mee met de puzzel en maak kans op een van de 
drie waterschapspakketten met VVV-cadeaukaart!

De antwoorden op onderstaande vragen vormen samen een woord. Stuur het 
antwoord uiterlijk 30 november 2022 naar communicatie@scheldestromen.nl  
Vergeet niet om uw naam en adres te vermelden. De winnaars ontvangen 
persoonlijk bericht.

Oplossing

Sudoku 
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke kolom  
en elk blok van 3 keer 3 vakjes de cijfers 1  
tot en met 9 één keer voorkomen.

 ACH

 ADER 

 AFRIJ

 AKTE

 BASILIEK

 BELG

 BEZIEN

 BOER

 BOUWWERK

 DIE

 DING

 DRIE

 DRONK

 DUET

 EEND

 EMAIL

 ERAF

 FINI

 GENT

 GEVONDEN

 GOLF

 GOOI

 GRIEP

 HAAS

 HEER

 HERNIA

 HYPER

 IJLTE

 INDIAAN

 INHAM

 JOGGER

 KANO

 LONT

 LUXE

 MEGA

 MODE

 MOED

 MOOT

 NAMENS

 NEEF

 NEON

 NETTO

 NOOD

 OPGEZET

 OPOE

 PEEN

 PEER

 PET

 PIEF

 PIGMENT

 PINGUIN

 POFFEN

 POPI

 PORT

 PROFEET

 RAMP

 RANCHO

 RITS

 RUIM

 SAAI

 SEKT

 SLAAPBUS

 SNEE

 SOJA

 SPEKLAAG

 SPITS-VONDIGHEID

 STAMPIJ

 STEP

 TAXI

 TILT

 TOET

 TOOI

 UITJE

 ULTRA

 WATJE

 WELNU

 WEVER

 WIEK

 ZERO

 ZONE

Woordzoeker

Prijspuzzel

H Y P E R IJ L T E W S E K T N N A
A E T E P A E E I U P E E P E R IJ
A Z E M T E M A I L I O E D E R U
S P A R F P O P I W T T N N F A I
V T O O I E E I O S S O J A D N H
S D R O N K D G J P V D I E S C R
L P N E T T O M O E O U R L A H O
A I N H A M M E G K N E K U A O P
A N B E Z I E N G L D T A X I P G
P G O L F J G T E A I S N E E M E
B U U L T R A W R A G O O I N I Z
U I W A P A I N D G H R R A F N E
S N W N I L E T G R E G A A E W T
P E E N E F O N S Z I I R D G E G
P O R T F O I N O O D E O L U V E
G E K O M D N N T N A M E N S E N
H A P B A S I L I E K B B O E R T

BUZING Puzzels

W A T E R Z U I V E R I N G
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Oplossing
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De Westerscheldetunnel is 

zaterdag 29 oktober en  

zaterdag 26 november tolvrij.

Mooi meegenomen toch?!

buiten 
tekst: Hans Adriaanse |  
foto’s: archief Rudy Visser en Cynthia Cats

Populieren zijn na de oorlog massaal aangeplant. Goed, want die 
groeien lekker snel. Maar toch niet helemaal handig omdat ze nu 
ongeveer tegelijk aan het einde van hun levensduur zijn. Dit betekent 
dat we ze nu massaal vervangen, omdat ze steeds vaker een gevaar 
kunnen vormen voor de omgeving. Tegenwoordig planten we meer 
verschillende bomensoorten. 

Waarom verdwijnen er zoveel 
populieren?

Voor de volgende woensdagen (12 oktober, 9 november en 14 december) 
worden nog vrijwilligers gezocht om afval te ruimen van het strand.  
De actie begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur.  
Voor schoonmaakmateriaal wordt gezorgd. Zelf zorgen voor: goede 
schoenen, water en eventueel wind- en regenkleding. Startpunt: 
strandpaviljoen Zeecafe / strandwachtpost Oostkapelle. Aanmelden 
via: walcherenschoon@hetzeeuwselandschap.nl

Wie ruimt er mee op het 

strand?

Nationale 
Klimaatweek 2022
Doe je ook mee aan deze week 
van 31 oktober t/m 6 november? 
Iedereen kan helpen aan een 
schonere leefomgeving. Veel mensen 
zijn al goed bezig en besparen 
energie. Onderweg naar een groener 
Nederland en een beter klimaat 
helpen alle acties.

www.nkw2022.nl

Stokoud maar 
niet belegen: 
bijeenkomsten over 
waterschapsgeschiedenis

Op dinsdag 11 oktober 
(Middelburg) en dinsdag 
15 november (Terneuzen) 
organiseren we samen met 
Hannie Kool-Blokland, directeur 
van het Zeeuws Archief, een 
bijeenkomst over de geschiedenis 
van de Zeeuwse waterschappen. 
Aanvang 19.30 uur. Voor 
meer informatie kunt u kijken 

op scheldestromen.nl/
bijeenkomst Daar kunt u zich 
aanmelden of via 088-2461000.

De wintertijd is onze normale tijd 
en duurt 5 maanden. De klok 
wordt een uur teruggezet en dus 
kun je een uur extra slapen.  
Een ezelsbruggetje: als het weer 
achteruit gaat, dan gaat de klok 
een uur achteruit. 

Wintertijd 
zondag 30 oktober 

Leesvoer 
van eigen bodem

•  Zeeuwse natuurbelevenissen 
een terugblik in woord en beeld op 
40 jaar natuurbescherming door 
Chiel Jacobusse.

•  Zeeland zinderend zilt 
waterland  
over de schoonheid van onze 
provincie door Jeroen Wielaert.

•  Van alikruik tot zeemeermin  
een inkijkje in Zeeuwse 
strandvondsten door fotograaf  
Frank Husslage.

•  Time to momo 
boek met 38 trips in Zeeland, mede 
samengesteld door inwoners Kim en 
Melanie van Zweeden.

•  Kiek Zeeland  
met heel veel leuks en lekkers over 
de provincie door Margot Verhaagen.

•  De mooiste netwerk-
wandelingen Zeeland  
via 15 wandelingen maak je kennis 
met alle verschillende landschappen 
binnen onze provincie door  
Harry Benschop.

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan  
hoge duinen
En witte vlokken schuim uiteenslaan  
op de kruinen
Wanneer de norse vloed beukt aan het  
zwart basalt
En over dijk en duin de grijze nevel valt
Wanneer bij eb het strand woest is als  
een woestijn
En natte westenwinden gieren van venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke land.

Ga eens een dagje haaientanden 
zoeken langs de Zeeuws-
Vlaamse kust of maak een 
strandwandeling ergens anders 
in onze prachtige provincie.  
‘s Avonds thuis onder het genot 
van warme chocolademelk 
luisteren naar het liedje  
Mijn Vlakke Land van  
Jacques Brel.

Uitwaaien 

Spelen in het bos!
Ga eens naar een natuur(speel) 
bos in de buurt. Gratis te 
bezoeken, je vindt ze onder andere:
•  aan de Justaasweg 4 Axel
•  speelbos De Braakman - Oost 

Zeedijk Biervliet
•  speel- en bunkerpark Podium - 

Gerard de Moorsweg 4 Groede
•  Natuurspeelpark Kapelse Bos - 

parkeerplaats Vroonlandseweg 
Kapelle

•  Speelhof Hoogerzael - Seispark 
2A Middelburg

Heel leuk voor de allerjongste 
kinderen, een zoektocht naar 
kabouters in het bos:
•  Clingse bos - Hoogegeeststraat 

Clinge
•  kabouterpad bij bos rondom 

landgoed Moermond - Laone 
Renesse

•  Slingerbos - Molenweg Drieschor

Het schilderij De Vaandeldrager 
van Rembrandt van Rijn is op reis 
door alle provincies. Het bekende 
schilderij is in Zeeland te zien in 
het Zeeuws Museum van dinsdag 
31 januari t/m 28 februari 2023.  

Rembrandt schilderde  
De Vaandeldrager in 1636.  
Dinsdag 31 januari 2023 is vrije 
toegang. Hiervoor geldt wel: 
vooraf opgeven via:  

www.vaandeldragerontour.nl

Vaandeldrager komt naar Zeeland

Oplossing woordzoeker pagina 13: 
waterzuivering 
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Ervaring met lesgeven  
“Waterschap Zeeuwse Eilanden had 
altijd al educatiemedewerkers en bij 
de fusie tot Scheldestromen zochten 
ze mensen voor rondleidingen op  
de zuiveringen in Zeeuws-
Vlaanderen. Ik werkte bij milieu-  
en natuureducatiecentrum Natuur 
& Zo, en zo kwam ik bij de club 
educatiemedewerkers. Ik had 
jaren lesgegeven op het voortgezet 
onderwijs en vind het leuk om met 
mensen om te gaan. Een verhaal 
vertellen, informatie delen en 
uitleggen hoe iets werkt. Daarvoor 
verzin ik allerlei leuke proefjes. Niet 
alleen voor schoolkinderen, maar 
ook voor studenten en volwassenen. 
Onderwijs is aanpassen.”

Gastlessen en 
rondleidingen
“We geven de gastlessen over 
het waterschap op basisscholen, 
gevolgd door een rondleiding op een 
rioolwaterzuivering. Mijn uitdaging 
is om een leuke les en excursie te 
geven zodat het aanspreekt. Door 
bijvoorbeeld te vertellen hoe het komt 
dat het op de zuivering wel ruikt, 
en bij jouw thuis niet. Dan leg ik de 
werking van een siffon uit onder het 
fonteintje in de wc. Mensen denken 

‘ik spoel door en dan ben ik er 
vanaf’, maar ik leg een verband naar 
onze zuivering. Hoe zuiveren wij,  
en ook over wat wel en niet in het 
riool mag.”

De weg van het water
“Bij de excursie op de zuivering 
volgen we de weg van het rioolwater. 
Van waar het vies binnenkomt tot 
hoe het schoon de zuivering verlaat. 
En onderweg doen we proefjes. 
Bij het grofvuilrooster hebben we 
bijvoorbeeld 3 potjes water met 
verschillende soorten papier erin, 
en dan schudden we 20 seconden 
en zien wat er gebeurt. Wc-papier 
lost goed op, vochtige doekjes zijn de 
nachtmerrie van de procesoperators, 
omdat die de pompen verstoppen. 
Soms maken we leuke dingen mee, 
zo vonden we eens een gebit, en een 
tientje in het afval.” 

Groep 6 les
“Naast de reguliere lessen aan groep 
7/8 van het basisonderwijs geven we 
ook de groep 6 les ‘Leven onder de 

zeespiegel’. Die gaat over dat wij laag 
wonen en dat we dijken en duinen 
nodig hebben om ons te beschermen 
tegen de zee. Uiteraard met leuke 
proefjes. We maken dan bijvoorbeeld 
zelf zand van twee bakstenen.”

Ooh werkt dat zó?!
“Ik vind het belangrijk dat kinderen 
kennismaken met dingen die 
ze allemaal wel kennen uit hun 
leefomgeving, en dan denken 
‘ooh, werkt dat zó’. Dus ook hoe 
een stuw in een sloot werkt. Met 
verschillende bakjes water laat ik 
zien hoe het water in de polder naar 
ons gemaal stroomt en dat wij daar 
het water door de dijk weg moeten 
pompen. Met een aquariumpompje 
demonstreer ik dan het gemaal. Hoe 
hoger we moeten pompen hoe meer 
energie dat kost. En ik vertel ook 
over de interactieve kaarten op de 
website waar je je eigen adres kunt 
vinden en ziet hoe hoog je woont 
en hoe ver het zoute water van jou 
vandaan is.”

Mbo en hbo
“Ook voor het mbo en hbo 
kunnen we gastlessen verzorgen. 
Hiervoor bieden we geen 
standaardprogramma aan, maar we 
stemmen af op de aanvraag.” 

“We vonden een 
tientje in het afval.”

“We maken zand  
met twee bakstenen.”

te zijn?

...educatie
    medewerker

Hoe is het om...

Marijke Pool uit Terneuzen is sinds 2011 
educatiemedewerker voor het waterschap.  
Samen met nog 5 anderen verzorgt zij gastlessen op 
scholen en rondleidingen op rioolwaterzuiveringen. 

tekst: Joséphine van Belzen | foto’s: Cynthia Cats  

“De uitdaging is een leuke les te geven 
die aanspreekt.”
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Zo zuiveren wij
rioolwater

2Via roosters wordt het grove 
vuil uit het water gefilterd. 

3Het vuil wordt afgevoerd. 

7In de nabezinktank worden 
het gezuiverde water en de 
bacteriën met vuil (slib) van 
elkaar gescheiden. 

8 Het slib wordt deels 
hergebruikt en deels 
afgevoerd. 

9Het gezuiverde water komt 
via een gemaal weer in de 
natuur.

1 Het vuile water komt via  
leidingen op de rioolwater-
zuivering (rwzi).

5Het vuil (slib) wordt 
weggepompt.

4 In de voorbezinktank zakken 
vaste vuildeeltjes naar de 
bodem.

6 In de beluchtingstank eten 
bacteriën het overige vuil 
uit het water. Extra zuurstof 
versnelt dit proces. 

In het voorjaar zijn 
we gestart met de 
renovatie van onze 
rioolwaterzuivering in 
Retranchement. Naast 
het vergroten van de 
capaciteit, vernieuwen 
we ook verschillende 
civiele, werktuigkundige 
en elektrotechnische 
onderdelen.

Verbouwing
rioolwaterzuivering Retranchement

tekst: Chantal de Putter |  

foto’s: Mieke Wijnen

Renovatie rioolwaterzuivering 
•  Aannemer: Van der Straaten/

Equans
•  Elektrotechniek en 

automatisering: Hoppenbrouwers 
en Croonwolter&Dros

•  Kosten: € 12,1 miljoen
•  Werk gereed: juni 2023
•  Kunststof leidingen: 2,2 kilometer
•  Gewicht wapeningsstaal:  

76.000 kg 
•  Aantal m3 beton: 520 
•  Aantal beluchtingsplaten:  

80 stuks
•  Beluchtingscapaciteit:  

8.000 Nm3/uur

in de steigers

Rijk Joosse, projectleider: “De 
nieuwbouw van het ontvangwerk 
waar het afvalwater uit de omgeving 

binnenkomt, is in volle gang.  
Ook zijn we bezig met de nieuwbouw 
van het verdeelwerk naar de 
nabezinktanks, het laatste deel in 
het zuiveringsproces. Eind oktober 
verwachten we om te kunnen 
schakelen van het oude naar het 
nieuwe ontvangwerk. Het oude 
gebouw slopen we in februari.” 
“Op de plek van het oude 

ontvangwerk bouwen we een 
nieuwe slibbuffer. Hier slaan we het 
ingedikte slib op. Verder renoveren 
we alle tanks zowel mechanisch 
als elektrisch. Om de twee 
nabezinktanks te kunnen renoveren 
zetten we de tanks een voor een 
leeg. De grootste nabezinktank 
heeft een doorsnede van 28 meter. 
Ook brengen we compleet nieuwe 
beluchtingssystemen aan waarmee 
we zuurstof aan het zuiveringsproces 
toevoegen.”

“De persleidingen leiden we om zodat 
deze beter aansluiten op het nieuwe 
ontvangwerk. Via deze leidingen 
komt het rioolwater uit Sluis, 
Retranchement en Cadzand naar 
onze zuivering. De afnamecapaciteit 
vergroten we van 700 m³ naar  
1.000 m³ per uur. Met de huidige 
capaciteit kunnen we het nog aan, 
maar de zomermaanden zijn wel een 
flinke belasting voor de zuivering.  
De toename van de capaciteit is nodig 
door de uitbreiding van Cadzand en 
de vakantieparken, maar ook voor de 
toekomst.” 

Wachtsluis 2, 
Retranchement

“De zomermaanden zijn een flinke 
belasting voor onze rioolwaterzuivering.”
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Wie wel eens naar ‘Zegt u ‘t maar’ van Omroep Zeeland luistert, 
kent hem wel. Als vaste beller van dit radioprogramma lucht  
Erik Vervaet (63) er zijn hart over wat hem bezighoudt. 
Vaak gaat het over ontpoldering, pfas of zijn liefde voor het 
boerenleven.

tekst: Linda van Dijke | foto’s: Rudy Visser 

Erik is vooral bekend om zijn strijd tegen 
ontpoldering, waarbij hij vanuit het 
actiecomité Red onze polders al meer dan 
20 jaar op de barricade staat. Lange tijd 
met z’n opvallende Opel Kadett die vol met 
stickers zat. Maar sinds iemand zijn Kadett 
in de brand probeerde te steken, is dat einde 
verhaal. “Ik heb veel vrienden, maar helaas 
ook vijanden. Die zijn onzichtbaar en dan 
moet je oppassen.”

Zijn boerenhart ligt in Westdorpe waar hij 
opgroeide. Maar niet op een boerderij.  
“M’n overgrootvader was boer, hij stond te 
boek als klein landbouwer. Jammer genoeg is 
dat niet doorgegaan in de volgende generatie.” 

Desalniettemin zit de liefde voor het 
boerenleven in zijn genen. “En de natuur hè? 
Want begrijp me niet verkeerd, ik ben niet 
tegen de natuur, wij houden van de natuur. 
Ze zijn in Nederland alleen doorgeschoten 
met het beleid. Ik vecht voor het behoud van 
onze boeren. Ook al wordt me dat niet altijd 
in dank afgenomen.”

Tegenslag en verlies
Al in zijn jonge leven krijgt hij te maken 
tegenslag en verlies. Na een akelige periode 
op de kostschool in de omgeving van Tilburg 
(“Ik was heel beschermd opgevoed en 
daardoor niet gesocialiseerd, maar wil liever 
niet te veel zeggen over die tijd”), werkte hij 
in de hooggekwalificeerde elektronica.  
Hij werkte er met veel plezier totdat iemand 
een zeer beledigende opmerking maakte. 
“Ik heb die collega aangevallen en niet meer 
losgelaten. Ze noemden me een pitbull.”  
Hij raakte erdoor in de ziektewet. 

Niet veel later komt zijn vrouw Fabiola om 
het leven bij een verkeersongeval. Vervaet: 
“Mijn grote liefde! We waren spijtig genoeg 
nog maar 3 maanden getrouwd. Ik ben er 
nog kapot van.” Als hij een paar maanden na 
het overlijden plotseling aangevallen wordt 
met een mes in Antwerpen, is de emmer 
vol. “Waarom moest mij dit nu allemaal 
overkomen? Ik kon het niet meer verwerken. 
Draaide door. En werd uiteindelijk afgekeurd. 
Het is de grootste frustratie van m’n leven, 
dat ik niet meer aan het werk kon.”

Inmiddels is hij al meer dan 20 jaar bezig 
met zoals hij het zelf zegt “dat gedonderjaag 
rond de ontpoldering”. “Ik zal nooit en te 

“Ze noemden me 
 een pitbull.”

    “Ik ben een 

ontzettend heftig
  ventje”
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Om met het standbeeld te beginnen, 
deze is te vinden aan de Zeestraat  
en laat een achterovervallende 
naakte mannenfiguur zien en is 
gemaakt van brons. Het beeld is  
in 1948 geplaatst en gedenkt de  
25 Poolse soldaten die zijn 
omgekomen bij de bevrijding van 
Axel in de Tweede Wereldoorlog.  
Bij het forceren van het kanaal  
Axel-Hulst woedden hevige 
gevechten, waarbij in totaal 25 
soldaten van het tiende Regiment 
Poolse Dragonders zijn gesneuveld. 
De symboliek achter het standbeeld 
is dat het moment wordt uitgebeeld 
waarop een man zijn laatste bezit 
verliest, zijn leven.  

Aan de Burchtlaan in Axel staat 
een gedenkmuur ter nagedachtenis 
aan de gesneuvelde soldaten. Het 
monument is in 1952 geplaatst 
en heeft als tekst: ‘Voor uw en 
onze vrijheid’, met de Poolse 
vertaling. Ook in sommige Axelse 
straatnamen is de link met Polen te 
ontdekken, terwijl in verschillende 
straten speciale informatieborden 
zijn geplaatst. De herinnering 
wordt jaarlijks op 4 en 5 mei 
levend gehouden mei met een 
herdenkingsbijeenkomst. 

Bij een bezoekje aan 
Axel wordt al snel 
duidelijk dat er een link 
tussen Axel en Polen 
is. Twee voorbeelden 
zijn de gedenkmuur en 
het standbeeld, beiden 
ter nagedachtenis van 
gesneuvelde Poolse 
soldaten.

tekst: Bas Dingenouts

foto’s: Cynthia Cats

Poolse mo(nu)menten

bijzonder gevonden

Axel

nimmer toegeven om de boer de 
rug toe te keren. De boer moet 
gekoesterd worden.” Hoewel deze 
strijd zijn levenswerk is geworden, 
houdt Erik ook van andere zaken. 
“Ik heb ook een hoop lol in mijn 
leven hoor! Ik leef voor mijn vrouw 
Teunie en de boeren. Dat geeft mij 
kracht en inspiratie. Maar ik ben ook 
erg geïnteresseerd in archeologie, 
buitengewoon interessant vind ik dat. 
En in de historie van de streek. Weet 
je dat de tempeliers uit de buurt van 
Westdorpe komen?” 

Zou je niet eens stoppen?
Twee keer per week belt hij naar 
het radioprogramma Zegt u ’t maar 
van Omroep Zeeland. Begint z’n 
verhaal regelmatig met “dat hij weer 
in de gordijnen hangt”. “Dan zegt 

m’n vrouw ‘ga je nou alweer bellen’. 
Het komt op in m’n koppie en ik 
zeg waar het op staat. En ik laat 
me door niemand de wet opleggen.” 
Toch heeft-ie ook een tijdje niet 
gebeld. Toen hij bedreigingen met 
kogelbrieven kreeg. “De recherche zei: 
‘Zou je er niet eens over denken om 
te stoppen?’ Ik zeg Wat!? Ik die niks 
misdaan heb? Ik kom voor de mensen 
op, ben een sociaal mens. Ik kreeg in 
die tijd zo veel mooie kaarten.  
Dat deed mij goed.”

Hij draagt het waterschap een warm 
hart toe. “Ik zie wat jullie doen om 
onze voetjes droog te houden. Dat 
inspireert me. En ik ben mijn grote 
vriend Toine Poppelaars zo dankbaar 
dat ik na 32 jaar eindelijk een 
monumentje in de berm mocht zetten 
voor Fabiola.”

Voor de toekomst heeft-ie maar één 
wens: “Dat de koeien in de wei blijven 
en de polders niet verder onder water 
gaan.” Erik Vervaet blijft zich hier als 
de pitbull voor inzetten. Of wellicht is 
tempelier een betere naam… 

Z’n Opel Kadett bestaat niet 
meer, maar ook z’n nieuwe auto 
zit vol met stickers.

“Ik zet me al  
20 jaar in tegen dat 
gedonderjaag.”



Het voelt voor Linda, onze hoofd- en eindredacteur best een beetje gek.  
“Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik zelf wel eens ben geïnterviewd.”

te
ks

t:
 J

a
a
p
 v

a
n

 L
ie

re
fo

to
: 
C

y
n
th

ia
 C

a
ts

Is een tijdschrift maken leuk?  
“Het leukste deel van mijn baan!  
Je bent bezig met een creatief 
proces; samen ideeën vanaf nul 
uitwerken tot een samenhangend 
blad. Vooral omdat je weet dat het 
goed gelezen wordt. Daarnaast is 
het als schrijver mooi om allerlei 
mensen te mogen ontmoeten en 
verhalen op te schrijven.  

Het spannendste is als de drukproef 
binnenkomt waarop je de 
opgemaakte tekst en de foto’s voor  
het eerst samen ziet. Ik voel dan  
intuïtief of het goed is of niet!” 
Ervaring of talent? “Ik knutselde 
als kind al mijn eerste tijdschriftje 
in elkaar. Tijdens mijn 
communicatiestudie ontdekte ik 
dat bladenmaker gewoon een vak 

is, het zal dus van allebei wat 
zijn.” Heeft het gedrukte tijdschrift 
toekomst? “Bladen sterven uit, 
maar ons lezersaantal blijft stabiel. 
Onze brede doelgroep is ‘de Zeeuw’ 
die interesse heeft in Zeeland en 
het waterschap. Gezien de positieve 
reacties heeft Scheldestromen ook 
na het 50e nummer nog genoeg 
bestaansrecht.” 

 De

hoofdredacteur
  ondervraagd

Linda van Dijke (40)
Hoofd- en eindredacteur van dit blad


