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Een nieuwe lente  
en een nieuwe fluit 

De lente staat voor de deur en de natuur 
ontwaakt: de knoppen van bomen en 
struiken gaan uitlopen. Dat is ook hier 
te zien, bij een sloot in Nieuwdorp, waar 
het fluitenkruid bloeit. De soort komt in 
het bijzonder voor op plaatsen die met 
gras begroeid zijn, zoals langs wegen en 
waterlopen. De bloeiperiode loopt van april 
tot juni. Het fluitenkruid dankt zijn naam 
aan het feit dat van de stengel fluitjes 
gemaakt kunnen worden. Naast deze plant, 
zien we een volle sloot. Goed voor de natuur, 
de grondwaterstand en als bron voor het 
beregenen van gewassen. Een nieuwe lente, 
is een nieuwe periode voor ons werk buiten!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw
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Voorjaar in Nieuwdorpfoto: archief Rudy Visser 
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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.
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Meermin IV
Ziet u dit schip binnenkort op 
de Ooster- of Westerschelde 
recht op de dijk afvaren?  
Geen nood! Die meet of het 
stukje dijk onder water nog 
veilig is. En inderdaad, de 
peilboot is spiksplinternieuw!

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen
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Op 15 maart zijn er waterschapsverkiezingen en er valt echt iets te kiezen: over hoe we 
wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden.  
Wat vindt u belangrijk en wie behartigt uw keuzes het best? Om daar achter te 
komen kunt u de stemhulp gebruiken: scheldestromen.mijnstem.nl. Kijk naar het 
verkiezingsdebat op Omroep Zeeland tv of lees de standpunten van de partijen in de 
verkiezingskrant die op 8 maart in de huis-aan-huiskranten verschijnt. Door op  
15 maart te gaan stemmen, heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt om  
veilig in Zeeland te kunnen blijven wonen. 
tekst: DS

Het lijkt heel normaal dat uw 
afvalwater wegstroomt via het 
afvoerputje. Wij zuiveren al dat 
water en brengen het terug in 
de natuur. Met de modernste 
technieken. Kom eens kijken naar 
‘de reis van het rioolwater’ tijdens 
de open dag op onze zuivering in 
Terneuzen. We vertellen u graag 
hoe het zuiveringsproces werkt. 
Geïnteresseerd in de techniek achter 
het zuiveringsproces? Dan kunt 
u zich ook laten informeren door 
onze deskundigen. Ook interessant 
voor leerkrachten en scholieren 
die voor belangrijke studiekeuzes 
staan. Of voor mensen die een baan 
zoeken in technisch onderhoud 
of procestechniek. Voor kinderen 
zijn er leerzame activiteiten. 
Verder is er informatie over de 
waterschapsverkiezingen op  
15 maart. 

Als u op 15 maart stemt, bepaalt u wie er in het 
waterschapsbestuur komt. Naast uw keuze, zijn er ook vaste 
plaatsen voor bepaalde categorieën, de zogenoemde geborgde 
zetels. Daar verandert iets in. De categorie bedrijven verliest 
haar geborgde zetels (niet verkiesbare zetels). Dit betekent dat 
‘bedrijven’ geen zetels meer heeft in het bestuur. Categorie 
ongebouwd gaat van 3 naar 2 geborgde zetels, terwijl categorie 
natuurterreinen van 1 naar 2 zetels stijgt. Dat bekent dat u dit 
jaar kunt stemmen op 26 leden, dat zijn er 3 meer dan eerst. 
Ook is er verandering voor het dagelijks bestuur, de geborgde 
zetels komen niet automatisch meer in het dagelijks bestuur.
tekst: RB | foto: Rudy Visser

Sinds begin dit jaar zijn de werkzaamheden in 
Hansweert echt zichtbaar. De eerste maanden is 
binnen de hekken gewerkt aan het verleggen van 
sloten, kabels en leidingen en zijn er twee tijdelijke 
gronddepots aangelegd. Dit voorjaar is het zover:  
dan gaan we écht aan de slag met het verbreden  
en ophogen van de dijk. Wilt u op de hoogte blijven  
van de werkzaamheden? Download dan ‘de BouwApp’ 
op uw telefoon: hier plaatsen we actuele informatie 
over de werkzaamheden. Verder zijn we bezig met  
een informatiecentrum in Hansweert waar u terecht 
kunt met vragen. Zodra deze wordt geopend, laten  
we dit weten.
tekst: MS | foto: Henk Huisman

Dit verandert er in de 

geborgde zetels 

Dijkversterking 
Hansweert gestart 

11 maart open dag!
Loop een route door het kantoor in 
Middelburg en maak kennis met ons 
werk. U komt langs verschillende 
waterschappers. Zij vertellen over 
hoe we werken aan veilige dijken, 
schoon en voldoende water in de 
sloot, rioolwaterzuivering en veilige 
wegen met gezonde bomen en 
struiken. Leuk voor jong en oud! 
Er zijn ook activiteiten waarmee 
u het werk van het waterschap 
beleeft. Of ga zitten op de stoel van 
de dijkgraaf. En breng een bezoek 
aan de verkiezingsmarkt. Daar kunt 
u in gesprek met de kandidaten 
van de partijen die meedoen aan de 
waterschapsverkiezingen op  
15 maart. Zij laten u graag zien 
waarom zij uw stem verdienen. 

nieuws

Hulp nodig op wie u gaat stemmen?

Frankrijkweg 8, Terneuzen.

Kantoor Middelburg

Rioolwaterzuivering Terneuzen

Kanaalweg 1, Middelburg  
(naast NS- en busstation).

U bent op beide locaties welkom van 10.30 tot 15.30 uur!

scheldestromen.nl/opendag te
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  Zie ginds 
  komt de 

  PEILBOOT

Lengte:  15,15 m 
Breedte:  4,90 m
Diepgang:  1,21 m
Topsnelheid:  9 knts  (16,7 km/u)
Waterverplaatsing:  
 41 ton
Aandrijving:   hybride (diesel-

elektrisch), 
voorbereid op 
volledig elektrisch

Generatoren:   John Deere 
generatoren, 2 stuks 
á 115 kW, variabel 
toerental

Motoren:   twee 85 kW 
permanent-
magneetmotoren

Schroeven:    2 voortstuwing-
schroeven en 1 
boegschroef

Besturing:   2 conventionele 
roeren

Meermin IV

Onze peilboot Meermin III heeft  
alle vooroevers van Zeeland gezien! 
Bijna 40 jaar maar ze mag nu met 
pensioen. De moderne opvolgster 
noemen we niet verrassend  
Meermin IV. Aan nautische  
tradities moet je niet tornen.

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

Hindernissen
Ben je blij met het nieuwe schip? “Uiteindelijk wel, maar 
tijdens het project moesten een hoop obstakels worden 
overwonnen!”, vertelt schipper Leon Schreur (52). “De 
eerste gesprekken zijn van voor 2010. Toen uiteindelijk 
de aanbesteding de markt opging, bleek het budget 
onvoldoende en moest het eisenpakket worden bijgesteld. 
Uiteindelijk moest bij de tweede aanbestedingspoging 
het budget naar boven worden bijgesteld om tot 
gunning te kunnen overgaan. Ook het werk op de 
werf en de geplande doopdatum liepen door allerlei 
omstandigheden vertraging op. Uiteindelijk is het wel 
een prachtig schip geworden. Een fijne werkplek voor de 
komende jaren, hoewel we nog wel eens heimwee zullen 
voelen naar de oude Meermin III.”

Sjouwen met een zender
Hydrograaf Aren van Wezel (62) kwam in 1990 aan 
boord van de Meermin III en heeft er mooie tijden 
beleefd. “Ik heb nog meegemaakt dat we werkten met 
een landploeg. Dan liepen er twee man met vlaggen 
op de dijk, een aan de waterkant en een met een 
auto voor het transport. Er moest gesjouwd worden 
met een zender, een grote zware kast op je rug. Met 
een spiegelantenne werd de juiste positie bepaald. 
Al met al nogal een logistieke operatie! Het echolood 
registreerde op thermisch papier, dan zat je de hele dag 
met je snufferd boven de stank ervan. Later moesten 
de gegevens van die papierstrook met de hand in de 
computer worden geklopt. Je moest overigens wel zorgen 
dat de mannen aan de kant er een beetje zin in bleven 
houden dus werden ze regelmatig voorzien van koffie, 
koeken, mosseltjes en soms zelfs een borreltje! Dat 
laatste zou nu echt niet meer kunnen!”

Steun onder water 
Waarom heeft het waterschap eigenlijk een peilboot 
nodig? Iedere Zeeuw kent het belang van stevige 

Leon Schreur is schipper van de peilboot. 
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Witte banen  
op glooiing

dijken. En natuurlijk houden we die 
nauwlettend in de gaten. Toch kun je 
aan de buitenkant van een dijk niet 
alles zien. Een dijklichaam heeft ook 
steun nodig onder water. Als er in het 
gebied vlak voor de kust materiaal 
verdwijnt kan een dijk zomaar 
wegzakken, een dijkval. Daarom zijn 
waterschappen al van oudsher bezig 
met controleren van de vooroevers. 
Eerst met roeibootjes en handmatig 
peillood maar in deze tijd met 
gps, echolood en andere hightech 
hulpmiddelen.

Vlak bij de kust varen
De twee schroeven van het 
schip worden aangedreven door 
elektromotoren. De elektriciteit 
wordt opgewekt met één of twee 
dieselgeneratoren. Bij het ontwerp 
is rekening gehouden met inbouwen 
van accu’s waardoor het vaartuig in 
de toekomst volledig elektrisch zou 
kunnen varen. Door de vorm van de 
bodem kan de Meermin IV, net zoals 

haar voorganger, tot vlak bij de kust 
varen zonder vast te lopen. Met het 
echolood kan ondertussen het profiel 
van de bodem worden vastgelegd. 
Dit kan, afhankelijk van de situatie, 
op twee manieren: met een enkele 
geluidsgolf recht naar beneden 
(singlebeam) of met een waaier 
aan geluidsgolven die een strook 
van de bodem in kaart brengen 
(multibeam). Door geavanceerde 
techniek worden de metingen niet 
beïnvloed door golfslag, stroming  
of getij. Alle meetwaarden zijn tot  
3 centimeter nauwkeurig.

Verder zijn er tal van voorzieningen 
aan boord: twee brandblussystemen, 
klimaatbeheersing, verwarmde 
voorruiten, gps, roerstand-
aanwijzing, dubbele marifoon, 
weerstation, elektronische zeekaart, 
nautisch-berichtensysteem, 
Automatisch Identificatie Systeem, 
noodbaken en verschillende 
reddings- en noodvoorzieningen.  
Een boot vol hightech dus.  
De peilteams van het eerste uur 
zouden versteld staan! 

Het schip is volledig 3D ontworpen 
door Wijk Yacht Creation. De bouw zelf 
is uitgevoerd door Instalho, onderdeel 
van de Holland Shipyards Group te 
Werkendam. Voor cascobouw is een 
beroep gedaan op onderaannemer  
MSVA Rotterdam waar dijkgraaf  
Toine Poppelaars op 11 maart 2021  
de kiellegging uitvoerde.

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

Scheldestromen zorgt niet 
alleen voor droge voeten 
in Zeeland, maar ook voor 
een droog tijdschrift. Mijn 
blad haalde ik kletsnat en 
onleesbaar uit de brievenbus. 
Na 1 telefoontje had ik 
binnen twee dagen een droog 
exemplaar! Met plezier kon ik 
weer alle wetenswaardigheden 
napluizen.

Super bedankt,
Gerde Waignein, Veere

Elk jaar valt hij weer 
op de mat: de aanslag 
waterschapsbelastingen.  
Niet het leukste om 
te ontvangen, maar 
wel noodzakelijk. Het 
waterschap gebruikt uw 
belastinggeld voor de 
bescherming van Zeeland 
tegen overstromingen, het 
zuiveren van uw rioolwater, 
veilige wegen en fietspaden 
in het buitengebied en het 
tegengaan van wateroverlast 
bij regen of juist tekort aan 
water bij droogte.  
In de begroting staan al onze 
plannen en projecten.  
  

scheldestromen.nl/
waterschapsbelastingen

Voor de 15e verjaardag van de 
Stichting Historische Sluizen 
en Stuwen Nederland is een 
boekje uitgebracht. Sluizen  
en stuwen spelen een 
belangrijke rol bij ons water-
beheer en de uitdagingen 
waarvoor we staan met de 
klimaatverandering. Een 
boekje met prachtige foto’s en 
beschrijvingen en een beeld 
van de rijke Nederlandse 
watergeschiedenis.  
We verloten er 3. Mail voor  
1 april naar communicatie@
scheldestromen.nl. Vergeet 
niet uw naam en adres erbij 
te vermelden. 

Lopend op het buitendijkse 
fietspad van Kattendijke naar 
het Goese Sas viel mij het 
volgende op: op de glooiing 
zijn een aantal witte schuine 
banen aangebracht. Wat is 
daar de betekenis van?  
Hoor het graag van jullie,  

Groeten Wim Almekinders  
uit Goes

Het zijn zichtlijnen 
die de grenzen van de 
mosselpercelen aangeven. 
Ze worden bijvoorbeeld 
gebruikt om de zogenaamde 
‘staken’ te kunnen zetten. 
Dit zijn grote boomtakken 
die in het water gezet 
worden om de grens van 
de mosselpercelen aan te 
geven.

Naast: Aren van Wezel werkt als 
hydrograaf aan boord. 

De peilboot meet het stuk dijk 
onder water, de vooroever. 
Door dit regelmatig te doen en 
resultaten te vergelijken met 
eerdere metingen, zien we of de 
vooroever en bestorting nog op 
z’n plaats ligt.

Niet alleen droge 
voeten 

Waterschaps-
belastingen

We gaan een nieuwe 
rubriek beginnen,
maar hoe leg je dat uit  
in 5 zinnen.
Gewoon de lezer de kans 
geven,
om zich over ons werk  
uit te leven,
en wie weet stromen de 
limericks binnen.

Stuur uw limerick in 
via: communicatie@
scheldestromen.nl

Nieuwe rubriek: 
limerick van de lezer 
(a a b b a) 

Verloting

“De metingen worden 
niet beïnvloed door 
golfslag, schommeling 
of getij en zijn tot 3 cm 
nauwkeurig.”
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redenen 
om te gaan

1. Extreem weer komt  
steeds vaker voor
Herinnert u zich de overstromingen 
in Limburg van twee jaar 
geleden. Of iets korter geleden; 
de droogte van afgelopen zomer. 
Ook in Nederland komen extreme 
weersomstandigheden steeds 
vaker voor. Hoe wapenen we ons 
hiertegen? 60% van Nederland kan 
overstromen, maar met zo’n 18.000 
kilometer aan waterkeringen, wordt 
ervoor gezorgd dat onze sokken 
droog blijven. Om dit zo te houden, 
moeten we blijven innoveren en 
investeren in het onderhouden van 
deze dammen, dijken en sluizen. Wat 
we ook kunnen doen is afwachten en 
het probleem oplossen als het zich 
aandient; dus niet vooraf investeren, 
maar bijvoorbeeld schade herstellen 
na een overstroming. Wat denkt u?

2. Ook in Nederland kan er 
een watertekort zijn
De zomers worden heter en 
onderzoeken laten zien dat extreme 
droogte ook bij ons steeds vaker 
voorkomt. Precies op de momenten 
dat er veel water nodig is voor boeren, 
de natuur, industrie en consumenten. 
Bewust(er) omgaan met water is dus 
belangrijk. Gemiddeld verbruiken 
we in Nederland 120 liter water per 
persoon, per dag. Stel, je verbruikt 
minder water: moet dat beloond 
worden of moet iedereen evenveel 
waterschapsbelasting betalen? 

3. Rioolwater zuiveren  
wordt steeds duurder
Al het water uit onze gootsteen, wc’s 
en douches moet gezuiverd worden 
voordat het weer terug kan naar de 
natuur. In principe mogen alleen de  

3 p’s in het riool komen: poep, plas  
en papier. Al het andere vraagt om  
extra zuivering. Hoe bewuster we 
omgaan met het water dat we door 
het riool spoelen, hoe makkelijker  
het gezuiverd wordt. Wat vind jij? 
Moeten we hier meer op inzetten of 
juist meer belastinggeld investeren  
in betere zuiveringen? 

4. De natuur moeten we een 
handje helpen
Zoveel dijken, zoveel sloten, zoveel 
bermen. Die moeten we allemaal 
goed onderhouden. Daarvoor moeten 
we onder andere maaien. Het is 
efficiënt om alles op dezelfde manier 
en zo snel mogelijk te beheren. Maar 
de natuur heeft het moeilijk. Moeten 
we meer investeren om maatwerk te 
leveren zodat we de leefruimte voor 
planten en dieren verbeteren? De 
keus ligt bij de kiezer. 

5. Het water in Nederland 
moet schoner 
Het water in sloten en kreken is al 
veel schoner dan dertig geleden, 
maar voor de natuur zou het be-
ter zijn als het nog schoner wordt. 
Moeten waterschappen volop inzetten 
op super schoon water of is schoon, 
schoon genoeg? 

Er valt dus genoeg te kiezen. 
Benieuwd wat het beste aansluit?  

scheldestromen.mijnstem.nl 
of 

scheldestromen.nl/verkiezingen 

De waterschapsverkiezingen 

staan voor de deur. Iedereen van 

18 jaar of ouder mag op 15 maart 

stemmen! Er valt echt iets te 

kiezen; over hoe we wonen, hoeveel 

belasting we betalen en zelfs hoe 

we onze vrije tijd kunnen besteden. 

tekst: GH+O Communicatie/Danielle Steijn-Laing

foto’s: Jeroen Jazet 

De aan- en afvoer van zoetwater is voor sommige 
Zeeuwen onmisbaar. Betalen we de rekening samen 
of leggen we die bij gebruikers? 
Hoe zie jij de toekomst van ons water? 

GEDEELDE 
LASTEN OF
GEBRUIKERS 
BELASTEN?

SCHELDESTROMEN.NL/VERKIEZINGEN

Meer snelheidsremmers of 
weggebruikers opvoeden?
We zorgen voor bijna 4.000 
kilometer veilige wegen en 
fietspaden in het buitengebied. 
Investeren we daarvoor in 
de inrichting van de weg 
of in de opvoeding van de 
weggebruiker?

5 
stemmen
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buiten 
tekst: Hendrik Meuwese  
foto’s: Ewoud Voogd/Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland, Fred Broos, 
Fruitteeltmuseum, Wilma Maas, Wim 
Kooijman en European Sleeper.

Terug van vakantie? Spoel bij thuiskomst uw 
drinkwaterleidingen goed door. Doe dit 1 minuut  
en u heeft weer vers drinkwater.  
Tip: vang het water op voor uw planten.  
Bron: Evides

Kraan doorspoelen

Buuten Lope is Zeeuws voor buiten lopen. Op 6 mei sturen ze jou 
wandelend of hardlopend van de gebaande paden af. Nieuw is dat er ook 
onverhard gefietst kan worden met gravel bikes. Alle deelnemers genieten 
van het Walcherse landschap doordat de start in kleine groepjes is. 
Bij terugkomst zorgt Buuten Lope voor een hapje en drankje. 

www.sportwalcheren.nl

429 km 
primaire waterkering 

560 km 
regionale waterkering, 
daarvan is 163 km direct 
kerend; en 406 km niet 
direct kerend. 

6 mei 
Buuten Lope

DIJKENWEETJE  
Scheldestromen 
heeft:

Zondag 7 mei,  

vanaf 9.30 uur 

De internationale 

Meikermismarkt in 

Koewacht is de grootste 

grensoverschrijdende markt.  

Het waterschap zorgt voor 
veilige dijken. Wat gebeurt er 
aan de andere kant van die 
dijken? Een animatie van het 
Netherlands Centre for Coastal 
Research en Rijkswaterstaat 
laat dit fraai zien. Je ziet 
bijvoorbeeld de uitvoering 
van zandsuppleties en 

Kijktip!
baggerwerkzaamheden in Zeeland. 
Benieuwd naar het verschil in getijde 
tussen Vlissingen en Antwerpen? 
Het duurt 3,5 minuut. Kijken! 

vimeo.com/ 
775763923

Geniet van het voorjaar en de vele 
soorten bloesem in het landschap 
rondom Kapelle. Fiets door de 
boomgaarden mee met de gids van 
het Fruitteeltmuseum. Ook dit jaar 
is er voor de wandelaars weer een 
speciale bloesemwandeltocht!

1 april bloesemfietstocht
15 april bloesemwandeltocht 

www.fruitteeltmuseum.nl

Bloesemwandelen- en fietsen

19 mei Thema zoet water

Bezoek ook de 

rioolwaterzuivering  

bij Kamperland 

www.zlto.nl/noordbeveland

Vanaf 25 mei start een nieuwe nachttrein naar Berlijn. De trein maakt 
treinreizen van en naar Duitsland vanuit Zeeland een stuk makkelijker. 
We kunnen instappen in Antwerpen of Roosendaal. De trein rijdt 3x per 
week. Zitplaatsen vanaf 49 euro en ligplaatsen vanaf 79 euro. 

Slapend naar Berlijn!

Het Oorlogsmuseum Gdynia 
in Axel is deze winter opnieuw 
ingericht met nieuwe vitrines en 
verlichting. Verder zijn er vele 
nieuwe items te bewonderen. 
Van mei tot en met september 
is iedereen weer welkom op de 
eerste zaterdag van de maand. 
De toegang is dan gratis. Het 
museum geeft een beeld van de 
bevrijding van Oost-Zeeuws-
Vlaanderen en het grotere 
historische perspectief. 

Oorlogsmuseum 
Axel

Wandelaars in Reimerswaal kunnen zich 
opmaken voor 175 kilometer wandelplezier. 
Als laatste gemeente in Zeeland zijn ook 
daar verschillende routes beschikbaar. 
Samen met bewoners zijn unieke 
wandelingen door en rondom de dorpen 
uitgestippeld. Het wandelnetwerk in 
Zeeland biedt in totaal 3.000 kilometer 
aan wandelingen, waarvan een derde over 
onverharde paden.

Ook in Reimerswaal de paden op, de lanen in

Fiets langs de onzichtbare hand 
in het landschap van Walcheren. 
De hand van het Kavelruilbureau 
Zeeland! Het Kavelruilbureau 
Zeeland ondersteunt om op basis 
van vrijwilligheid grond te ruilen 
tussen agrariërs, gemeenten, 
de Provincie, Rijkswaterstaat, 
het Rijksvastgoedbedrijf en het 
waterschap. Het Kavelruilbureau 
Zeeland bestaat 10 jaar en maakt  
via deze fietstocht haar werk 
zichtbaar op Walcheren.  
De fietstocht van 54 kilometer 
komt langs verschillende 
informatieborden. Via QR-codes 
op de borden komt extra uitleg in 
filmpjes.

Fietstocht 
kavelruilbureau 
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Zeg maar jij
Constantijn ontvangt ons, “graag 
tutoyeren”, met zelf getapte koffie. 
“Ik wilde als kind burgemeester 
van Amsterdam worden. Een 
burgervader midden in de 
samenleving, problemen oplossen, 
boven de partijen staan, mensen 
verbinden. Dat probeer ik nu hier 
ook echt te doen. Een netwerk 
bouwen, mensen leren kennen, 
benaderbaar proberen te zijn,  
maar ook - als het nodig is - met  
de vuist op tafel slaan.  
Die leeftijd zegt natuurlijk 
helemaal niks. Ik was hiervoor al 
eens de jongste Hoogheemraad 
bij Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden. Na 7,5 jaar daar 
waterschapsbestuurder te zijn 
geweest stond ik op het punt: 
opnieuw verkiesbaar stellen of tijd 
voor iets anders. Toen kwam deze 
vacature voorbij. Dat leek me een 
prachtige volgende stap.”

Dicht bij de burger
Het verschil tussen waterschap-
bestuurder en burgemeester? “Bij 
een waterschap is het werk heel 
concreet. Je maakt plannen die 

op korte termijn in steen of beton 
uitgevoerd worden, heel tastbaar. 
Maar soms heb ik wel eens het idee 
dat provincies en waterschappen een 
wedstrijdje doen wie-staat-het-verste-
af-van-de-burger. Een gemeente 
staat veel dichter bij de samenleving. 
Bij het Hoogheemraadschap werd 
bijvoorbeeld afvalwater jaarlijks 
getest op de aanwezigheid van 
drugs. Die gegevens stuurden we 
naar de gemeenten en dat was het. 
Maar nu sta ik oog in oog met die 
mevrouw die drugs heeft gebruikt en 
zie ik de persoonlijke gevolgen ervan. 
Dat maakt het zo anders!” 

Gemeenteraad
“Voorzitter zijn van de raad vind 
ik héél erg leuk”, zegt Constantijn 
met glimmende ogen. “Het is ook 
een hele leuke raad, het is niet saai, 
er gebeurt wat! En wat ik mooi 
vind is dat niet de coalitie altijd 
bepaalt wat er gebeurt, maar dat 
er rond onderwerpen verschillende 
meerderheden ontstaan. Als 
burgemeester word je daar heel 
vrolijk van. Mooie en vooral oprechte 
politiek!”

Niet van adel
Je dubbele familienaam: Jansen op 
de Haar, duidt die op een adellijke 
afkomst? “Haha, nee, maar hij heeft 
wel relatie met het waterschap; een 
‘haar’ is de benaming voor een soort 
terp of hoger gelegen gebied in de 
Achterhoek. We hebben in de familie 
nog een akte uit de Napoleontische 
tijd waarmee destijds die naam is 
aangevraagd. Er staat zoiets in als: 
meneer Jansen op de Haar, bla, bla, 
bla… bovengenoemde heeft getekend 
met een kruisje. In de familie gaat 
over deze voorvader de grap rond; hij 
kon wel een leuke naam bedenken 
maar niet schrijven. Ik heb in het 
verleden wel eens mensen gefopt 
met mijn naam hoor, maar ook 
meegemaakt dat ik voor een stage 
niet werd uitgenodigd omdat ze geen 
‘corpsbal’ wilden.”

Blijkbaar is dat protocol
Voor de foto moet natuurlijk de 
ambtsketen om. Gelukkig bedenkt 
Constantijn net op tijd dat daarvoor 
een stropdas aan moet. “Ik bén 
helemaal geen ‘dassenman’, maar 
kreeg laatst zoveel commentaar op 
een foto met ambtsketen zonder 
stropdas... Blijkbaar is dat protocol. 
Er zijn nog meer regels”, vertelt hij, 
“zo moet de penning van de keten bij 
werkzaamheden buiten de gemeente 
andersom gedragen worden dan bij 
formaliteiten binnen de gemeente.” 
Je moet het maar weten! 

“Ik ben 
helemaal geen 
dassenman.”

van Zeeland te zijn?

...de jongste burgemeester

Hoe is het om...

Ik kan de beelden van de jeugdserie ‘Swiebertje’ met 
de burgemeester van Troetelaer tot Stoethaspel 
niet verdringen. Dat beeld komt niet overeen met de 
huidige burgemeester van Kapelle: Constantijn Jansen 
op de Haar (39).

tekst: Jaap van Liere | foto’s: Rudy Visser
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Rioolgemaal 
Wilhelminadorp 
pompt afvalwater 
vanuit gootstenen, 
toiletten en straten 
uit Wilhelminadorp via 
rioolgemaal Goes naar 
rioolwaterzuivering 
Willem-Annapolder bij 
‘s-Gravenpolder. 

Vernieuwing
rioolgemaal Wilhelminadorp

“Als het werk klaar 
is, kunnen we er weer 
15 tot 20 jaar mee 
vooruit!”

tekst: Jan Bij de Vaate   

foto’s: Cynthia Cats 

Rioolgemaal Wilhelminadorp
•  Aannemer: Leenhouts’ 

Aannemings-Bedrijf BV
• Elektrotechniek: Paree BV
•  Mechanisch: Xylem Water 

Solutions BV
•  Automatisering: 

Croonwolter&dros
• Kosten: € 530.000,-
• Start: januari 2023
• Werk gereed: maart 2023

in de steigers

Momenteel knappen we het 
rioolgemaal op. Jordy van Vooren 
is er projectleider: “Elk jaar 
renoveert het waterschap een aantal 
rioolgemalen om de werking ervan 
te kunnen garanderen. Want zonder 
rioolgemalen loopt de afvoer van 
ons rioolwater snel spaak. Dit jaar 
staat onder andere rioolgemaal 
Wilhelminadorp op het programma.”

“Het werk is noodzakelijk omdat 
de capaciteit van de pompen tegen 
de grens aan zit om bij veel regen 
alles weg te krijgen. Want naast 
rioolwater van huishoudens komt 
ook het regenwater van de straat 
veelal in rioolgemalen terecht. Ook de 
technische installaties, leidingen en 

het gebouwtje zelf zijn dringend aan 
aanpassingen toe.”

“Omdat we toch aan het graven 
zijn vanwege het vernieuwen van 
de leidingen, nemen we ook de 
inrichting van het terrein op de 
schop. Nu stonden er bijvoorbeeld  
nog taxussen rond het terrein die 
weinig bijdragen aan de biodiversiteit.  
Deze vervangen we door inheemse 
planten om daarmee een betere 
broedplaats en voedselvoorziening 
voor vogels te maken en bijen en 
vlinders aan te trekken.” 

I.G.J. van Den Boschstraat 50,
Wilhelminadorp

Leren bij het

waterschap
Met bijna 500 medewerkers is het waterschap een grote werk-
gever in Zeeland. De frisse blik van stagiairs is meer dan welkom! 

S
am

enw
erking 

bij projecten, 

bijvoorbeeld 

m
et het  

 Technasium

Lespakket voor 

de m
iddelbare 

school

Gastles 
voor groep 

7 en 8 op de 

basisschool

Afstudeer- onderzoek voor mbo, hbo en wo

Stagelopen 
tijdens je 
mbo- of 
hbo-studie

Snuffelstage 

voor 

scholieren

Leren bij het

waterschap

scheldestromen.nl/stage

Gemiddeld bieden we 
 stagiairs per jaar 
 een stageplek25

Waar loop je stage? 
Vaak op het hoofdkantoor 
in Middelburg of Terneuzen, 
een rioolwaterzuivering of 
de centrale werkplaats in 
Eindewege.

Een greep uit de 
mogelijkheden: 

WATERMANAGEMENT

PROCESTECHNIEK

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

WERKTUIGBOUW

JURIDISCHE ZAKEN

CIVIELE TECHNIEK

VORMGEVING

COMMUNICATIE

VERKEERSKUNDE

MANAGEMENTASSISTENT

BEDRIJFSKUNDE 

ELEKTROTECHNIEK 

ICT, en meer...

Stagevergoedingen
Mbo € 350,- per maand 
Hbo € 400,- per maand
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Bij de verbouwing van de rioolwaterzuivering in  
Retranchement moest er veel grond verzet worden.  
Omdat er in de Tweede Wereldoorlog hevig is gevochten,  
was er een hoog risico op explosieven. We kijken mee hoe  
een inventarisatie én ontploffing werkt.

tekst: Jaap van Liere | foto’s: Mieke Wijnen

Maurice van Gennip (43) van T&A Survey 
stelt zich voor als “senior O.O.O. deskundige” 
en verklaart schaterend dat hij die afkorting 
ook niet heeft verzonnen. “Het staat voor 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten maar 
daar worden altijd grapjes over gemaakt; oh, 
oh, oh wat grappig!”

Hoe wordt zo’n explosievenopsporing 
uitgevoerd? “Normaal beginnen we met het 
bestuderen van alle beschikbare historische 
luchtfoto’s, veld-, vlucht-, gevechts- en 
bombardementsverslagen in het nationaal 
archief en de archieven van gemeente, 
provincie en NIOD”, vertelt Maurice. “Dat 
duurt al gauw een paar weken. Als blijkt dat 
er kans is op aanwezigheid van explosieven 
voeren we een onderzoek ter plaatse uit.  
We hebben daarvoor heel gevoelige 
apparatuur. In Retranchement gebruikten 
we onder andere een magnetometer. 
Dit apparaat meet verstoring van het 
aardmagnetisme door metalen objecten 
zoals granaten of bommen. Als er iets wordt 
gevonden, verwijderen we de grond heel 
voorzichtig, met schrapertjes en spateltjes. 
Zo kunnen we bepalen wat voor object het is. 
Het lijkt wel op archeologisch onderzoek.”  

Soorten en modellen
“Als het inderdaad een explosief is volgt de 
volgende stap: precies bepalen welke soort  
en model het is. Daarvoor gebruiken we 
tabellen en databases want er is ongelofelijk 
veel variatie. De eerste aanwijzing is de 
diameter van het projectiel. De explosieven 
die we hier vonden zijn vijf centimeter in 
doorsnede. Dan valt alles wat groter en 
kleiner is al af. Met de overige kenmerken 
hebben we uiteindelijk vastgesteld dat het 
om twee Duitse artilleriegranaten gaat.” 

Wat gebeurt er met gevonden explosieven? 
Maurice legt uit dat dit erg afhangt van 
de soort. “Sommige ontstekers zijn zo 
gevoelig dat we het projectiel niet kunnen 
verplaatsen. Die moeten ter plaatse worden 
vernietigd. Andere kunnen we rustig 
uitgraven en op een veilige plek bewaren. 
Bij de granaten die we hier vonden was de 
ontsteker niet meer aanwezig. Daarom heb 
ik ze uitgegraven en op een plekje op het 
bouwterrein tijdelijk herbegraven.”

Maurice van Gennip van T&A Survey  
draagt de explosieven over aan de EOD. 

hoe explosieven veilig geruimd worden

“Munitie is juist ontworpen 
om niet te exploderen.”

Granaten
uit het vuistje
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Met de Tweede Wereldoorlog nog vers 
in het geheugen gaf de Koude Oorlog 

aanleiding om de Nederlandse 
kustbescherming serieus te 
nemen. De angst ontstond dat 
vijandelijke schepen of vliegtuigen 
zeemijnen zouden lossen om de 
vaarroutes naar belangrijke havens 
als Antwerpen, Den Haag en 
Amsterdam te blokkeren. Dat leidde 
in 1949 tot de oprichting van de 
Mijnenuitkijkdienst (MUD) en het 
plaatsen van uitkijkposten langs de 
belangrijkste routes. Aan wal waren 
dit de MUD-palen: betonnen palen 
van 15 bij 15 centimeter dik en 2,20 
meter hoog met bovenop een pelorus, 
een nautisch navigatiemiddel. 
Hiermee kon de positie van eventuele 
zeemijnen en andere objecten 
worden bepaald. De vaarroute naar 
Antwerpen kreeg prioriteit en in 

totaal werden er zo’n 93 MUD-palen 
langs de Westerschelde geplaatst. 
Verdere ontwikkeling van de radar 
maakte de Mijnenuitkijkdienst 
overbodig en in 1974 werd de dienst 
opgeheven. 

Vandaag de dag zijn er langs de 
Westerschelde nog een aantal  
MUD-palen te vinden. Onder andere 
op het Nollehoofd bij Vlissingen, 
maar ook bij Westkapelle, 
Zoutelande, Dishoek, Kruiningen, 
Terneuzen en Breskens kan je de 
palen tegenkomen. 

Meer over weten? Hans Sakkers en 
Johan den Hollander schreven er een 
boek over: Het verhaal van een paal. 

Je vindt ze op 
verschillende plekken 
langs de Westerschelde: 
vierkante betonnen palen 
met een ronde bovenkant. 
Tegenwoordig hebben 
deze zogenoemde  
MUD-palen geen nut 
meer, dat was 70 jaar 
geleden wel anders…

tekst: Anne Adriaansen | foto: Cynthia Cats

Restanten van de Koude Oorlog

bijzonder gevonden

Nollehoofd  
Vlissingen

Granaten uit het vuistje
Tot onze verbazing zwaait onze 
deskundige de achterdeur van zijn 
busje open en pakt er een granaat 
uit. “Ik heb ze zojuist al opgegraven. 
Zie je hier die groefjes? Dat komt 
door de spiralen in de loop van het 
geschut. Hierdoor gaat een granaat 
roteren waardoor hij een stabielere 
vlucht krijgt. Deze is dus afgeschoten 
maar niet ontploft.” Maurice grinnikt 
als we achteruit deinzen. “Die gaat 
niet zomaar knallen hoor! Munitie 
is er juist op ontworpen om niet te 
exploderen; niet tijdens de productie, 
niet tijdens de opslag, niet tijdens 
transport, niet tijdens het afschieten 
maar pas bij het neerkomen. 
Daarvoor zijn allerlei trucs 
ingebouwd zoals het ongevoeliger 
maken van de springstof.”

Op dat moment arriveert een auto 
van de Explosieven Opruimingsdienst 
(EOD). Dit Defensieonderdeel zorgt 
voor het beheerst onschadelijk maken 
van explosieven. Maurice draagt 
de verantwoordelijkheid voor de 
explosieven nu formeel over aan de 
EOD. Twee militairen in opleiding 
determineren nogmaals zorgvuldig 
welke typen projectielen het betreft. 
De conclusies van T&A en de EOD 
blijken gelukkig overeen te komen. 

Zanddepot aan de 
Coxydeweg
De overdracht vindt plaats met wat 
papierwerk en dan vertrekken we met 
de inmiddels gearriveerde politie naar 
de ruimingsplek. Dit zanddepot ligt 

in een rustig gebied waar niemand 
hinder ondervindt van een knal.  
Na ambachtelijk graafwerk worden de 
explosieven in een zandkuil gelegd. 
Met kneedbare springstof wordt een 
holle lading ‘geboetseerd’, een soort 
puntmutsje. Dit moet zorgen voor een 
hogere impact op de te vernietigen 
projectielen. Bij het plaatsen van de 
elektrische ontstekingen moeten we 
ons tóch even terugtrekken. Zoals 
je het herkent uit de film wordt een 
snoer uitgerold naar de ontstekers. 
Met een “drie, twee, een, NUL” worden 
de ontstekers geactiveerd. 

Het effect valt een beetje 
tegen
Een kleine knal, wat opstuivend 
zand en een beetje rook. Toch 
krijg je meer respect als je de 
scherven van de granaten ziet die 
uit het zand worden gegraven. 
“Deze roodgloeiende messcherpe 
fragmenten zouden dwars door 
onze auto’s op 40 meter afstand zijn 
gevlogen als het explosief niet in het 
zand begraven had gelegen”, vertelt 
Marc, de leidinggevende van de EOD. 
Toch maar goed dat we dit onderzoek 
hebben laten uitvoeren! 

Hiernaast een van de granaten.
 
Onder: de ontploffing wordt  
zeer zorgvuldig voorbereid. 

“Messcherpe 
fragmenten gaan bij 
een explosie dwars  
door je auto.”



“Je zult hier geen drol zien hoor.” André werkt al jaren op rioolwaterzuivering 
de Verseput in Kerkwerve. En ruikt de zoetige geur van rioolwater ook al lang 
niet meer.”
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Hij staat op de brug van de 
beluchtingstank. André: “Het hart 
van de zuivering. Hier gebeurt het 
werk. Miljarden bacteriën eten er 
hun buikjes vol. Door zuurstof 
aan het water toe te voegen - zie 
je die bubbeltjes - kunnen zij hun 
werk nog beter doen. Mijn rol is 
te zorgen dat alles blijft draaien. 
Dat doe ik door de trendjes op de 

computer te bekijken, storingen te 
verhelpen maar ook door monsters 
te nemen en analyseren. Je houdt 
alle stikstoffen in de gaten: nitraat, 
nitriet, fosfaat. Alles moet onder 
een grenswaarde zitten. Als dat 
niet zo is, kunnen we de zuivering 
bijsturen. Wat ik leuk vind aan 
mijn werk? Je ziet hoe zwart het 
rioolwater is als het binnenkomt,  

en hoe helder als het weer de sloot 
in gaat. Daar doe je het voor.” 

De Verseput wordt verbouwd. Er komt 
een nieuw gebouw met beluchters en 
beluchtingsplaten en alle leidingen  
en elektrische kabels komen 
bovengronds te liggen.

André Lems (58), 

Het gaat om het

 evenwicht
procesoperator rioolwaterzuivering Kerkwerve 


