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Pruttelend door de polder 
Het voorjaar stemt ons weer vrolijk(er)!  
We kunnen en mogen weer naar buiten,  
na een lange periode gedwongen 
thuisblijven vanwege corona. Wandelen 
is een mooie en sportieve tijdbesteding. 
Anderen kiezen ervoor om met een bijzonder 
vervoermiddel terrein te gaan verkennen. 
Voor vele tweewielerliefhebbers is dat het 
oude vertrouwde rijwiel met hulpmotor, de 
Solex. Een groot aantal recreatiebedrijven 
verhuren Solexen om er een toertocht 
mee te maken. Let erop of je met het 
gehuurde exemplaar op het fietspad moet 
of niet. Er is namelijk een verschil tussen 
gebouwde exemplaren van voor en na 1974. 
En verkeersveiligheid is ook waterschap 
Scheldestromen!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw
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“Tim is fruitteler,  
veehouder, akkerbouwer  
en nu ook waterhouder.”

In het lab:  
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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  
begin juli.

www.scheldestromen.nl/tijdschrift
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Waterhouderij 
Walcheren 
Zoet water is het nieuwe 
goud. Het is schaars maar 
wel essentieel voor de 
landbouw en natuur. Regen 
valt er genoeg, alleen op het 
verkeerde moment. Zeven 
Walcherse boeren bundelden 
de krachten om zoet water 
vast te houden. 

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen
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Ons klimaat verandert in hoog 
tempo. We krijgen te maken 
met extremer weer, een warmer 
klimaat en een stijgende zeespiegel. 
Aanpassing aan deze nieuwe 
omstandigheden, klimaatadaptie, 
is gewenst. Bij het verlenen van 
een vergunning bij de bouw van 
hotelappartementencomplex 
Britannia in Vlissingen speelt het 
waterschap hierop in. Hierbij wordt 
gewerkt volgens het ‘Vlissings model’. 
Met advies en technische inbreng 
van het waterschap wordt op de 
Boulevard Evertsen toekomstgericht 
gebouwd. Met geringe inspanning 
kan het gebouw aangepast worden 
als de waterkering verhoogd wordt. 
Dit model houdt rekening met 
voorschriften op het gebied van 
de waterveiligheid en toekomstige 
versterking van de boulevard.
tekst: HA | foto: archief Rudy Visser

Door hun gegraaf kunnen 
muskusratten de stabiliteit 
van oevers, wegen en dijken in 
gevaar brengen. Daarom heeft 
het waterschap de wettelijke taak 
om deze dieren te bestrijden. 
Alle waterschappen werken 
daarin samen. Het doel is om de 
muskusratpopulatie vóór eind 2033 
naar nul te brengen. Daarom wordt 
er druk gezocht naar aanvullende, 
vernieuwende opsporingsmethoden. 
Uit vele experimenten zoals met 
warmtebeelden, onderwatersonar, 
‘slimme’ wildcamera’s, grondradar  
en vliegende of varende drones lijkt  
de combinatie van DNA-analyse 
van oppervlaktewater én 
speurhonden de meeste toekomst 
te hebben. Maar dit werkt alleen 
als de populatie al erg klein is! 
Voorlopig hebben we de ambachtelijke 
muskusrattenbestrijders met hun 
grote kennis nog hard nodig.
tekst: JvL | foto: archief Rudy Visser

Elk voorjaar valt hij weer op de mat of digitaal in MijnOverheid: de aanslag 
waterschapsbelasting. Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor de 
bescherming van Zeeland tegen overstromingen, het zuiveren van rioolwater, 
veilige wegen en fietspaden in het buitengebied, de juiste hoeveelheid water in 
de sloot en een goede kwaliteit daarvan, én het voorkomen van wateroverlast 
bij regen of tekort aan water bij droogte. Het waterschap stelt de tarieven 
vast, maar u ontvangt de aanslag van Sabewa Zeeland. Sabewa is een 
uitvoeringsorganisatie voor het waterschap en 8 Zeeuwse gemeenten. Als u 
vragen heeft over uw belastingaanslag, kunt u contact opnemen met Sabewa.  
tekst: JvB | foto: archief Rudy Visser

Muskusrattenbestrijding  

2.0

Niet leuk, wel nodig: waterschapsbelasting

Anders maaien voor meer 
biodiversiteit
We bekijken of we een proef kunnen doen om bij het 
maaien meer rekening te houden met planten en dieren. 
Het gaat om maaien langs wegen, op waterkeringen en 
in sloten. We willen ervaring opdoen met: aantal keren 
maaien, de manier van maaien, wel of niet opruimen 
van maaisel etc. We informeren belangengroepen en 
wisselen ervaringen uit. Ook kijken we naar de gevolgen 
voor de functionele eisen en de kosten. Want het 
resultaat moet wel voldoen aan onze wettelijke taken: 
veilige wegen, sterke dijken en een goede waterdoorvoer 
in de sloot. Bovendien moet het betaalbaar zijn.  
Als het bestuur instemt, gaan we in 2023 proefdraaien 
in enkele gebieden. 
tekst: JvB | foto: Sven Heijboer

Klimaatadaptief 
bouwen bij hotel Britannia

nieuws

Rivierkreeften in Zeeland?

In Zeeland is er onderzoek gedaan naar exotische 
rivierkreeften. Naast de wat bekendere gevlekte en 
rode Amerikaanse rivierkreeft zijn er nog meer soorten 
aangetroffen die hier eigenlijk niet thuishoren.  
De Turkse bijvoorbeeld, deze is een slagje groter dan de 
rode Amerikaanse rivierkreeft. Ook is er een gestreepte 
Amerikaanse rivierkreeft gevonden. Deze soort heeft 
een herkenbare donkere streep op het achterlijf en is 
een stuk zeldzamer dan zijn rode soortgenoot. Verder 
is er nog de marmerkreeft. Dit is een variant die vaak 
uitgezet wordt door eigenaars van aquaria wanneer ze 
te groot zijn. Het probleem bij deze kreeft is dat ze zich 
ongeslachtelijk kunnen voortplanten.  
Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek?  
Kijk op scheldestromen.nl/kreeft  
tekst: CvdB | foto: Mathijs Dubbeldam 

Stagiair Sven van Hamme deed  
voor het waterschap onderzoek.
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   Welkom
    op de

WATERHOUDERIJ

De Waterhouderij Walcheren is 
een stichting van zeven boeren die 
het zoete water wat beschikbaar 
is, zolang mogelijk in het gebied 
proberen te houden. Ze worden 
daarbij ondersteund door Aequator 
Groen & Ruimte en Deltares. 
Het waterschap ondersteunt het 
project met kennis en financiën. 

www.waterhouderij.nl  

Boeren in water 

Zoet water is het nieuwe goud.  
Het is schaars maar wel essentieel 
voor de landbouw en natuur. Regen 
valt er genoeg, alleen op het verkeerde 
moment. Zeven Walcherse boeren 
bundelen de krachten om zoet water 
vast te houden. 

tekst: Linda van Dijke  | foto’s: Cynthia Cats

Net als de planten in de tuin, hebben gewassen op het 
land water nodig om te overleven. In Zeeland is het water 
in de meeste sloten brak, te zout om gewassen mee te 
beregenen. We moeten het veelal hebben van regen of als 
je geluk hebt van een ondergrondse zoetwaterbel. Maar 
wat als de meeste regen in de winter valt, terwijl de 
gewassen het vooral in het voorjaar nodig hebben?  

Geen makkelijke opgave. En ook het waterschap heeft 
niet direct een pasklare oplossing. Wat we wel weten 
- en dat geldt ook voor uw tuin - we zouden het water 
moeten bewaren waar het valt. Het liefst in de bodem. 
Met dat feit sloegen zeven verschillende boerenbedrijven 
de handen ineen en richten de stichting Waterhouderij 
Walcheren op. Tim Moerman (36) is de voorzitter. 

Op zijn biologisch-dynamische bedrijf Boomgaard ter 
Linde/Loverendale bij Oostkapelle is werk in overvloed. 
Tim is fruitteler, veehouder, akkerbouwer en dus ook 
waterhouder. “Simpel gezegd proberen we met 6 andere 
bedrijven het zoete water dat er is, zolang mogelijk in het 
gebied vast te houden.” Die zeven boeren zijn zeer divers: 
akkerbouw en veeteelt, gangbaar en biologisch. Samen 
beslaan ze een gebied van 350 hectare in de driehoek 
tussen Vrouwenpolder, Serooskerke en Oostkapelle.”

Moerman: “Afgelopen jaren hebben we met hele simpele 
middelen proefopstellingen gemaakt.” Hij somt op: 
“Schotten in de sloot om het waterpeil op te hogen, 
pijpjes op het einde van de drainage om te voorkomen 
dat het water wegstroomt. Alles heel provisorisch maar 
uiteraard in afstemming met het waterschap die ook 
het waterpeil aanpaste. Later zijn er ook meetpunten 
ingericht zodat we alles goed kunnen monitoren.  
Zo bouwden we stapsgewijs gezamenlijk kennis op.  
Nu is het moment om het te verduurzamen, kennis vast 
te leggen en het gesprek met de buurt aan te gaan. 
Want dat is wel een leerpuntje: hadden we maar beter 
met de andere boeren in de regio gecommuniceerd.” 
Daarover later meer.

Tim Moerman is naast boer ook voorzitter van De Waterhouderij. 

7 boeren werken samen  
om water vast te houden 
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Taak: Zorg voor de 
waterkering

Vraag

Hoe dan?
Concreet: hoe hou je water vast 
in de bodem? “Dat doen we met 
peilgestuurde drainage. Normaal 
gesproken voeren drainbuizen in 
het land het water af naar de sloot. 
Maar eenmaal in de sloot is het weg. 
Met peilgestuurde drainage zakt het 
water veel langzamer zodat de plant 
het zelf kan halen. De drainagebuis 
ligt lager, onder het waterpeil, en 
met een verzamelput kun je het peil 
regelen. Met een verstelbare overstort 
kan het zo worden ingesteld dat het 
water in de buizen blijft staan en 
rustig de tijd krijgt om in de grond te 
trekken. De grond droogt dan minder 
snel uit. Te veel water kun je nog 
steeds afvoeren.”  

Een andere maatregel is om het 
neerslagoverschot te bufferen en op 
te slaan in een perceel dat op een 
kreekrug ligt. Dat zijn hoger gelegen 
gronden met een diepere zandlaag. 
Als dat lukt, is wel de vraag, hoe 
verdeel je dat zoete water dan later 
weer? Daar ligt volgens Moerman 
sowieso een grote uitdaging: 
“Het organiseren van een goede 
samenwerking en het opstellen van 
regels om de voorraden van zoetwater 
te beheren en te verdelen.”

Op goede voet  
Zeven boeren die dus eigenlijk zelf 
het waterpeil regelen rond hun 
percelen. Wat betekent dat voor de 
andere boeren en bewoners in het 
gebied? Daar komt Moerman terug 

op zijn eerdere opmerking over 
communicatie: “We waren goed 
bezig dachten we, leerden steeds 
meer over het watersysteem. Totdat 
er droge zomers kwamen en vijvers 
bij mensen leeg kwamen te staan 
en bomen verdorden. Ze vroegen 
zich begrijpelijk af of dat iets met dit 
project te maken had. Dat was niet 
het geval, maar we hadden anderen 
dus veel beter moeten meenemen. 
Als we nu met buren om de tafel 
gaan, moeten we veel uitleggen en 
aantonen. Want dit project heeft 
ook gevolgen voor hen. Als wij hier 
water ophouden, gaat er minder 
water stroomafwaarts. De vraag is 
hoeveel minder, hoe erg het is en of 
er verzilting optreedt. Dat moeten 
we duidelijker krijgen, we willen 
natuurlijk wel met de collega’s op 
goede voet verder.”

Stuwen voor schotten
Afgelopen maand zijn de 
provisorische schotten vervangen 
door kleine stuwen, die de boeren 
zelf handmatig bedienen. “Maar 
uiteindelijk draait het waterschap 
aan de knoppen. Zij gaan over de 
primaire sloten, daar wordt bepaald 
hoeveel water er in de kleinere 
sloten komt.” Tim benadrukt: 
“Alles wat rond de percelen van 
de boeren gebeurt, is op kosten 
van de boeren zelf. Daar gaat geen 
gemeenschapsgeld naartoe.” 

Tim moet weer aan het werk.  
Zijn 40 koeien, 3 zeugen, 2 beren  
en 250 kippen wachten... 

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

De slagzin van mevrouw 
Quant werd gekozen als een 
van de winnaars voor de 
regenton winactie: 
Scheppen voor Schoon water, 
ieder in zijn eigen omgeving.
Nederland afvalvrij, wat een 
prachtige beleving!

Dat ze blij is met de ton blijkt 
uit haar bedankje:
Wij willen u nog hartelijk 
bedanken voor de regenton. 
We hebben een hele grote tuin, 
en mijn vorige regenton was 
stuk. Het kwam fantastisch 
goed uit en ik gebruik hem 
iedere dag!
Hartelijke groeten, 
Mevrouw Quant, Zierikzee  

Onder de ingevulde enquêtes 
van het lezersonderzoek 
hebben we vijf boekenbonnen 
verloot. Dit zijn de winnaars: 
• J. Romijn uit Goes,  
• M. Kooman uit Kortgene, 
• G. Dhont uit Aardenburg,  
• C. Clerx uit Zonnemaire,  
• J.N. De Kunder uit Goes.

We kregen verschillende 
bedankjes, waaronder deze:
Langs deze weg wil ik u heel 
hartelijk bedanken voor de 
cadeaukaart van de Drvkkery 
die ik van jullie ontvangen heb 
in verband met de enquête 
in het decembernummer van 
Scheldestromen. 
Met vriendelijke groet,
Hans Romijn

Door al het water in en om 
Nederland bestaat de kans  
op overstromingen.  
Het waterschap onderhoudt 
de dijken en duinen. 
Waterkeringen in Zeeland: 

424 km (primair)  
en 560 km (regionaal)

Gevraagd in ‘Zegt u ’t maar’ 
van Omroep Zeeland: 
“Waarom plant het waterschap 
zulke dunne boompjes?  
Het duurt dan zo lang voordat 
ze groot zijn.”

De boommaat is 12-14 of 
14-16 centimeter (omtrek op 
borsthoogte). De diktegroei 
ontstaat al vrij snel als de 
boom goed geworteld is. 
Een boom groeit zowel in de 
hoogte als in de dikte.  
Na enkele jaren staat er toch 
wel een boom. De laanbomen 
die we planten groeien zo’n 
40 (populier) tot 80 (eik) jaar 
in onze bermen. Natuurlijk 
kijken we ook naar wat 
betaalbaar is, bomen zijn 
prijzig. De prijzen variëren 
van 15 tot 70 euro per stuk.

Naast: Tim Moerman heeft ook 
een biologische winkel op de 
boerderij.

Linksonder: Met deze 
verzamelputten regelt hij de 
drainage. 

Rechtsonder: Pas geplaatste 
stuw om het water vast te 
houden.

Bedankje regenton

Winnaars boekenbon

Beste waterschap 
Scheldestromen,
Ik zeg Proficiat tegen alle 
mensen die werken voor 
waterschap Scheldestromen!  
Ik hou van water en in 
Nederland is dat wel veel beter 
beheerd dan in België. Bravo. 
Ik ben heel blij met dit blad en 
bewaar elk nummer in mijn 
boekenkast. Het is mooi en 
leerrijk. Ik heb 13 jaar  
een stacaravan gehad in 
Cadzand maar nu wegens 
ouderdom, 73 jaar, kom ik 
alleen nog als toerist naar 
Zeeland voor de mooie natuur 
of om te vissen. Ik las dat 
het Uitwateringskanaal 
uitgebaggerd wordt. Hier heb 
ik zoveel gevist, ik had ook 
toelating van verschillende 
waterpachters plus mijn vispas 
natuurlijk! Ik wens jullie allen 
een succesrijk en gezond 2022. 
Hier een foto van een vangst 
in uw water, ik heb alles 
voorzichtig terug gezet zoals  
het hoort.
 
Met vriendelijk groeten,
Romain Nagels uit België.    

Bravo!

nieuwe serie

kengetallen
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Warmte
      uit water

Wat is aquathermie? 
“Aquathermie is energie halen uit 
water. Het kost heel veel energie om 
water een klein beetje warmer te 
maken. Dat betekent dat warm water 
heel veel energie bevat. Als we dat 
omdraaien: warm water afkoelen en 
de energie eruit halen. Die warmte 
sla je op een slimme manier op en 
je hergebruikt het bijvoorbeeld om 
huizen op te warmen. Dat is waar 
aquathermie over gaat.” 

Hoe werkt dat dan?
“Een gracht, een sloot, een kreek, 
een kanaal, de zee; uit elk water kun 
je energie halen. Een leiding pompt 
de warme toplaag van het water op 
en in een technische ruimte wordt 
de warmte uit het water gehaald 
en nog iets meer verwarmd. Dit 
kost een beetje stroom, maar je 
krijgt er veel warmte voor terug. Als 
tussenstap sla je het op in de bodem 
en haal je die warmte er in de winter 
weer uit. Eigenlijk maak je dus 
een warmtenet. In Zeeland kennen 
we dat nog niet zo, maar in grote 

steden wordt soms restwarmte uit 
de industrie gebruikt om flats mee te 
verwarmen.”

 
Heeft aquathermie nog meer 
voordelen?
“Het heeft positieve effecten op de 
waterkwaliteit. Als je de warmte 
eruit haalt, koelt het water af. Er 
komt meer zuurstof in het water 
en de kans op vissterfte neemt 
af. Biologische processen gaan 
langzamer, dus hebben we minder 
algenbloei en botulisme. Ook helpt 
het verkoelende effect om hittestress 
te verminderen, zeker in stedelijk 
gebied. Daarnaast creëert het 
koude water een beetje stroming 

en dat voorkomt problemen die bij 
stilstaand water kunnen optreden.”

Wordt het al toegepast in 
Zeeland?
“De wijk Ouverture in Goes is al 
aangesloten op zo’n warmtenet. En 
het waterschap werkt mee aan een 
proef in de wijk Malta in Zierikzee. 
We verkennen allerlei mogelijkheden. 
We krijgen vragen over de beste 
bronnen voor aquathermie en de 
effecten op de watertemperatuur. 
Daarom leggen we een online 
meetnetwerk aan. Boven de haven 
van Zierikzee hangen sinds kort de 
eerste 3 thermometers die draadloos 
de temperatuur doorsturen.”

Wanneer kan aquathermie 
echt ingezet worden?
“Uiteindelijk denk ik dat het nog 
wel een aantal jaren duurt. We 
verzamelen eerst alle informatie over 
de ondergrond en de waterkwaliteit. 
Daarnaast moeten we bepalen 
welke wateren gebruikt kunnen 
worden. Dan volgt een fase van 
voorbereiding. Ook moeten de 
woningen nog op het warmtenet 
worden aangesloten. Maar ik 
verwacht zeker dat aquathermie 
samen met zonnepanelen en 
windmolens ons een stapje dichterbij 
een klimaatneutrale samenleving 
kan brengen.” 

Stoppen met aardgas, het kan 

en het moet. Zonnepanelen en 

windmolens helpen ons op weg naar 

een klimaatneutrale samenleving. 

Maar er kan nog meer. Een van 

die alternatieven is aquathermie. 

Waterschapper Jos Goossen vertelt 

ons hier meer over.

tekst: Anne Adriaansen en Danielle Steijn-Laing |  

foto’s: Anda van Riet

Leerlingen van het Calvijn 
College in Goes ontwierpen 
een meetapparaat om de 
temperatuur van water  
te meten.

Wat aquathermie ons kan opleveren

 “Warmte opwekken 
uit water heeft ook 
positieve effecten op de 
waterkwaliteit.”
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Door de tunnel?  

Dit zijn de tolvrije dagen!

• 9 april

• 10 september

• 29 oktober

• 26 november

buiten 
tekst: Anne Adriaansen |  
foto’s: Archief Rudy Visser,  
Anne Adriaansen, Nancy de Waal, 
Unsplash en Holy Spiritus

‘Zomaar een liedje van de 
lente
Al zijn de hagen en de bomen 
nog niet groen
Maar elke morgen zit de 
merel op 't topje van 't dak
Te zingen en te fluiten, met 
een flair en een gemak
Waarvan ik dikwijls denk: 
kon ik 't zo maar doen’
- Jules de Corte

Wegen  
tot in Egypte
Leg alle wegen en wandelpaden 
die Scheldestromen beheert 
achter elkaar en je loopt tot 
voorbij Cairo. Dat is met 

3578 km 
dus een aardig eindje wandelen!

Op 23 en 24 april staat de jaarlijkse Nationale Bijentelling op het 
programma. Hoe meer we over bijen weten, des te beter we ze kunnen 
helpen. In Nederland is namelijk de helft van alle bijensoorten verdwenen. 
En dat terwijl 80% van de gewassen waarvan wij eten afhankelijk zijn van 
hun bestuiving!

Om mee te tellen hoef je niet veel over bijen te weten. Het kost maar een 
half uurtje en kan gewoon in eigen tuin. Aanmelden en meer informatie 
via nationalebijentelling.nl

Nationale Bijentelling: 

ben jij erBIJ?

In het vorige nummer vroegen wij u deel te nemen aan ons 
lezersonderzoek. Met een gemiddeld cijfer van 8,6 zijn lezers over het 
algemeen erg positief over het blad. We zijn blij dat de artikelen worden 
gewaardeerd en bijdragen aan de betrokkenheid bij het waterschap. 
Maar liefst 90% van de geënquêteerden geeft 
aan dat zij zich via tijdschrift Scheldestromen 
meer betrokken voelen bij het waterschap. 
Ook de taakbekendheid hebben we gemeten. 
Daar is nog wel winst te behalen. Zo denkt 
25% onterecht dat het waterschap over 
drinkwater gaat. Voor de duidelijkheid: wij 
zuiveren wel rioolwater, maar het gezuiverde 
water gaat de sloot in. Evides levert het 
drinkwater in Zeeland. 

Een 8,6 voor dit tijdschrift

Maart roert zijn staart, maar het wordt toch weer tijd  
voor zomerbanden. Een handig ezelsbruggetje voor het 
wisselen van de banden:   zomertijd  = zomerbanden  

wintertijd  =  winterbanden

Pitstop! Tijd voor zomerbanden

150 jaar Kanaal door Walcheren
Het Kanaal door Walcheren viert 
dit jaar zijn 150e verjaardag! Of 
tenminste, een deel van ervan. 
Door de aanleg van de Sloedam 
was het Sloe niet meer als 
vaarroute te gebruiken en werd 
in 1870 begonnen met de aanleg 
van het Kanaal. Van Vlissingen tot 
Middelburg werd een heel nieuw 

stuk gegraven en vanaf daar werd 
het oude havenkanaal naar het 
Veerse Gat verbreed. De overige 
kilometers werden in noordelijke 
richting langs Veere geleid. 
Allemaal handwerk! De aanleg 
duurde tot 1873, maar het deel 
tussen Middelburg en Veere werd 
in 1872 al opengesteld. 

Voor diverse honing- en 
fruitdranken kan je terecht 
bij The Holy Spiritus in Sint 
Jansteen. In de Johannes 
de Doperkerk brouwen en 
distilleren ondernemers Tom 
en Goderic diverse ciders, 
honingwijnen, likeuren en 
distillaten. Kom tijdens een 
rondleiding alles te weten 
over deze bijzondere brouwerij 
of ontdek de ambachtelijke 
streekproducten tijdens een 
proeverij.  
Hoofdstraat 4, Sint Jansteen,  

www.theholyspiritus.com

The Holy 
Spiritus?

Droppie Water neemt basisschoolleerlingen 
op een speelse manier mee in de wereld van 
water. Door middel van spelletjes, proefjes 
en opdrachten leren kinderen het belang van 
waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit. 
Er is een lesmodule voor op school, maar er is thuis ook genoeg te 
ontdekken. Dat kan via droppiewater.nl of via de app. 

Watereducatie  
met Droppie Water

Een oude boterham over? Die 
kunnen we mooi aan de eendjes 
voeren! Nou, beter van niet. 
In brood zit te veel eiwit voor 
eenden en andere vogels. En als 
ze te veel brood eten hoeven ze 
ook niks anders meer, waardoor 
ze belangrijke voedingsstoffen 
missen en een stuk korter leven. 
Bovendien is al dat brood niet 
goed voor de waterkwaliteit, 
want de kans op blauwalg wordt 
een stuk groter. Eet oud brood 
lekker zelf op. Het is namelijk 
prima te gebruiken voor tosti’s, 
wentelteefjes of croutons.  

Liever geen brood
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De stem van familie De 
in Goes opgegroeide en nu in 
Zierikzee woonachtige Karin is van 
beroep stemactrice, presentatrice 
en interviewer. Karin: “Ik vind 
het een bijzondere ervaring om 
mijn eigen stem te horen bij 
vertragingen, perronwijzigingen 
en storingen.” Voor deze bijzondere 
baan is haar stem door een team 
van reisinformatie-experts van 
de NS gekozen uit een selectie 
van professionele stemacteurs- en 
actrices. Waar vooral op gelet is of de 
stem van Karin goed verstaanbaar 
is en vriendelijk klinkt. Ook is 
onderzocht hoe reizigers reageren 
op de stem van Karin. De reizigers 
vinden deze prettig klinken en 
waarderen haar stem. Mensen 
denken bij het horen van haar stem 
aan de stem van een geliefde of 
familie. 

Uren in de studio “Ik heb meer 
dan 80 uur aan zinnen in een studio 
ingesproken”, legt Karin uit.
Via een nieuwe techniek, de-tekst-
naar-spraakmethode, worden 
door een computer woorden aan 
elkaar geplakt tot logische zinnen. 
Karin: “Je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar alles op het gebied 
van treininformatie kunnen ze mij 
laten zeggen. Ik ben niet zelf op een 
station aanwezig, het is allemaal 
vooraf opgenomen.” Niet alleen in 
het Nederlands maar ook in het 
Engels, Frans, Duits en Pools heeft 
ze vele zinnen ingesproken. Dit voor 
de internationale treinen van de NS. 
Haar stem is alleen te horen op alle 
400 stations door heel Nederland, 
niet in de trein zelf. Die taak wordt 
gedaan door de hoofdconducteur.

Veel media-aandacht Karin is 
de opvolgster van Tuffie Vos, die 25 
jaar door de luidsprekers te horen 
was. Na het persbericht van de NS 
dat Karin de nieuwe omroepstem 
werd, kwam ze veel in de publiciteit. 
Van vroeg in de ochtend diverse 
radiostations, Omroep Zeeland, 
de PZC tot laat in de avond 
aanschuiven bij Humberto Tan.  

Ook mocht ze de genomineerde 
schrijvers van de NS Publieksprijs 
2021 aankondigen bij de talkshow 
M op NPO1. “Heel leuk om mee te 
maken”, vertelt Karin enthousiast, 
“een mooie ervaring.”

Bekend geluid? Waarschijnlijk 
heb je zonder het te weten de stem 
van Karin eerder gehoord. Zij 
kondigde namelijk de presentatoren 
en landen aan bij het Eurovisie 
Songfestival 2021 in Rotterdam. 
Haar stem was eind vorige eeuw 
ook op alle radiostations te horen 
bij de invoering van de euro. Ook 
presenteert ze al jaren een talkshow 
tijdens het bekende filmfestival Film 
by the Sea in Vlissingen. En Karin 
was te zien en te horen als... het 
laatste Zeeuwse Meisje. 

Beste reizigers Voor de 
treinreizigers onder ons. Als je 
binnenkort hoort: “Beste reizigers, 
de intercity naar Vlissingen komt 
over enkele minuten binnen op 
perron 1”, dan ken je nu ook het 
gezicht bij de stem! “Een hele, fijne 
reis verder.” 

“Ik heb meer dan  
80 uur aan zinnen 
in een studio 
ingesproken.” 

“Er is 
onderzocht  
hoe reizigers  
reageren op  
de stem.” 

van de
 NS te zijn?

...de omroepstem
Hoe is het om...

Sinds eind vorig jaar is Karin van As (57) op alle 
stations van Nederland te horen als de omroepstem 
van de Nederlandse Spoorwegen. “Zeker weten,  
dit is echt de leukste baan van mijn leven.”

tekst: Hans Adriaanse | foto’s: Cynthia Cats en NS/Marlies Wessels

“De leukste baan van mijn leven”
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Het
van het waterschap
Wie is de baas bij het 
waterschap? Eigenlijk is elke 
meerderjarige inwoner van 
Zeeland een beetje de baas! 
Want, één keer in de vier jaar 
mag iedere inwoner zijn of haar 
stem uitbrengen op een 
kandidaat voor de algemene 
vergadering (av).

De algemene vergadering 
van het waterschap bestaat uit 

30 leden verdeeld over 
verschillende politieke partijen en met 

zeven geborgde zetels 
voor de categorieën: • ongebouwd 
• bedrijven • natuurterreinen. 
Uit haar midden kiest de av het 
dagelijks bestuur (het db) 
dat naast de dijkgraaf uit 

5 leden bestaat.  De dijkgraaf 
is voorzitter van zowel de av als het 
db. Het db wordt geadviseerd door de 
secretaris-directeur.
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De leden van de algemene 
vergadering zijn van invloed.  
Zij nemen de besluiten over wat er 
moet gebeuren met de dijken, wegen 
en wateren van het waterschap 
en wat dat mag kosten. Het dagelijks 
bestuur zorgt voor de uitvoering 
van deze besluiten.

De volgende 
verkiezingen zijn 
in maart 2023.

Over een lengte van  
18 kilometer baggeren we 
het Uitwateringskanaal 
en de watergang 
Passageule vanaf 
Cadzand-Bad richting 
Waterlandkerkje.  
Ook vervangen we 
bijna 12 kilometer aan 
oeverbescherming. 

1,5 jaar baggeren is een 

megaklus

tekst: Chantal de Putter |  

foto’s: Cynthia Cats  

Baggeren
•  Aannemer: KWS Infra BV
•  200.000 m3 bagger
•  Breuksteen: 50.000 ton (per 

steen 5-40 kg)
•  Startdatum: september 2021
•  Oplevering: maart 2023
•  Kosten: 10 miljoen euro 

waarvan 1,1 miljoen euro is 
bekostigd uit de POP3 subsidie. 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling.

in de steigers

Toezichthouder Marco Minderhoud 
(links): “Zo’n 4,5 km van de 
oeverbescherming vervangen we 

door nieuwe beschoeiing en 7,5 km 
door het storten van breuksteen. 
Deze stenen komen uit de Ardennen. 
Twee keer per week legt een 
schip vol stenen aan in de haven 
bij Terneuzen. De stenen gaan 
vervolgens op de vrachtwagen naar 
het werk.” 

“De uitgekomen bagger transporteren 
we via hydraulische persleidingen 
naar een baggerdepot. Het overgrote 
deel, zo’n 160.000 m³, gaat naar de 
voormalige zandwinput ‘De Lieter’ bij 
Oostburg. Hier wordt zo’n 12 hectare 
aan nieuwe natuur gerealiseerd. 
De bagger voor ‘De Lieter’ bestaat 
grotendeels uit zand. De bagger op 
het baggerdepot vooral uit slib.  
De scheiding gebeurt vanzelf  
omdat zand zwaarder is dan slib  
en daardoor eerder bezinkt.”   

Directievoerder Marc Serier: “Voor dit 
gebied hadden we in eerste instantie 
drie verschillende projecten. Deze 
projecten hebben we samengevoegd 
en als één project in de markt gezet. 
We maken gebruik van duurzaam 
materiaal, zoals de Prolock 
beschoeiing. Deze onderhoudsarme 
beschoeiing is gemaakt van 
gerecycled kunststof en heeft een 
levensduur van zo’n 50 jaar.” 

tussen Cadzand-Bad, 
Sluis en Oostburg
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Wie kwam er ooit op het idee om een dijk te bouwen? Hoe zijn 
waterschappen ontstaan? Waarom is er nu nog maar één Zeeuws 
waterschap? Als je dit soort vragen gaat onderzoeken ontdek 
je een onvermoede wereld. Welkom in de waterstaatkundige 
historie van de Zeeuwse waterschappen!

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

Waar kan je deze zoektocht beter beginnen 
dan in het Zeeuws Archief? Daniël Obbink 
is er archivaris van het waterschapsarchief: 
“Er staat hier meer dan 1200 meter lengte 
aan archiefstukken en documenten over de 
waterschappen. Ook beheren we duizenden 
oude kaarten en bijzondere tekeningen.” 
Het ondergrondse depot wordt op een 
constant klimaat gehouden en is te betreden 
via een luchtsluis. De directeur van het 
Zeeuws archief, Hannie Kool-Blokland, toont 
opgerolde kaarten en rijen uitschuifkasten 
vol met technische tekeningen van 
sluizen, gemalen en paalhoofden of 
waterloopprofielen, een ware schatkamer! 

De eerste schop in de grond
We zullen nooit weten welke Zeeuw zijn 
eerste houten schop gebruikte om er een 
dijk mee op te werpen. “Daar zijn simpelweg 
geen bronnen van”, zegt Hannie. “Wellicht 
waren het Cisterciënzer kloosterlingen van 
de Abdijen van Ten Duinen of Ter Doest uit 
Vlaanderen. Of misschien toch die Walcherse 
boer die zijn bezittingen wilde beschermen 
tegen het zoute water. De eerste bewijzen van 
dijkbouw dateren van na de stormvloed van 
1014. Historische vermeldingen van streek- 

of plaatsnamen zoals ‘Tubinisdik’ (tussen 
Aardenburg en Oostburg, vermeld in 1025), 
‘IJzendijke’ (1127) en ‘Wolphaartsdijk’ (1147) 
zien we hiervoor als bewijs. De bewoning 
vond in het begin vooral plaats op hoge, 
droogblijvende delen zoals zandruggen. 
Eromheen werden lage dijkjes opgeworpen.”

Polderen maar 
Deze droogblijvende gebieden waren 
natuurlijk aantrekkelijk voor nieuwe 
bewoners. Meer bewoners betekende meer 
welvaart. Hierdoor werd niet alleen de 
financiële armslag groter, maar groeide ook 
het belang van goede bescherming tegen de 
zee. Daniël: “Iedere ‘geërfde’ (landeigenaar) 
kreeg de plicht zijn eigen stukje dijk te 
onderhouden of financieel bij te dragen in 
het belang van het algemeen. Zo ontstonden 
vanuit gemeenschappelijke belangen 
democratische organisaties die later de 

Stokoud
        maar niet belegen

Hannie Kool-Blokland en Daniël Obbink  
van het Zeeuws Archief. 

“We beheren meer dan 
1200 meter archiefstukken 
en documenten.”
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Gemaal Zuidhoek is in 1942 
gebouwd en is dit jaar dus alweer 
tachtig jaar in gebruik. Voordat 
het gemaal er stond, was er een 
watermolen in het gebied (foto 
zie pagina 5). Deze is rond 1900 
gebouwd en heeft ter hoogte van 
haven De Val gestaan. Het was een 
zogenaamde ‘veelbladige’ stalen 
watermolen, die je in de Verenigde 
Staten veel ziet. In de oorlog is 
de molen door bommen helaas 
gesneuveld. 
De historie van het gebied gaat 
nog een stuk verder terug dan het 

jaar 1900. Eigenlijk start deze al 
in 1597 als het havenkanaal wordt 
aangelegd. Een ander belangrijk 
jaar is 1841, het jaar waarin de 
Oosthavensluis gebouwd wordt. 
Dit is een sluis die overtollig water 
uit de polder bij laagwater op het 
buitenwater loost. Ter nagedachtenis 
aan de aanleg is er nog altijd een 
gedenksteen bij het gemaal Zuidhoek 
te zien. Aan de havenzijde ligt een 
fraaie steen uit datzelfde jaar.  
Ook de oude hardstenen peilschaal 
is zeker het bekijken waard. 

Wie in het havengebied 
van Zierikzee fietst, zal 
ongetwijfeld het gemaal 
Zuidhoek tegenkomen. 
Een op het eerste gezicht 
doodnormaal gemaal, 
toch gaat er meer achter 
schuil…

tekst: Bas Dingenouts |  

foto: collectie Jan van Driel

Gemaal Zuidhoek 80 jaar

bijzonder gevonden

Deltastraat/Havenkanaal 
Zierikzee

maar eigenlijk veel ouder

naam dijkcollege, heemraadschap of 
waterschap gingen dragen.”  
Ze vertoonden veel gelijkenis en 
waren in vrijwel iedere polder terug te 
vinden. Het poldermodel was geboren. 
Hoe democratisch ook, er moest wel 
bestuurd worden. Daarom zie je 
dat de invloedrijkste landeigenaren 
(ambachtsheren of brede geërfden) de 
beslissingen namen. Bij calamiteiten 
of het jaarlijks overleg werd de hele 
vergadering bijeen geroepen.  
De gekozen voorzitter van het college 
kreeg vaak de titel dijkgraaf.

Waterschapstaken groeien
Naast de taak om het land te 
beschermen tegen de zee, kwam er 
al snel het afvoeren van overtollig 
oppervlaktewater als taak bij. Via 
uitwateringssluizen werd overtollig 
regenwater bij eb afgevoerd naar 
zee. Ook voor inpoldering van 
schorren of het opwerpen van 
beschermende inlaagdijken waren 
waterschappen verantwoordelijk. 
In 1814 werden de taken en 
bevoegdheden van de waterschappen 
grondwettelijk vastgelegd waardoor 
de waterschappen, naast de al 
bestaande hiërarchie van Rijk-
provincie-gemeente, een aparte 
bestuurslaag vormden. In de 19e 
eeuw werden in Zeeland de taken 
uitgebreid met het beheer van 
polderwegen en eind 20e eeuw met 
rioolwaterzuivering. Taken die 
waterschap Scheldestromen nog 
steeds uitvoert.

Naar 1 waterschap 
De vele waterschappen in Zeeland 
waren vooral georganiseerd per 
polder of afwateringsgebied. 

Toch was het belangrijk verder 
te kijken dan de eigen polder. 
“De grootste ontwikkelingen 
en schaalvergrotingen bij de 
waterschappen blijken te zijn 
veroorzaakt door óf visionaire 
bestuurders óf door rampen en 
calamiteiten, en dan vooral die 
laatste twee”, stelt Hannie.  
“De urgentie om na een noodsituatie 
de zaken anders en beter aan te 
pakken dwong tot beter bestuur en 
soms tot vergaande samenwerking. 
Na elke stormvloed en overstroming 
volgden nieuwe ontwikkelingen. 
Zo lag er na de stormvloed van 
1906 al een voorstel om per eiland 
een ringdijkwaterschap op te 
richten. Dat plan kreeg nog geen 
steun. Pas na de watersnoodramp 
van 1953 werd de noodzaak van 
polder- en waterschapsconcentratie 
door overheden en bestuurders 
onderschreven. Daniël: “In het 
overzicht van waterschapsfusies 
vallen vooral de jaren 1959 en 1965 
op. Toen gingen meer dan 350, tot 
dan zelfstandige, polderbesturen 
of schappen op in enkele grotere 
waterschappen. Bestuurlijke 
druk en groeiende behoefte aan 
deskundigheid op gebied van 
rioolwaterzuivering resulteerden 
in verdere concentratie tot acht 
Zeeuwse waterschappen in 1980. 
In 1996 waren dat er nog vier, in 
1999 twee en in 2011 fuseerden 
waterschap Zeeuws-Vlaanderen 
en waterschap Zeeuwse eilanden 
tot het huidige waterschap 
Scheldestromen.” Sindsdien worden 
alle taken, van de oudste tot de 
meest innovatieve, uitgevoerd 
door één organisatie. Waterschap 
Scheldestromen: stokoud maar niet 
belegen! 

Voor wie meer over de geschiedenis 
van de waterschappen wil lezen, 
raden wij de waterschapsboeken van 
Hannie Kool aan. Ook de serie boeken 
van Wilderom/de Bruin (Tussen 
afsluitdammen en Deltadijken) is ideale 
kost voor de historici! 

Zwart-witfoto’s uit ‘Van 
water tot land’ van Marc de 
Vleesschauwer en de Cronyk  
van Zeeland.

“De belangrijkste 
veranderingen vonden 
plaats na rampen.”



In de winter staat het waterleven stil en werkt Cynthia op kantoor.  
Ze sorteert en telt de gevangen waterbeestjes en zet ze in een database. 
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“Ik ben een groot deel van het 
jaar buiten om watermonsters te 
nemen. De afgelopen maanden zat 
ik binnen te puzzelen met muggen- 
en libellenlarven, kokerjuffers, 
waterkevers, wantsen, vlokreeften, 
pissebedden en watermijten.  
Van elk dier zijn er ook nog eens 
heel veel soorten. Dan zit ik soms 
echt te puzzelen met m’n boek  

naast me, want soms zijn er heel 
kleine verschillen. De ene soort 
heeft een streepje hier, de ander 
een glad vlakje daar. Met de 
zogenaamde determinatiesleutel 
kan ik precies zien wat het is. 

Als ik alle beestjes uit een bepaald 
monster heb gesorteerd, tel ik ze. 
Daarna zet ik alles in een database. 

Met deze gegevens doen we allerlei 
berekeningen, toetsingen en 
vergelijkingen. De hoeveelheid en  
de soort waterdieren zegt namelijk 
iets over de waterkwaliteit.  
De Kaderrichtlijn Water schrijft 
voor dat verschillende wateren aan 
bepaalde eisen moeten voldoen, 
zodat we tijdig kunnen ingrijpen  
als het niet goed gaat.” 

Cynthia de Kruijff-van der Voorn (47),

Puzzelen
  met larven 

     en juffers
hydrobiologisch analist


