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IJspret in schoenendozen  
In 1989, toen we in Zeeland gingen wonen, 
heb ik nog een paar keer meegemaakt dat 
het Veerse Meer dichtvroor. Het zal destijds 
net zo’n plaatje zijn geweest als hier bij 
’s-Heer Arendskerke. De afgelopen zomer 
daarentegen hebben we warme dagen  
gehad met temperaturen van meer dan  
40 graden. Groter kunnen de contrasten 
in de afgelopen 30 jaren niet zijn: dat heet 
klimaatverandering. Ik houd er rekening 
mee dat de ijspret van destijds niet meer 
terugkeert. En de idyllische plaatjes van 
weleer, enkel in oude schoenendozen op 
zolder nog te bewonderen zijn.  
Goed bewaren dus!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw
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Terlucht bij ’s-Heer Arendskerke.
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die interesse heeft, kan een gratis 
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Het roer om 
Oud-Goesenaar Laurens 
Roose en zijn vriendin Kitty 
van der Pluijm gooiden  
4,5 jaar geleden de trossen 
los. Ze gingen de wereld 
rond op een zeilboot.  
Toen kwam corona.  
Waar zijn ze nu? En hoe is 
het leven aan boord?

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen
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wachten op ijs  
(en bakken 
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Hoe sterk is de dijk bij u in de buurt? Op het 
Waterveiligheidsportaal staat alle informatie over 
beoordeling en versterking van de Nederlandse 
dijken, duinen en dammen. De website is 
aangevuld met alle versterkingsprojecten tot 
2028 en de nieuwe beoordelingsresultaten. Nog 
niet alle resultaten zijn bekend. Deze kunnen tot 
het einde van dit jaar worden aangevuld. Voor 
Scheldestromen geldt dat ongeveer 25% van de 
primaire waterkeringen niet geheel voldoet aan 
de wettelijke normen. Op de site staat ook de 
dijkversterking bij Hansweert.  

www.waterveiligheidsportaal.nl.
tekst: RB | foto: archief Rudy Visser

Een toepasselijke naam! De 
aannemerscombinatie Answest gaat 
de dijkversterking bij Hansweert 
doen. Answest is een combinatie 
van Van Oord en KWS. Vanaf 2020 
werkten ze mee aan het ontwerp van 
de dijkversterking in een zogenaamd 
bouwteam. Hun specifieke kennis 
en ervaring is daarmee meegenomen 
bij het ontwerpen en plannen. De 
werkvoorbereiding is nu klaar. Dat 
betekent: geen verrassingen meer 
tijdens de werkzaamheden. Vanaf 
januari start het werk buiten, langs 
het Kanaal door Zuid-Beveland. 
Tegelijkertijd bouwt de aannemer 
aanlegplaatsen in de Westerschelde, 
zodat ze alle materialen via het 
water kunnen aanvoeren. Het 
waterschap kijkt uit naar een prettige 
voortzetting van de samenwerking 
met Answest! 
tekst: MS | foto: Origin Media

In deze proefinstallatie op onze rioolwaterzuivering 
in Ritthem onderzoeken we hoe en in welke mate we 
medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, hormonen 
en drugs uit het afvalwater kunnen halen. Deze 
microverontreinigingen zijn nu nog beperkt eruit te 
halen. De verwachting is dat het onderzoek helpt om de 
hoeveelheid kwalitatief goed irrigatiewater voor de land-  
en tuinbouw te vergroten. Dit is belangrijk omdat er  
steeds vaker langdurige perioden van droogte zijn.  
De volgende stap is het bekijken van de gegevens en 
bepalen hoe efficiënt de technieken werken. We werken 
samen met andere partners in dit project onder de naam 
Effluent Fit 4 Food. 
tekst: CdP | foto: AV dienst HZ

Volgend jaar gaan we in 3 proefgebieden onderzoeken of en hoe we meer 
ecologisch kunnen maaien om het leefgebied voor planten en dieren te 
verbeteren. Het gaat om de gebieden Hoofdplaatpolder, Colijnsplaat/Kats en 
de omgeving van Burgh-Haamstede. Veiligheid van onze wegbermen, sloten 
en waterkeringen blijven onze topprioriteit én wettelijke verantwoordelijkheid. 
Daarom maaien we die. Maar door te kijken naar het moment van maaien  
en de manier waarop, kunnen we kansen benutten om de biodiversiteit  
(aantal soorten planten en dieren) te verbeteren. Na de proeven kijken we wat 
we in 2024 aan ons maaibeleid kunnen aanpassen.
tekst: DS | foto: archief Rudy Visser

Gezuiverd rioolwater gebruiken in de 

land- en tuinbouw? 

Kan het ook anders? 

Bergen 
maar!
In Lewedorp is het watersysteem 
weer een stukje beter voorbereid 
op de toekomst. Dankzij het 
initiatief van bewoner Wim van  
de Sluis zijn waterpartijen 
opgeknapt en vergroot. 
Deze pensionado had een 
grondverzetbedrijf. In overleg 
met onze opzichter heeft hij 
zijn ervaring gebruikt om in de 
omgeving van zijn woning een 
bestaande waterpartij op te 
knappen en de sloot achter zijn 
woning te vergroten en bij zijn  
tuin te betrekken. Zo heeft het 
water meer ruimte gekregen.  
In het najaar en de winter kan  
er meer water worden opgevangen 
en in droge zomers kan water 
langer worden vastgehouden.  
En de omgeving geniet van een 
mooi waterrijk stukje Lewedorp! 
tekst: JlG | foto: Janneke la Gasse

Dijkversterking
Hansweert begint 

nieuws

Alle dijken op één plek

Marcel Alderliesten van het waterschap 
en Lennart Booster van Answest.
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   Is een 

MEGABATTERIJ
    de 

 oplossing?

We wekken op 3 rioolwater-
zuiveringen energie op uit 
zuiveringsslib, en op 14 locaties 
hebben we zonnepanelen. In totaal 
wekken we per jaar meer dan  
10 miljoen kWh op; dat is gelijk aan 
het verbruik van meer dan 4.000 
huishoudens. Op de zuiveringen bij 
Ritthem, Westenschouwen, Tholen 
en Oostburg wekken we meer op 
dan nodig voor eigen gebruik. 

Energie bij het waterschap

Hoe we energie gebruiken is van 
grote invloed op het klimaat.  
Daarom staat het thema al jaren 
in de belangstelling. Het laatste 
jaar zijn vooral de torenhoge 
energieprijzen dagelijks in het 
nieuws. Waterschapper Johannes 
Vijlbrief werkt al 12 jaar bij het 
waterschap aan besparing en 
innovatie op dit gebied. 

tekst: Johannes Vijlbrief  | foto’s: archief Rudy Visser  

en Saman Groep/Roy Vermeij (pagina 10)

U kunt het woord energie misschien niet meer horen. 
Waterschapper Johannes Vijlbrief kan er juist niet over 
stoppen. Hij werkt bij het waterschap aan de inkoop van 
energie, besparing, monitoring en duurzame opwekking. 

“Ik ben in 2010 bij Scheldestromen begonnen en houd 
mij bezig met alles wat met energie te maken heeft.  
In die periode heeft het waterschap op energiegebied 
veel bereikt. Het energieverbruik is tussen 2012 en 2020 
met 20% afgenomen. Daarbij is het verbruik van fossiele 
brandstoffen, zoals aardgas, benzine en diesel, zelfs 
verminderd met 29%. 

Inmiddels bestaat 90% van ons energieverbruik uit 
elektriciteit. Deze elektriciteit wordt voor een deel 
door onszelf opgewekt. Dit aandeel stijgt vanaf 2022 
aanzienlijk, doordat we op zeven rioolwaterzuiveringen 
grote zonneparken hebben aangelegd. De resterende 
elektriciteit kopen we duurzaam in.

Energie opslaan
De energietransitie is er vooral op gericht om het directe 
verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de 
opwekking van duurzame energie te vergroten. Thuis, 
maar ook bij het waterschap, zullen we de komende 
jaren steeds vaker gebruik gaan maken van elektrische 
auto’s, elektrische verwarming, etc. Een groot probleem 
daarbij is dat elektriciteit moeilijk kan worden bewaard 
en dat ons energieverbruik onregelmatig is. Overdag 
en in de winter verbruiken we meer energie. Ook is 
de opwekking van duurzame energie uit wind en zon 
ongelijkmatig en dus niet op afroep beschikbaar. Voor de 
opslag van energie zijn de komende jaren grootschalige 
oplossingen nodig. Een van de opslagmethodes voor de 
kortere termijn is de inzet van grootschalige batterijen.

Op dit moment variëren de elektriciteitsprijzen al 
sterk gedurende de dag. Dit komt door invloed van 
zon- en windenergie, en dit zal alleen maar toenemen. 
Op een zonnige, winderige dag komen regelmatig 

Johannes Vijlbrief (47) is beleidsmedewerker en houdt zich bezig met 
waterschapsobjecten die energie verbruiken, zoals rioolwaterzuiveringen, 
poldergemalen, kantoren en het wagen- en machinepark.

Hoe we energie kunnen opslaan.
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Taak: Het zuiveren  
van rioolwater

negatieve prijzen voor op de uur- en 
kwartiermarkten voor elektriciteit. 
Maar op dezelfde dag kunnen op 
een ander moment ook torenhoge 
prijzen voorkomen als er onvoorzien 
te weinig stroom beschikbaar 
is. Met een grootschalige batterij 
kunnen we door snel te reageren 
op de actuele omstandigheden geld 
verdienen. Naast essentieel voor de 
energievoorziening is energieopslag 
dus ook een verdienmodel. 

Naast de bijdrage aan de 
landelijke energiebalans, kan 

een grootschalige batterij ook 
regionaal een positief effect hebben. 
Door de energietransitie komt het 
elektriciteitsnet steeds verder onder 
druk te staan en er zijn al gebieden, 
ook in Zeeland, waar te weinig 
transportcapaciteit is.  
Door de batterij slim in te zetten  
kan deze ook bijdragen aan een 
oplossing voor dit probleem.

De rol van het waterschap
De opslag van energie is voor het 
waterschap geen kerntaak. Wij 
hebben geen concrete doelstellingen 
op dat gebied. Toch zien wij de 
cruciale rol die opslag in de 
energietransitie speelt en willen 
we daar graag onze bijdrage aan 
leveren. Dat doen wij door onze 
objecten beschikbaar te stellen 
aan marktpartijen. Met name 
poldergemalen zijn een interessante 
locatie, omdat die een groot 
aansluitvermogen hebben, dat een 

groot deel van het jaar niet (volledig) 
wordt benut.

We zijn in overleg met een 
marktpartij die bij een of meer 
van onze poldergemalen een grote 
batterij-unit wil plaatsen (ongeveer 
1,5 MWh). Deze batterij-unit 
wordt op hun verantwoordelijkheid 
en risico geëxploiteerd en het 
waterschap krijgt een marktconforme 
vergoeding. Dit heeft geen invloed op 
het functioneren van ons gemaal.

Door onze elektriciteitsaansluiting 
te delen met een grote batterij-
unit kunnen we efficiënter gebruik 
maken van de aansluiting. 
Daardoor kunnen we duizenden 
euro’s per jaar besparen op de 
aansluitkosten. Bovendien draagt 
het bij aan onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de 
energietransitie. Een win-winsituatie 
dus!” 

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

Wilt u een gratis boekje 
ontvangen? Aanvragen 
kan op onze website 

scheldestromen.nl/getij 
 of schrijf naar: 
waterschap Scheldestromen, 
team Communicatie, 
Antwoordnummer 700,  
4330 WB  Middelburg. 

Afhalen op onze kantoren in 
Middelburg of Terneuzen kan 
ook. Geef aan of u een boekje 
wilt voor de Ooster- of de 
Westerschelde. 

Rectificatie: In ons 
herfstnummer schreven we 
over de Poolse monumenten 
in Axel. Een vrijwilliger van 
Oorlogsmuseum Gdynia wees 
ons op een hinderlijke fout in 
de tekst. Er staat een aantal 
van 25 gesneuvelde soldaten 
genoemd. Dat is niet het 
totaal aantal gesneuvelde 
soldaten, maar het aantal 
waarvoor het monument aan 
de Zeestraat is opgericht.  
Het totaal aantal gesneuvelde 
soldaten is minstens 95, 
aldus de vrijwilliger.

Onze vacatures staan op 
scheldestromen.nl/
werken-bij 

Lengte rioolpersleiding: 

563 km
Aantal rioolpersgemalen:

156
Aantal rioolwater-
zuiveringen:  

15
Slibontwaterings-
installaties: 

3

Iedere dag gebruiken we 
gemiddeld 125 liter water  
per persoon. Dat stroomt  
weg via het afvoerputje.  
Op onze 15 rioolwater-
zuiveringen wordt het 
afvalwater 24 uur per dag 
gezuiverd. Daarna kan  
het terug de natuur in.  
Dit doen we met de nieuwste 
technieken en 
met oog voor 
duurzaamheid 
en energie-
besparing.

Naast: op de rioolwaterzuivering 
in Tholen legden we dit jaar 
zonnepanelen aan. 

Onder: de rioolwaterzuivering  
in Oostburg. 

Rechtsonder: de verdeling van  
ons energieverbruik in 2021. 

Getijdenboekje 2023 

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een gezond 2023 toe. 

De periodes van droogte nopen  
tot het nemen van nieuwe 
maatregelen. Hoe kunnen 
burgers, boeren en bedrijven 
zelf meehelpen, om gezamen-
lijk tot een oplossing van dit  
mondiale probleem te komen? 
Iedereen naar kracht en 
kunnen. Ik denk aan het 
creëren van buffers, boven-  
en ondergronds. Voor de 
burgers kan het vergroenen 
van tuinen en gebruik van 
watertonnen een aanzet zijn. 
Voor boeren en bedrijfsleven 
kunnen grootschalige opslagen 
worden gecreëerd.

Het verwondert mij dat het 
ecologische principe van de 
opvang van ‘grijs’ water in de 
architectonische wereld nog  
steeds niet standaard wordt  
uitgevoerd (oproep aan 
bouwend Nederland!). Verder  
kennen diverse landen het  
principe om water uit lucht 
te winnen. De Sunglacier, 
de Sponsh en de Skysource/
Skywater zijn voorbeelden 
van het benutten van thermo-
dynamiek. Wichelroedelopers 
kunnen op hun beurt natuur-
lijke waterbronnen aanboren; 
alle kleine druppels helpen.

Nu is het moment voor Willies 
Wortel om theoretische ideeën 
verder uit te voeren. Studenten 
van alle niveaus kunnen 
hieraan hun medewerking 
verlenen. Het is nu vijf over 
twaalf, maar we kunnen met 
z’n allen ons steentje bijdragen.

Monique Sturm, 
Waterlandkerkje

Alle druppels helpen

nieuwe serie

kengetallen

“Zo’n batterij levert 
genoeg elektriciteit en 
vermogen om 20 auto’s 
in 1,5 uur volledig op 
te laden.”

Verdeling van ons energie-
verbruik in 2021:

 Elektriciteit:  90%
 Transportbrandstoffen:  6%
 Aardgas:  2%
 Warmte:  2% 
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Op het ijs
         leer je het

  dorp een beetje kennen

In een koude winter is het 
parkeerterrein naast de voetbalclub 
de tweede werkplek van visser 
Jan Blok. Hij is de ijsmeester van 
de vereniging en heeft hier al heel 
wat ijsbanen opgespoten. Dat is 
iedere keer een uitdaging, want 
een ijsmeester wil een volledig vlak 
terrein. Het terrein is echter een 
parkeerterrein en daarom loopt 
het asfalt scheef af. Jan heeft 12 
centimeter niveauverschil gemeten. 
Toch kan Jan hier een ijsbaan 
opspuiten. Hij gebruikt samen met 
andere vrijwilligers 150 kuub water 
om het terrein goed onder water te 
zetten. Bij voldoende vorst kan er 
dan heerlijk geschaatst worden. Bij 
minder strenge vorst duurt het totaal 
dichtvriezen te lang. Krabbendijke 
kan dan tóch schaatsen door het 
water onder de toplaag uit te laten 
lopen. Jan: “Dat is ons geheim. 
Anders ligt hier pas ijs als de sloten 
ook dicht liggen, dat is te laat.” 
Zo doet Krabbendijke mee in het 

kampioenschap voor eerste Zeeuwse 
natuurijsbaan.

400 meter aan frikandellen
Hun nachtelijke werk geeft de 
volgende dag veel voldoening als de 
ijsvloer vol met kinderen staat.  
Jan houdt toezicht op de schaatsende 
jeugd en het ijs. Adrie is beheerder 
van het clubgebouw en staat met 
zijn team bij het koek-en-zopie-loket. 
Erwtensoep toch? “Nee”, zegt Adrie, 
“daar moet je continu in roeren, dat 
is geen doen.” Krabbendijke loopt ook 
niet uit voor een broodje rookworst. 
Heeft Adrie ook een geheim? “Ja, 
frikandellen! In een goede winter 
bakten we een rij frikandellen van 

400 meter lengte.” Hij vertelt dat het 
Calvijn College vaak om negen uur 
’s morgens op het ijs staat. Voor half 
tien staat er al een rij voor het koek-
en-zopie-loket, voor zijn frikandellen.
 
IJs verjongt
Wat doet de ijsbaan voor het dorp? 
Jan is duidelijk: “Het ijs geeft sociale 
binding. Je ziet een nieuwe generatie 
kinderen op de baan. Op het ijs 
leer je het dorp een beetje kennen.” 
Voor die sociale binding is de ijsclub 
wél afhankelijk van een strenge 
winter. In de zomer zijn de skeelers 
het alternatief. De vereniging start 
zomers met een skeelertourtocht. De 
afstand is in het verleden wel eens 
200 km geweest. Daarna volgen 
skeelerwedstrijden door het dorp. 
Iedereen kan dan meedoen: van 
kinderen tot de semi-profs. Skeeleren 
trekt volk, maar een ijsbaan blijft 
de beste magneet. Een ijsperiode 
verjongt de vereniging met nieuwe 
leden. 

Jan en Adrie zijn met het bestuur 
klaar voor de winter. Komt de vorst 
ook? Adrie is er met zijn dubbele 
frituurpan en warmhoudlade in 
ieder geval klaar voor: “1 euro de 
frikandel!” Schaatsers klaar,  
bakken maar! 

De IJs- en Skeelervereniging geeft 

Krabbendijke schaatsplezier vanaf 

de eerste vorst. Jan Blok (65) 

en Adrie Molendijk (68) werken 

het hele jaar voor een ijsvloer vol 

kinderen, en een rij voor de koek  

en zopie. Wat is hun geheim?

tekst: Hendrik Meuwese | foto’s: Cynthia Cats 

Jan (links) en Adrie zijn er 
klaar voor. “Het ijs geeft  
sociale binding.”

“Skeeleren trekt volk, 
maar ijs blijft een 
magneet.”
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buiten 
tekst: Joséphine van Belzen 
foto’s: Cynthia Cats, archief Rudy Visser, 
uitgeverij Alfabet, Etty Hillesumhuis, 
Staatsbosbeheer, thenounproject.com  
en unsplash.com

In het boek ‘Een nieuwe tijd’ 
beschrijft de van oorsprong 
Zeeuwse schrijfster Corine 
Nijenhuis hoe het Zeeland daarna 
verging. Een moderne tijd diende 
zich aan. Niet alleen het Deltaplan 
had ingrijpende gevolgen, de 
overheid greep het moment ook 
aan om op allerlei terreinen 
het moderne leven in te voeren. 
Nijenhuis stuit op bijzondere 
verhalen van scheepsslopers 

en sluiswachters, sjouwers en 
schippers, boerenknechten en 
kerkgangers. Te koop vanaf 
19 januari 2023 in de 
boekhandel.  

We mogen 1 exemplaar 
verloten. 
Meedoen? Mail dan 
voor 19 januari naar 
communicatie@
scheldestromen.nl 

Een nieuwe tijd, Zeeland na de ramp

Verkiezingen  

bestuur  
Scheldestromen
Op 15 maart 2023 zijn er weer 
verkiezingen voor de besturen 
van de waterschappen, gelijk met 
de verkiezingen voor Provinciale 
Staten.

in Nederland. 
21

1

water
schappen 

Er zijn

In 1950 waren er nog 2.600 
waterschappen. 

In Zeeland is  
er sinds 2011 nog 

Vroeger een bekend gezelschapsspel 
op oudjaarsavond. Inzet was 
een afgesproken aantal centen 
(of snoepjes). De spelregels 
zijn eenvoudig. Gooi met twee 
dobbelstenen, alleen de 1 en 6 tellen 
mee. Bij een 1 geef je een cent aan  
de buurman, bij twee enen twee 

centen. Gooi je een 6 dan moet er 
een cent in de pot midden op tafel. 
Twee zessen is een dubbele pot en 
mag je nog eens gooien. Geen centen 
meer voor je en gooi je dubbele pot, 
dan krijg je de pot. Het spannendst 
is als alle centen van alle spelers in 
de pot zijn. Iedereen gooit dan om de 
dubbele pot!

Pot en bure

Vogels verbruiken veel energie om de kou te overleven. Vetbollen kunt 
u makkelijk zelf maken. Smelt ongezouten frituurvet en voeg vogelvoer 
toe. Laat het drogen in een vorm, bijvoorbeeld een tulband. Of doe er 
een touwtje in om het vet op te hangen. Ook kunt u zonnebloempitten 
of pinda’s voeren. Daar zit veel vet in. Wie goed voert, ziet veel vogels in 
de tuin en heeft daar de hele winter plezier van. Bijvoorbeeld tijdens de 
Nationale Tuinvogeltelling op 27, 28 en 29 januari 2023. 
Bron: vogelbescherming

Help vogels de winter door

N
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u
u
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Als de temperatuur onder 
het vriespunt zakt, krijgen 
schaatsliefhebbers de kriebels. 
Want schaatsen op natuurijs 
blijft toch een aparte ervaring. 
Als het voor de waterstand 
kan, houdt het waterschap hier 
rekening mee. Gemalen gaan 
uit en we stellen de stuwen zo 
in dat de stroming van water 
minimaal is. Dit alles om 
ijsgroei te bevorderen. Schaats 
niet te dicht bij gemalen en 
stuwen, daar kan het ijs 
zwakker zijn. 

Gemiddeld douchen 
we ongeveer 8,5 
minuut. Verkort 
de douchetijd naar 
4 minuten en bespaar 45 liter 
(warm) water per douchebeurt. 
Dat is heel wat water per week. 
En daarmee flink wat gas!

Korter 
douchen

Meestal is dit condens, door 
temperatuurverschil tussen het 
koude water in de leiding en de 
warmere omgeving. U kunt dit 
voorkomen door de meter en 
leidingen te isoleren met een 
wollen deken of noppenfolie. 
Maar wanneer is het lekkage? 
Droog de watermeter of leidingen 
goed af. Komen de druppels pas 
terug na zo'n tien minuten?  
Dan is het condens en is er 
niets aan de hand. Ziet u direct 
nieuwe waterdruppels? Dan heeft 
u lekkage. 
Bron: Evides

Mistlicht op de auto
Gebruik het mistlicht aan de 
voorkant alleen bij minder dan  
200 meter zicht door mist, 
sneeuw, hagel of regen. Het mist-
achterlicht mag pas aan als het 
zicht minder is dan 50 meter.  
Let op: bij zware regenval mag 
het mistachterlicht niét aan! 
Bron: Anwb

Druppels aan waterleiding? 

TIMES Ik spoel het door het toilet
TIMES  Ik gooi het in de vuilcontainer 
CHECK  Ik breng het naar een 

inzamelpunt 
TIMES  Ik spoel het door de gootsteen 

Gooi geen vet in gootsteen 
of toilet. Het vet veroorzaakt 
verstoppingen, bij u thuis en op 
onze rioolwaterzuivering.

Lekker  
oliebollen 
bakken. 
Maar wat doet u  
met het frituurvet? 

In het statige herenhuis aan het 
Molenwater 77 in Middelburg werd 
de Joodse dagboekschrijfster Etty 
Hillesum geboren. Sinds kort is 
het een instituut voor educatie, 
wetenschap, kunst & cultuur. Hier 
wordt de herinnering aan Etty en 
haar lotgenoten levend houden. Het 
gaat over een periode van vervolging, 
onderdrukking en dictatuur in de 
oorlog. Etty’s visie op de oorlog en de 
Jodenhaat staat centraal, gekoppeld 
aan de situatie in de Zeeuwse 
hoofdstad en Joodse gemeenschap.

Open op woensdag 
tot en met vrijdag:  
13.00 - 17.00 uur, 
zaterdag vanaf 
11.00 uur.  
Entree: € 6,00

Staatsbosbeheer organiseert 
het hele jaar door excursies 
en activiteiten voor jong en 
oud, met of zonder boswachter. 

Bijvoorbeeld deze, voor kinderen 
van 3 t/m 7 jaar. Samen 
met de Dierenvriendjes op 
ontdekkingstocht en avonturen 
beleven. Zoeken naar takjes voor 
een vogelnest, lopen als een eend  
of springen als een kikker.

Zondagen tussen 13.00 en 16.30 uur.  
Prijs: € 2,50 per kind 
Braakmanboerderij, Braakmanweg 5 
4521 PV  Biervliet.

Dierenvriendjespad 
Braakman

www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/activiteiten

Hoe bouwen we dijken, hoe 
berekenen we de sterkte en hoe 
groot is de kans dat er een dijk 
doorbreekt? Voor wie interesse 
heeft in techniek, zeespiegelstijging 
of gewoon alles wil weten van dit 
boeiende vak, geeft waterbouwer 
Jelle-Jan Pieterse een College 
Dijkveiligheid. Speciaal voor 
jongeren tussen de 14 en 18 jaar.  
Het is op dinsdag van 10 januari  
15.30 tot 17.00 uur in het 
waterschapskantoor in Middelburg 
(naast NS- en busstation). 
Aanmelden kan via  

scheldestromen.nl/college

College dijkveiligheid 
voor jongeren

Etty Hillesumhuis
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“We hadden het goed voor elkaar. 
Allebei zelfstandige, leuke woning  
in Utrecht, fijne mensen om ons 
heen, ieder jaar op vakantie...”  
Kitty schetst het leven van voor het 
grote avontuur. Laurens: “Toen bleek 
dat kinderen geen onderdeel van 
dat plaatje zouden uitmaken, ging 
er iets kriebelen. De jaren zouden er 
ieder jaar hetzelfde uitzien. Steeds 
ietsje meer gepolijst. We hadden een 
project nodig. Iets waar we onszelf 
mee zouden ontwikkelen.”

Andere manier van leven 
Alle opties kwamen langs. Werken in 
Hongkong, een boerderij verbouwen, 
met de Landrover naar China rijden. 
Toen het stel een Portugees stel met 
een boot ontmoette zag Kitty: “dat 
het niet zozeer om reizen ging maar 
een manier van leven was, in een 
compleet andere wereld. Ik zeg tegen 
Laurens: ‘Wanneer gaan wij?’”  
Zeven maanden later hadden ze een 
boot en vertrokken ze. 

Die compleet andere wereld blijkt 
amper te beschrijven. Kitty wordt 
emotioneel als ze vertelt over het 
leven op de oceanen. “Het is zo 
intens. Er zijn zoveel hoge pieken 

maar ook diepe dalen. Het ene 
moment is het heel vijandig, het 
volgende moment super vredig. 
Je ziet alleen maar blauw, je hoort 
van mijlenver een verandering 
van het golfpatroon aankomen.” 
De aanvaring met een walvis 
zagen ze niet aankomen. Laurens: 
“Waarschijnlijk was het een slapende 
walvis. Het is gelukkig goed 
afgelopen, maar daar kán een boot 
van zinken.”

Een dag is goed als... 
Een dag aan boord is hard werken. 
Ze draaien wachtdiensten van ieder 
3 uur. Ook ’s nachts moet er om de 
20 minuten een blik op de horizon. 
Kitty: “Of er geen containerschepen 
in de buurt komen.” Heel de dag 
staat in het teken van varen, eten 
maken, positie doorgeven, de boot 
heel houden. Kitty: “Alles duurt lang. 
Afwassen met een teiltje tussen je 
benen op een bewegende boot.  
We doen zo zuinig mogelijk met 
water, dus we douchen en wassen 
af met zout water. Soms heb je geen 
puf om uitgebreid te koken en ben je 
blij met een noedelsoepje en omelet. 
Maar Laurens heeft ook een keer 
bolussen gebakken. Een dag is goed 

als de boot heel is, je gegeten hebt  
en schoon in je bedje ligt. Als je ook 
tijd hebt gehad om een boekje te 
lezen en er een mooie zonsondergang 
is, is het helemaal super.”

In april 2020 stranden ze - vanwege 
de pandemie - in Frans Polynesië. 
Laurens: “Het was de enige 
eilandengroep die open bleef. De rest 
van de wereld zat op slot.” Vast in 
het paradijs. Ze wandelen, snorkelen 
en eten er kokosnoten. “Inmiddels 
schraapten we met de nagels over de 
bodem van de scheepskas. Er moest 
geld binnenkomen. We maakten 
een online cursus ‘Acquireren voor 
adviseurs’ en benaderden bedrijven 
uit ons netwerk. Dat doen we nog 
steeds.”

Vaar je eigen kompas 
Na 4,5 jaar onderweg zijn ze nu in 
Nieuw-Zeeland. Voorlopig gaat de 
reis nog wel verder. Met welk plan? 
Laurens: “We kijken niet verder dan 
een paar maanden, dat heeft geen 
zin, het leven loopt toch anders. 
We hebben geleerd dat je sommige 
dingen moet loslaten, accepteren dat 
het leven gebeurt. We maken keuzes, 
en die vragen altijd een offer.  
Mensen realiseren zich dat niet 
altijd. Maar je kunt iedere dag weer 
opnieuw kiezen. Om letterlijk je 
eigen kompas te varen.” 

  @talesoftiago

“We hebben geleerd 
dingen los te laten.”

rond te zeilen?
...de wereld

Hoe is het om...

Het is 5 juli 2018 als oud-Goesenaar Laurens  
Roose (43) en zijn vriendin Kitty van der Pluijm (40) 
de trossen los gooien. Mét kapotte motor, zonder wc.  
Het blijkt het begin van het grote loslaten. 

tekst: Linda van Dijke | foto’s: Laurens en Kitty 
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Dit najaar zijn we gestart 
met het verbreden 
van het fietspad aan 
de Langendijk bij 
Scharendijke. Het 
fietspad, onderlangs 
de dijk bij het 
Grevelingenmeer, 
verbindt Scharendijke  
en Den Osse.

Ruim baan voor de  

fietser

“De grond die we over 
hebben, gebruiken we  
in de berm.”

tekst: Hans Adriaanse |  

foto’s: Matthijs de Wolf en Hans Adriaanse 

Verbreding Langendijk
•  Verbreden fietspad 2,75 meter  

naar 3,50 meter
• Lengte: 1700 meter
•  Half september t/m eind  

oktober 2022
•  Aannemer: Zeeuwse Asfalt 

Onderneming
• Kosten: € 200.000,- 

in de steigers

Projectleider Jelte Maas: “Het fietspad 
was te smal. Het fietspad wordt 
veel gebruikt voor woon-werk en 
schoolverkeer. In de zomer komen 
hier nog een groot aantal toeristen 
bij. Door veelvuldig gebruik en de 
hogere snelheden van (elektrische) 
fietsen was het pad niet breed  
genoeg. 

We verbreden het fietspad van  
2,75 meter naar 3,50 meter en dit 
over een lengte van 1700 meter.  
Als fietsers elkaar makkelijker 
kunnen passeren, wordt de 
fietsveiligheid enorm verbeterd.  
Dit onderhoud en verbetering van  

de fietspaden is voor ons 
standaardwerk. Maar ook hier 
belangrijk om aan de verkeers-  
en veiligheidsnorm voor fietspaden  
te voldoen.

Naast het verbreden van het fietspad 
wordt ook een nieuwe deklaag (met 
toplaag van asfalt) aangelegd.  
We vernieuwen de lijnen en leggen 
zogenoemde doorgroeitegels.  
De grond die we over hebben, 
gebruiken we in de berm. De bermen 
zaaien we weer in zodat iedereen 
in het nieuwe seizoen niet alleen 
van het fietspad maar ook van de 
omgeving kan genieten.” 

Langendijk, 
Scharendijke

In de peiling

Een droge zomer met een 
draaiend gemaal?
Dat kan, vooral in duingebieden. 
Zeewater aan de buitenkant van 
de dijk heeft een hoger peil dan 

het water in de waterloop aan de 
binnenkant van de dijk. Er is te 
weinig tegendruk waardoor het 
zeewater via de bodem omhoog 
komt. Dit heet zoute kwel en is 

ongewenst in ons watersysteem. 
Af en toe draaien de gemalen 
om kwelwater af te voeren naar 
buiten. 

gemaal

BOL IN DE WINTER 
In de winter wordt de voorraad 
grondwater groter.

HOL IN DE ZOMER 
In de zomer verdampt water en 
wordt grondwater opgenomen door 
wortels van planten en bomen. 
De voorraad grondwater slinkt. 

laag
water

hoog
water gemaal

In het najaar en in de winter, wanneer het 
natter is, sturen we op winterpeil. Er staat 
dan minder water in waterlopen zodat er 
voldoende ruimte is om neerslag op te 
vangen, vast te houden en eventueel af te 
voeren naar het buitenwater.

Winterpeil

zoet water

brak water

zout water

Water heeft tijd nodig om in de grond te trekken of via waterlopen 
bij het gemaal te komen. Soms tot wel drie dagen! 
Alleen wanneer de regenbui daadwerkelijk gevallen is, voeren we water af. 
Vooraf water afvoeren is een te groot risico want weg = weg!

1311 stuwen 

100 gemalen

Zeeland telt 

12.513 km 
aan waterlopen.

In Zeeland hebben 891 
gebieden een eigen waterpeil. 

Opvangen, vasthouden 
en afvoeren
Regenwater wordt opgevangen 
in een stelsel van sloten, vijvers 
en kreken. Het waterschap 
stuurt op het gewenste 

waterpeil. Niet te veel en niet 
te weinig water. Stuwen en 
gemalen helpen ons daarbij. 
Het gewenste waterpeil kunnen 
we direct op afstand regelen. 

Verandering
Voorheen was het watersysteem 
vooral gericht op afvoeren van 
water. Tegenwoordig is het 
vasthouden van water minstens 
zo belangrijk!

In het voorjaar en in de zomer, wanneer het 
droger is, houden we een hoger waterpeil aan. 

We houden dan het water vast om een daling 
van grondwater te beperken.

Zomerpeil
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Het aantal patrijzen loopt al jaren terug. Maar er is hoop. 
Vogelbeschermers, boeren en jagers werken samen om de  
patrijs te beschermen in het landschap. Wat maakt deze  
vogel zo bijzonder? We spreken Suzanne van de Straat  
van Het Zeeuwse Landschap. 

tekst: Jan Bij de Vaate en Suzanne van de Straat | foto’s: Het Zeeuwse Landschap en Jos van Felius

Heeft u de patrijs al eens zien scharrelen? 
Grote kans van niet. De patrijs staat 
namelijk op de rode lijst van bedreigde 
diersoorten. Suzanne van de Straat van Het 
Zeeuwse Landschap legt uit: “Van oudsher 
is de patrijs een typische soort die je tegen 
kunt komen in het boerenland. Deze soort 
is echter in de afgelopen vijftig jaar enorm 
afgenomen in aantal; het gaat om een 
afname van meer dan 95%. Het landschap 
is over de jaren heen steeds strakker 
geworden, terwijl de patrijs juist baat heeft 
bij een rommelig landschap met ruigtes. 
Ook de schaalvergroting is een reden van 
achteruitgang.”

Een onzichtbaar leven
Suzanne: “De patrijs is het hele jaar door 
aanwezig en wordt daarom een standvogel 
genoemd. De vogel heeft een camouflerend 
verendek en is erg schuw, waardoor hij 
vaak een vrijwel onzichtbaar leven leidt. 
Hij houdt van een halfopen tot open 
agrarisch landschap met afwisseling 
van braakliggende delen, grasland, ruige 
slootranden, wegbermen en houtwallen. In 
de winterperiode heeft de patrijs het liefst 
een leefomgeving met enige begroeiing, 
gewasstoppels en gras.” 

Vliegvlug
De patrijs heeft een gemiddelde 
levensverwachting van 1,8 jaar. Hij kan 
maximaal 4 jaar oud worden. Het is een van 
de vogelsoorten met de grootste eierlegsels. 
Suzanne: “Ze kunnen tot wel 22 eieren 
leggen in een broedseizoen. Dat loopt van 
begin april tot en met september. De nesten 
worden op de bodem gemaakt in dichte 
begroeiing. Wanneer het vrouwtje op haar 
nest zit, is ze zo goed als onzichtbaar.  

Zij zal het nest alleen in noodgevallen 
verlaten. Het mannetje is in deze periode 
altijd in de buurt om het nest te beschermen. 
Na een broedduur van 23-25 dagen komen 
de jongen ongeveer tegelijk uit het nest.  
Ze zijn na zo’n 14 dagen vliegvlug. Die eerste 
14 dagen zijn de jongen zeer kwetsbaar. 
Een patrijzenkuiken kan zich in het begin 
alleen nog voeden met dierlijk voedsel. 
Volwassen patrijzen voeden zich met zaden, 
insecten, weekdieren en bessen. Voedsel en 
schuilgelegenheid is dan ook een belangrijk 

Suzanne van de Straat  
van Het Zeeuwse Landschap.

“Een patrijs wordt 
maximaal 4 jaar.”

De
 patrijs:

wie kent ‘m nog?
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Tijdens de Watersnoodramp van 
1953 werd het eiland Tholen 
bijzonder zwaar getroffen. Meer dan 
de helft van het gebied kwam tijdens 
de ramp onder water te staan. 
Stavenisse, dat in het westen van 
het eiland ligt, kreeg het zwaar te 
verduren. Op een gegeven moment 
stond het water zelfs 3,5 meter 
hoog, met vele dodelijke slachtoffers 
en materiele schade tot gevolg. 
Stavenisse staat in verbinding 
met de Oosterschelde via het 
havenkanaal, dat in 1656 ontstond 
nadat de Margarethapolder bedijkt 

werd. Om ervoor te zorgen dat het 
kanaal de juiste diepte had, werd 
water vanuit de polder, door middel 
van de sluis aan de Stoofdijk, in de 
haven geloosd. Het bijzondere aan 
deze sluis is dat het anno 2022 de 
enige sluis op het hele eiland Tholen 
is, die met de hand bediend moet 
worden. Dit gebeurt overigens alleen 
in noodgevallen. Er zitten namelijk 
schuiven voor de sluisdeuren, die in 
het geval van hoog water als extra 
zekerheid handmatig naar beneden 
moeten worden gedraaid.  

Wie over de Stoofdijk bij 
Stavenisse rijdt zal het 
niet gelijk opvallen,  
maar aan deze weg is  
een bijzondere sluis te 
vinden. Het is een van  
de weinige sluizen die 
soms nog handmatig 
bediend moet worden.

foto: Cynthia Cats

Spierballen nodig

bijzonder gevonden

Stoofdijk, 
Stavenisse

onderdeel bij de bescherming van de 
soort.”

Voorbeeldgebied in 
Burghsluis
Sinds 2016 wordt er gewerkt aan 
de bescherming en versterking van 
de patrijs via het internationale 
Interreg PARTRIDGE-project. Met 
tien voorbeeldgebieden verspreid 
over Nederland, België, Duitsland, 
Schotland, Engeland en Denemarken 
wordt op een zelfde manier 
gewerkt aan de verbetering van 
de leefomstandigheden. Suzanne: 
“Binnen Zeeland is dit rond 
Burghsluis. Het Zeeuwse Landschap 
en Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland begeleiden boeren binnen 
dit voorbeeldgebied en monitoren 
de effecten van de genomen 
maatregelen. Maatregelen zijn 
de aanleg van bloemenblokken, 
keverbanken, patrijzenhagen 
en winterstoppels. Hierdoor 
heeft de patrijs nestgelegenheid, 
kuikenvoedsel, dekking en 
wintervoedsel. Ook andere soorten 
worden binnen dit project geholpen 
met de maatregelen. Gaat het goed 
met de patrijs, dan gaat het goed met 
de akkerbiodiversiteit in de omgeving. 
Dit geldt voor zowel insecten en 
hazen als andere akkervogels zoals 
de kievit, veldleeuwerik en gele 
kwikstaart.”

Brede samenwerking 
Dankzij de brede samenwerking 
vindt er kennisuitwisseling 
tussen overheden, boeren, jagers, 
collectieven, agrarisch natuurbeheer, 
wildbeheereenheden, vrijwilligers 
en natuurorganisaties plaats. Ook 
het waterschap werkt mee binnen 
het project. Jos van Felius is als 

opzichter Waterbeheer betrokken. 
Jos: “In 2017 heeft het waterschap 
het patrijzengebied gebaggerd en de 
baggerspecie op de kant gelegd. In 
overleg met Het Zeeuwse Landschap 
heb ik de baggerspecie wat anders 
neer laten leggen om daarmee een 
keverbank te creëren.” 

Wat kan het waterschap nog meer 
doen volgens Suzanne? “Minder 
of in delen maaien, omdat voor 
nestelende patrijzen een meerjarige, 
niet gemaaide grasachtige 
begroeiing van belang is, ook voor 
het vinden van insecten. Als het de 
afwaterende functie van sloten en 
verkeersveiligheid niet belemmert, 
maai dan geen bermen en dijken 
tijdens het broedseizoen. Laat 
struweel op de kopse kanten van 
sloten staan voor extra dekking 
in het landschap. Wanneer 
maaien tijdens het broedseizoen 
noodzakelijk is, adviseren wij om 
in delen te maaien, zodat er altijd 
broedomgeving overblijft tijdens het 
seizoen.”

Door samenwerking is het hopelijk 
mogelijk om te keren van ‘De patrijs 
wie kent ‘m nog?’ naar ‘De patrijs, 
wie kent ze niet?’ 

Meer weten over  
het Partridge-project? 
Scan dan de qr-code 
hiernaast (Engelstalig).

Patrijzen houden van een 
rommelig landschap of een 
akkerrand zoals hiernaast. 

Onder: het voorbeeldgebied ligt 
in de omgeving van Burghsluis.

“Het waterschap zou 
minder of in delen 
moeten maaien.”



Als kind was Lianne Vreeke veel in de natuur te vinden. Dat heerlijke gevoel  
van toen, voelt ze nu weer in haar werk als muskusrattenbestrijder. 
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Lianne werkt sinds september bij 
Scheldestromen. “Als je van de 
natuur en van dieren houdt, dan 
is dit een prachtige baan. Ik ben 
opgegroeid vlak bij het water en 
denk er met veel plezier aan terug.”

De afgelopen maanden leerde ze 
van collega’s op welke manieren ze 
de muskusratten kan vangen.  
“Er zit echt een systeem in, alles 

wordt geregistreerd. Je moet 
creatief zijn. Elke sloot, elk gebied 
is anders.” Lianne voelt zich echt 
verbonden met de natuur. “Ik sta  
er letterlijk middenin. Wat wil je  
nog meer?”

Muskusratten kunnen voor veel 
schade aan oevers en dijken 
zorgen. “Het zijn erg goede gravers, 
ze kunnen een hol tot diep in 

de slootkant of dijk maken. Dat 
moeten wij zien te voorkomen.” 
Haar gezin is trots op haar, en 
ziet hoe ze geniet van haar nieuwe 
baan. “Ik ben niet alleen gefocust 
op muskusratten. Als er een mooie 
vogel, een groep ganzen of een 
ooievaar voorbij vliegt, zijn dat echt 
genietmomentjes. Dan maakt mijn 
hart een sprongetje!” 

Lianne Vreeke (43), 

 “Ik sta letterlijk
midden in de 

  natuur”
muskusrattenbestrijder


