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Vakantiegevoel voor gevorderden 
De zomer is bij uitstek de periode voor de 
watersporters. En die zien we vooral op  
het Veerse Meer. Ons waterschap verricht 
hier ook belangrijke taken in samenwerking 
met de gemeenten Middelburg, Goes,  
Noord-Beveland, Veere en de provincie 
Zeeland. We onderhouden bijvoorbeeld de 
steigers en vervangen deze waar nodig, 
beschermen de oevers, onderhouden de 
eilanden, plaatsen afvalcontainers en 
coördineren de handhaving.  
De zomermaanden zijn de drukste van 
het gehele jaar, en dat vergt extra inzet 
van onze medewerkers. Als de recreanten 
geen afval dumpen en er geen vernielingen 
plaatsvinden, hebben zij ook een beetje 
vakantiegevoel tijdens het werk!

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw

el
ko

m

De wereld ligt aan je voeten bij het Veerse Meer. 
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John Kloet:  
“Dit is een zogenoemd 
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nummer verschijnt begin oktober.

www.scheldestromen.nl/tijdschrift

Opmaak: Life Design, Zierikzee
Druk: ADC Nederland
Oplage: 21.000

Redactie:  
Hans Adriaanse, Anne Adriaansen, 
Josephine van Belzen, Coen Bertijn, 
Linda van Dijke (hoofd- en eindredacteur), 
Bas Dingenouts, Jaap van Liere,  
Chantal de Putter, Danielle Steijn-Laing 
en Nancy de Waal.   

Overige tekstbijdragen:  
Janneke la Gasse en Matthanja 
Schipper.  

Reacties, vragen  
of suggesties? 
Ons redactieadres:
Team Communicatie 
Antwoordnummer 700,  
4330 WB Middelburg  
(geen postzegel nodig)  

088-2461000 
(lokaal tarief)

communicatie@scheldestromen.nl

Op de cover:  
Toine Poppelaars, pagina 16.

schelde 49 | zomer 2022 

tijdschrift van waterschap Scheldestromen

De techniek van

rioolgemalen 

Bunkers in Dishoek

Postbus 1000 • 4330 ZW  Middelburg

Verder:

scheldeschelde
stromen

“Ik wilde eigenlijk
Dijkgraaf

“Ik wilde eigenlijk
Dijkgraaf

Toine Poppelaars:

boer worden.”

Pompen maar! 
Een klein gek gebouwtje aan 
de rand van je dorp of stad. 
Ooit wel eens afgevraagd 
waarvoor het dient? Het zou 
zomaar eens een rioolgemaal 
kunnen zijn dat onze poep, 
plas en badwater naar 
een rioolwaterzuivering 
transporteert. Ze zijn van 
het waterschap.

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen
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Onder de naam Planvorming Wateropgave hebben 
we ons watersysteem in Zeeland onder de loep 
genomen. West-Zeeuws-Vlaanderen is de laatste van 
de 15 gebieden. Het is ook het grootste gebied met 
110 waterpeilgebieden in 4 afvoergebieden naar de 
gemalen en uitwateringssluizen Cadzand, Nieuwe 
Sluis, Nummer Een en Nol 7. Afgelopen juni was er 
een informatiebijeenkomst over het gebied. We hebben 
samen met de streek onze onderzoeksbevindingen 
gedeeld en de knelpunten in het watersysteem bepaald. 
We hebben een doorkijk gegeven naar de maatregelen 
die we nemen en uitvoeren en wat dit betekent voor  
het waterpeil in de sloten. Het ontwerp-peilbesluit ligt  
in het najaar ter inzage. 
tekst: CdP | foto: archief Rudy Visser

Zo’n jaar geleden begonnen we 
met een proef om stenen voor de 
bekleding van dijken te maken uit 
baggerspecie! Een veelbelovend 
idee van waterschapper Jelle-Jan 
Pieterse. Nu is het zover: de speciaal 
voor Scheldestromen ontwikkelde 
pers heeft de eerste proefblokken 
succesvol geperst. Jelle-Jan:  
“Met bagger uit sloten kan meer dan 
je denkt. Met zetsteen leggen we de 
lat meteen hoog, maar als dit lukt 
zijn er nog veel meer toepassingen 
mogelijk.” De blokken moeten net zo 
sterk zijn als beton. Daarom wordt 
er eerst flink getest. Dit wordt bij 
Hansweert gedaan, zover als mogelijk 
de Westerschelde in. We bekijken 
een half jaar lang hoe de zetstenen 
reageren op zout water, golven en  
het getij. 
tekst: MS | foto: Netics

Het waterschapsbeheerprogamma geeft aan wat het waterschap de 
komende 6 jaar wil bereiken en hoe we dat gaan doen. Voorheen 
hadden we voor elke taak een eigen plan. Nu is het waterschapsbreed 
en hebben we bekeken op welke manier we bij al onze taken rekening 
kunnen houden met belangrijke maatschappelijke thema’s zoals 
klimaatverandering, duurzaamheid, duurzame energie, circulariteit, 
innovatie en leefomgeving. Eind vorig jaar is het plan door ons  
bestuur vastgesteld. U kunt het plan vinden op  

www.scheldestromen.nl/strategie
Daar vindt u ook de samenvatting. 
tekst: DS | beeld: Life Design

Aan het hoofd van een grote waterloop, naast het spoor van de stoomtrein staat 
in de polder bij ’s-Heer Abtskerke gemaal De Poel. Het gemaal uit 1973 heeft er 
al heel wat draaiuren op zitten en wordt daarom vanaf eind dit jaar vervangen. 
Sommige delen van het oude gemaal worden hergebruikt. De persleidingen en 
uitstroomconstructie worden omgebouwd tot vispassage en een zogenoemde 
terugloopleiding. Want niet alleen afvoer van water is noodzakelijk voor een 
toekomstbestendig watersysteem. In tijden van droogte kan er in dit geval ook 
water naar de polder worden teruggestuurd. 
tekst: JlG | foto: Janneke la Gasse 

Een waterschapsbeheerprogramma? 

Wat is dat?

Nieuw gemaal De Poel

Heuvels voor  
bijen?!
Zo af en toe is het noodzakelijk om de natuur 
een handje te helpen. Een goed voorbeeld  
van een manier waarop Scheldestromen dit 
doet, zijn zogenaamde bijennestheuvels.  
Er zijn namelijk verschillende soorten wilde 
bijen, die zich graag in de bodem nestelen.  
Hiervoor zoeken de bijen stukken kale grond, 
waar ze makkelijk een ingang kunnen graven 
om een nest te maken. Omdat veel oevers 
steeds ruiger worden, is het voor de bijen 
lastiger om geschikte plekken te vinden.  
Op verschillende plaatsen in Zeeland werken 
we dan ook aan het aanpassen of aanleggen 
van nieuwe bijennestheuvels. Dit doen we 
onder andere vlakbij Biervliet en op locaties  
in Tholen en Sint-Annaland. 
tekst: BD | foto: Hans Wondergem, SLZ

Blokken uit 
baggerspecie

nieuws

Watersysteem  
West-Zeeuws-Vlaanderen  
onder de loep

De pers met ervoor het blok. Netics heeft 
de pers ontwikkeld en betaald.

1 van 3
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Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027

Zeeuwse waterkeringen, watersystemen, afvalwaterketen en wegen klaar
voor de toekomst

Het waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt elke zes jaar opgesteld en geeft de doelen weer die het waterschap tussen 2022 en 2027 nastreeft. Omdat het waterschap middenin de maatschappij staat en omgevingsgericht wil werken, zijn er tal van ontwikkelingen en partijen van invloed op de manier waarop we onze doelen realiseren. We kunnen dit niet alleen. Het WBP geeft aan hoe we met deze ontwikkelingen omgaan en op welke manier we samenwerking met andere partijen vorm willen geven.

Het WBP geeft inwoners, 
samenwerkingspartijen, maar ook onze eigen organisatie inzicht over de te volgen koers. Uitdagingen als klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, neerslagpieken en langdurige 

periodes van droogte vragen om een innovatieve organisatie die op een duurzame manier de kerntaken uitvoert, met oog voor andere 
maatschappelijke belangen! 

bekijk hier de animatie

Zeeland is een uitgestrekte 
provincie die wordt doorsneden door twee zeearmen. Dit zorgt voor een groot aantal kilometers aan dijken en duinen, wegen in het buitengebied en een uitgebreid stelsel van waterlopen, gemalen en waterzuiveringen. 

Het op orde houden van deze grote hoeveelheid aan voorzieningen maakt het waterschapswerk 
uitdagend en kostenintensief. Tegelijkertijd telt Zeeland slechts 384.000 inwoners die de kosten van de kerntaken voor het grootste deel opbrengen.

Waterschap Scheldestromen 
richt zich op een haalbare en betaalbare uitvoering van het waterschapswerk. Het tempo van realisatie van het WBP is aangepast aan de beschikbare middelen. De risico’s die daarmee gepaard gaan zijn geduid. De prioriteitsstelling gaat in de volgorde van 

resultaatsverplichtingen (wettelijk), afspraken met andere partijen, inspanningsverplichtingen en aanvullende wensen. Hierbij 
streeft het waterschap naar 
een integrale aanpak. Onze 
bedrijfswaarden helpen ons tussen alle relevante aspecten de juiste 

afweging te maken. We investeren extra in informatiemanagement, assetmanagement, relatie- en omgevingsmanagement. 
Door projecten en werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uit te voeren, besparen we kosten en voorkomen we overlast voor de burger. We werken hierbij 

gebiedsgericht om zo ook maatwerk passend bij het gebied te kunnen leveren. Daarbij wil het waterschap verdere invulling geven aan 
duurzaam opdrachtgeverschap met ruimte voor innovatieve technieken en werkmethoden.

Uitdagend werk

Caret-Right

www.scheldestromen.nl/strategie
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POMPEN 
   of vervuilen

Scheldestromen heeft 155 
rioolgemalen. Als er storingen zijn, 
krijgen de operators een seintje. 
Dag en nacht. Vaak kan het vanuit 
huis opgelost worden, soms moet 
de pomp eruit getakeld worden 
omdat er een verstopping is. 

Rioolgemalen

Een klein gek gebouwtje aan de rand 
van je dorp of stad. Ooit wel eens 
afgevraagd waarvoor het dient?  
Het zou zomaar eens een 
rioolgemaal kunnen zijn dat onze 
poep, plas en badwater naar een 
rioolwaterzuivering transporteert. 
Ze zijn van het waterschap.

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

Bijna alle huizen en gebouwen in Nederland hebben 
een rioolaansluiting. Via dit gemeentelijke buizenstelsel 
loopt rioolwater (vaak samen met regenwater) naar een 
verzamelpunt; de ontvangstkelder van een rioolgemaal 
van het waterschap. Rioolgemalen pompen rioolwater 
naar een rioolwaterzuivering. De taken zijn duidelijk:  
de gemeente zorgt voor het inzamelen en het waterschap 
neemt het vieze water in ontvangst en zuivert het zodat 
het weer de natuur in mag.

Droge of natte gemalen
John Kloet (40) is procesoperator bij waterschap 
Scheldestromen en beheert, onder andere, een aantal 
rioolgemalen. Soms hele kleintjes maar ook grotere zoals 
rioolgemaal Zierikzee. Hierover spreekt hij enthousiast: 
“Dit gemaal is zo goed ontworpen dat we bijna geen 
storingen meer hebben en er is nu geen stankoverlast 
meer, dat was vroeger wel anders!”

 “Vroeger was dit een nat gemaal”, vertelt John.  
Het verschil tussen ‘droge’ of ‘natte’ rioolgemalen zit 
hem in de plaats van de pompen. In een droog gemaal 
staan de pompen opgesteld in een toegankelijke droge 
ruimte, zoals hier. Ze zuigen het vieze water uit de 
ontvangstkelder en persen het via een buis richting 
een rioolwaterzuivering. Bij natte gemalen hangt de 
pomp in het rioolwater zelf. De dompelpomp sluit 
door de zwaartekracht aan op zijn persleiding naar 
de zuivering; constructief eenvoudiger maar minder 
onderhoudsvriendelijk. Om de pomp te onderhouden, 
inspecteren of reinigen moet hij altijd uit de rioolkelder 
worden getakeld! 

Een vies karweitje
Met rioolwater komen veel andere zaken mee zoals 
toiletpapier, zand of etensresten. Moderne pompen 
kunnen veel aan, toch zorgen sommige dingen voor 
problemen. Hygiënedoekjes, wattenstaafjes, condooms, 
maandverband of nog gekkere dingen zorgen ervoor dat 
een pomp vervuilt of vastloopt. Die moet dan worden 

John Kloet is procesoperator van rioolgemalen.
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Taak: Zorg voor  
veilige wegen buiten  
de bebouwde kom

Waar kun je zien 
wanneer het springtij 
is? 

opengemaakt om de rommel eruit 
te halen. Een vies karweitje maar 
soms ook lachwekkend. Zo vond een 
operator ooit een compleet kunstgebit 
in een pomp. Niemand wilde het 
terug hebben!

Geur
Rioolwater ruikt niet naar viooltjes, 
en hoewel de geuroverlast onder 
normale omstandigheden best 
meevalt vormt stank soms een 
probleem. Dan spelen zich tijdens de 
reis naar de zuivering processen af 
waarbij waterstofsulfide ontstaat.  
Dit (riool)gas is al bij kleine 
concentratie te ruiken als ‘rotte-
eierenlucht’. Daarom zijn luiken 
van kelders luchtdicht uitgevoerd 
en wordt lucht uit de kelder soms 
met ventilators afgezogen. Voor 
stankproblemen kan een geurfilter 
een oplossing zijn. Er bestaan 
verschillende technieken: biologische 
filters met compost of lavasteen, 
waarbij micro-organismen de stank 
afbreken, of actief-kool filters waarin 
de stank wordt geabsorbeerd door 
koolstof. Het hangt van de situatie af 
welke techniek het waterschap kan 
inzetten. 

Frequentieregeling en 
‘inprikkers’
In de toerenregeling van pompen 
wordt rekening gehouden met het 
optimale werkpunt. Hierdoor wordt 
zo min mogelijk energie gebruikt. 
Ook wordt met geleidelijk opstarten 
en stoppen ‘waterslag’ voorkomen. 

Deze drukgolf die zich bij een 
abrupte start of stop voordoet was 
vroeger berucht als veroorzaker van 
leidingschade. 

De meeste rioolgemalen pompen hun 
water naar de ontvangstkelder van 
een volgend gemaal in de keten.  
Een soort doorgeefsysteem dus. 
Maar er zijn ook gemalen die 
hun afvalwater rechtstreeks in 
de hoofdpersleiding ‘prikken’. 
Door de drukverhoging die dit 

hierin veroorzaakt werken ze 
dan andere gemalen tegen. Het 
besturingssysteem van de gemalen 
houdt hier rekening mee.

Automatisch en betrouwbaar
Rioolgemalen werken volledig 
automatisch. Het kelderniveau 
wordt gemeten met druksensoren 
verbonden met een ‘PLC’, een 
industriële computer die alles 
bestuurt. John: “Als er een probleem 
is, zoals een pomp die te veel 
stroom verbruikt, krijgen we een 
signaal. Met de laptop, tablet of 
telefoon kan je op afstand zien wat 
er aan de hand is of de besturing 
overnemen.” Vrijwel alle gemalen zijn 
tegenwoordig trouwens ‘redundant’ 
uitgevoerd met meerdere identieke 
pompen om de taak over te nemen 
voor het geval er een kapot gaat.  
Dit maakt het rioolwaterafvoer-
systeem robuust en betrouwbaar. 

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

We krijgen best veel mailtjes 
over verhuizingen of 
sterfgevallen die nog steeds 
niet doorgevoerd zijn. Mensen 
gaan ervan uit dat als ze een 
wijziging aan het waterschap 
doorgeven voor iets anders, 
of aan Sabewa voor de 
belastingen, dat dan ook voor 
het tijdschrift geldt. Dat lijkt 
logisch, maar helaas gaat  
het niet zo. 

Vanwege de privacy en 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming mogen 
we de adressenbestanden 
niet koppelen. Wilt u dit 
blad niet meer ontvangen? 
Of op een andere naam of 
ander adres ontvangen? 
Geef dit dan per e-mail 
door aan communicatie@
scheldestromen.nl

Bekijk onze actuele  
vacatures op:  

scheldestromen.nl/
werken-bij 

Vacatures plaatsen wij ook  
op LinkedIn, Facebook, 
Twitter en Instagram.

Wegen: 

3.578 km (totaal)  
(125 km 80-km weg +  
3.453 km 60-km weg)

Fietspaden: 

362 km
Aantal kunstwerken  
in wegen: 

4.950 
Aantal bomen: 

125.000

In ons getijdenboekje staat 
VM (vollemaan) en NM 
(nieuwemaan) voor de datum, 
en dan is het springtij.  
Dus extra hoogwater. En bij 
EK en LK, eerste en laatste 
kwartier, is het doodtij, dus 
heel laagwater.

Rioolgemalen zijn kleine huisjes 
aan de rand van een stad of 
dorp. 

Linksonder: In een nat 
rioolgemaal hangen de pompen 
in het rioolwater. 

Adreswijziging?

Vacatures

Geacht waterschap 
Scheldestromen,

Ik wil het waterschap een 
grote pluim geven. Najaar 
2021 vroeg ik het waterschap 
een groot verkeersbord te 
verplaatsen, dat gevaarlijk 
stond op het fietspad van 
Koudekerke naar Vlissingen, 
afslag West-Souburg.  
Dan moet je opstellen om de 
weg over te steken.  
Bij dit opstellen met je fiets 
was je voor het aankomende 
autoverkeer uit het zicht, door 
het grote bord ‘einde 60’ links 
naast de fietsopstelplaats.  
Mijn verzoek was dit bord 
rechts te plaatsen.  
Het waterschap gaf hier 
behoorlijk snel gevolg aan. 
Vanuit de auto en vrachtauto 
uit Koudekerke ben je nu als 
fietser goed te zien en fietsers 
zien nu auto’s en vrachtauto’s 
vanuit Koudekerke naderen. 
En ook horen aankomen, het 
geluid viel totaal weg door dat 
grote bord. De situatie is veel 
veiliger geworden.

Met vriendelijke groet,
Wim Bakker
Koudekerke

Pluim

nieuwe serie

kengetallen

“Met de laptop, tablet 
of telefoon kan je op 
afstand zien wat er 
aan de hand is of de 
besturing overnemen.”

 

mailto: communicatie@scheldestromen.nl
mailto: communicatie@scheldestromen.nl
scheldestromen.nl/werken-bij
scheldestromen.nl/werken-bij


1312 Scheldestromen | zomer 2022 Scheldestromen | zomer 2022

  680 m2

onderwaterbos

“Inmiddels zijn in Nederland vele tiny 
forests aangelegd: bosjes in stedelijk 
gebied ter grootte van een tennisbaan 
waar scholen en buurtbewoners de 
natuur kunnen beleven.  
Het initiatief voor deze bossen ligt 
bij IVN Natuureducatie. In een 
waterrijk land als Nederland kan een 
onderwaterbos niet ontbreken. Om 
die reden is IVN met Staatsbosbeheer 
(gebiedsbeheerder) en Rijkwaterstaat 
(waterkwaliteitsbeheerder) de 
mogelijkheden gaan verkennen.  
Met als resultaat een onderwaterbos 
bij de Kabbelaarsbank in het 
Grevelingenmeer. 

Boswachter Piet van Loon vertelt er 
vol enthousiasme over. “Het doel van 

een tiny forest is natuurbeleving en 
educatie. De vraag was of we dat 
ook onder water konden realiseren. 
Vorig jaar zijn 3 basisscholen 
betrokken bij het ontwerp van het 
gebied. Dit proces werd begeleid 
door studenten van de Hogeschool 
Zeeland. De leerlingen mochten hun 
plannen tekenen. Daarna hebben 
de studenten verder gewerkt aan de 
inrichting.”  

Rijk onderwaterleven
Het Grevelingenmeer is West-
Europa’s grootste zoutwatermeer. 
De toplaag van het water is rijk 
aan onderwaterleven, er groeien 
unieke planten en er zijn veel vogels. 
Daarnaast is het helder en kleurrijk. 
De boswachter weet dat het onderin 
het meer heel anders is gesteld met 
de kwaliteit: “Maar die uitgebreide 
onderwaterwereld brengen we samen 
in het onderwaterbos op een kleine 
oppervlakte. Normaal kunnen alleen 
duikers en snorkelaars genieten van 
die pracht, maar nu maken we het 
voor iedereen toegankelijk.”

Alles komt hier samen
Of je aan een excursie meedoet, een 
les op school krijgt of gewoon zelf 
door het gebied wandelt, je krijgt op 
een klein gebied mee wat in het hele 
meer leeft. Piet: “Ieder plekje in het 
meer heeft z’n charme. We leggen 
verschillende onderwaterstructuren 
aan: een gebied met boomstammen, 
zeegras, basaltsteen of oesterriffen. 
In elke structuur kom je ander leven 
tegen met vissen, krabben, mosselen, 
zakpijpjes en zelfs kreeftjes. De 
gekozen locatie is ondiep, maximaal 
1,5 meter, en erg helder. Het ligt in de 
luwte en is goed bereikbaar. En heel 
belangrijk: je kunt er geen schade 
aanrichten aan overige natuur.” 
 
Met je buik op de steiger
De aanleg is nog niet helemaal klaar. 
Piet verwacht dat het een prachtige 
schuilplaats en paaigebied wordt voor 
vele soorten. “Het zal zich moeten 
gaan vormen. Over een jaar zal het er 
heel anders uitzien en over 10 jaar 
nog meer, want door spontane 
ontwikkeling kan het zomaar 
groter worden dan die 680 m2. Ik 
kijk ernaar uit dat we deze zomer 
op onze buik op de steiger met een 
onderwaterkijker kunnen genieten 
van de onderwaterwereld.” 

Als je geen duiker bent, is de 

onderwaterwereld ongrijpbaar.  

Maar niet in het Grevelingenmeer. 

In een ondiep deel is een 

onderwaterbos aangelegd. 

Een plek waar je makkelijk het 

onderwaterleven kan bewonderen 

en beleven. Zonder nat te worden!

tekst: Danielle Steijn-Laing | foto’s: Cynthia Cats 

Op de stenen, oesterschelpen 
en boomstammen kunnen 
bijvoorbeeld zakpijpjes en 
anemonen aangroeien.

Piet van Loon is boswachter  
bij Staatsbosbeheer. 
 

Werelds allereerste tiny sea forest  
ligt in het Grevelingenmeer 

“We maken 
de onzichtbare 
onderwaterwereld  
hier zichtbaar.”

Kabbelaarsbank,  
Grevelingenmeer 
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buiten 
tekst: Linda van Dijke |  
foto’s: Bart van de Mark, Goemanszorg,  
Jan Koeman, Yogadomburg, Heleen Lokker 
en archief Rudy Visser

De strijd tegen het water heeft 
allerlei objecten achtergelaten. 
Volg een van onze fietsroutes 
en leer meer over het Zeeuwse 
waterschapsverleden. De routes 
beschrijven opvallende plaatsen 
die met de waterhuishouding 
en zeeweringen te maken 
hebben. We hebben routes van 
Noord-Beveland, Tholen en Sint 
Philipsland. Download ze van 

www.scheldestromen.nl/
fietsroutes of bel voor een gratis 
papieren versie met onze receptie: 
088-246 1000. Op de site staat 
ook een qr-code om de route te 
openen in een fietsrouteapp. 

Een rondje van het 
waterschap!

In de landerijen rond Nieuw- en 
Sint Joosland is het genieten van de 
rust in deze theetuin. Het motto? 
Laagdrempelig en ‘doe maar gewoon’.

Eigenaresse Heleen: “Het is een 
bijzondere omgeving met historie 
van de Zaagmolens die hier vanaf 
1631 hebben gestaan. Op nog geen 
20 meter afstand ligt een (door 
het waterschap) gerestaureerde 
monumentale duiker. Voor deze 
duiker zijn 20.000 steentjes 
gebruikt. Vroeger was dit een 
hoofdwateringsluis. De duikers 
zijn tegenwoordig ook van belang 
voor de natuur: hier overnachten 
nu vleermuizen. Verder ligt er in de 
omgeving een idyllisch haventje met 
weegbrug en daarbij nogmaals een 
duikertje de Waaijenburgsluis en een 
moderne stuw.”

De theetuin is tot begin oktober open op 

woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.30 

tot 16.30 uur. Bij slecht weer is de tuin 

gesloten. theetuinlokkertje@zeelandnet.nl, 

Zaagmolendijk 14, Nieuw en Sint Joosland

Nieuw: theetuin  
’t Lokkertje

CHECK  Zorgen voor sterke dijken  
en duinen

CHECK  Op peil houden van water  
in sloten

CHECK  Zorgen voor veilige wegen  
en fietspaden

CHECK  Afvoeren van water bij  
(hoos)buien

CHECK  Zorgen voor schoon water  
in sloten

CHECK  Zuiveren van rioolwater
CHECK  Bestrijden muskusratten

TIMES  Grondwater in de  
bebouwde kom

TIMES  Aanleg en onderhoud  
van riool

TIMES  Drinkwater
TIMES  Strandexploitatie

Welke taken horen bij  
het waterschap? 

Door de oplopende temperaturen en 
de toenemende zonnekracht gaan 
waterplanten weer groeien, net zoals 
planten boven water dat doen.  
Het is verstandig om het kroos van 
de vijver af te scheppen als de vijver 
helemaal bedekt is, zo kan de zon 
de onderwaterplanten bereiken 
waardoor de biodiversiteit toeneemt. 
Leg de kroos na verwijderen eerst 
op de rand van de vijver zodat 
salamanders en slakken die daarin 
leven weer terug kunnen kruipen 
in de vijver. Alleen als er vissen in 
de vijver zitten, is het nodig om het 
water te filteren en zuurstof toe te 
voegen. 

Waarom groeit mijn vijver vol in de zomer?

Aan de rand van Dreischor 
op Schouwen-Duiveland ligt 
Museumboerderij Goemanszorg.  
Het is ondergebracht in de 
gelijknamige gerestaureerde 
18e-eeuwse boerderij. Naast de 
bestaande expositie over meekrap, 
trekpaarden en vlas is er dit jaar 
een bijzondere expositie over de 
landbouw. Niet alleen over de 
geschiedenis ervan, maar ook 
met aandacht voor de toekomst: 
klimaatveranderingen, biodiversiteit 
en extreme natte en droge periodes. 
De expositie duurt tot november. 

Open op dinsdag tot  

en met zondag van  

11.00 tot 17.00 uur.  

Molenweg 3, Dreischor  

www.goemanszorg.nl 

Expositie 

landbouw  
in Dreischor

In de maanden juli en augustus 
is de sterrenwacht Philippus 
Lansbergen elke woensdagavond 
en vrijdagavond open. Er worden 
dan rondleidingen gegeven door 
het Hans Lipperheymuseum, 
een museum waarin het verhaal 
wordt verteld van de uitvinding 
van de telescoop. Tijdens de 
Zeeuwse Zonnige Zomeravonden 
besteedt de sterrenwacht 
aandacht aan de relatie zon - 
aarde. Bij helder weer zie je de 
zon door speciale telescopen.

Je kunt dan zelf zonnevlammen 
en zonnevlekken zien. Leerzaam 
en leuk voor het hele gezin!

Voor meer info en reserveren: 

reserveren@lansbergen.net 

Volkssterrenwacht Philippus 

Lansbergen & Hans 

Lipperheymuseum, Helm 3 (pal achter 

het stadhuis aan de Markt)  

in Middelburg.  

www.lansbergen.net

Een avondje 
sterrenwacht

Dit voorjaar verscheen de 
wandelgids ‘Wandelen in 
Zeeuws-Vlaanderen’ van Els 
van den Kerkhof en Hans 
Corbijn. Het gidsje bevat 
14 routes van grens tot 
Westerschelde. We geven drie 
exemplaren weg, mail voor 
31 juli naar communicatie@
scheldestromen.nl als u wilt 
meedoen met deze verloting. 

De heren van Uitgeverij 
Gegarandeerd Onregelmatig  
testen de wandeling nog even. 

Nieuwe wandelgids 
Zeeuws-Vlaanderen

Al eens meegedaan met een yogales 
op het strand? Een bijzondere 
ervaring! Het geluid van de golven 
en een briesje langs het gezicht, 
maakt de les extra speciaal. Bij Els 
van Yoga Domburg kun je tot en 
met 2 september iedere dag (behalve 
zondag) meedoen met een lesje op 
het strand. Neem je handdoek mee 
en de rest komt vanzelf. 

Dagelijks om 9.30 uur (behalve zondag).  

Meld je vooraf aan via 06-50911013  

of mail els@yogadomburg.nl  € 10,- p.p.

Bij heel warm weer en voldoende 

aanmeldingen geeft ze daarnaast op 

dinsdag, donderdag en zaterdag in juli 

en augustus om 8.15 uur een lesje Vroege 

vogel yoga. www.yogadomburg.nl

Yoga op het strand!

10 september 

Gemaal Boreel  

Middelburg 

is open tijdens 

Monumentendag!

Wandelsportvereniging 
Oosterscheldestappers  
Sint Maartensdijk organiseert 
op 10 september de 
13e Oosterschelde 
nazomerwandeltocht.  
Er zijn afstanden van 10, 15, 20, 
30 en 40 kilometer.  
Het startpunt is bij sport- 
en gemeenschapscentrum 
Haestinge aan de Sportlaan 2d. 
info@oosterscheldestappers.nl, 
06-50408855, 

www.wandel.nl 

Nazomerwandeltocht 

Tholen

www.goemanszorg.nl
www.lansbergen.net
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Boer worden wilde-ie.  
Hij herinnert heerlijke zomers op 
de boerderij van z’n opa en oma. 
Mee met de trekker naar het land. 
“Een Nuffield-trekker hadden ze, 
ken je die?” Samen met broer Jack 
bracht hij uren door in de Sint 
Maartenspolder rond Hoeven.  
Dat romantische beeld van het 
boeren, ging wankelen toen de  
Cito-toets lts aangaf. “M’n vader 
zag dat niet zitten, met de 2 
linkerhanden die ik had. Hij 
zei: ‘Laten we de mavo maar 
eens proberen. Probeer bij de 
overheid te gaan werken, dan 
heb je een pensioen’. Zelf was 
hij middenstander, had een 
elektriciteitszaak.”

Dat werd nog een hele 
kluif. “De werkeloosheid was 
enorm en je kon niet zomaar 
ambtenaar worden. Daarvoor moest 
je naar de Bestuursacademie. 
Om daar toegelaten te worden 
werd ik voluntair bij de gemeente 
Zevenbergen, ja inderdaad 
vrijwilliger.” Rond die tijd leerde hij 
ook zijn vrouw Corleen (63) kennen. 

20 jaar van avondstudie 
volgde. Hogere bestuurs-
ambtenaar, Rechten en Bestuurs-
kunde. “Ik weet eigenlijk niet hoe 
ik dat toen gedaan heb.” Het bleek 
niet voor niks. Bij iedere gemeente 
kwam hij hoger in rang. Streefkerk, 
Willemstad, hij had wel wat met 
vestingsteden. Zo trok ook Veere 
hem aan. “In 1989 werd ik bij de 
gemeente Veere aangenomen en 
verhuisden we naar Zeeland.” 
Corleen vond een baan bij Zonneveld 
in Oostkapelle, een tehuis voor 
meervoudig gehandicapte kinderen. 
Bij de herindeling van de gemeente 
Veere groeide Toine door tot 
sectorhoofd. Hij zat inmiddels ook in 
Provinciale Staten en werd lid van 
het CDA. 

“Toen vertrok Adrie Dek  
als gedeputeerde bij de provincie.  
Ik werd op vrijdagavond gebeld of ik 
hem wilde opvolgen. Ik zeg: ‘Ja, mag 
ik daar even over nadenken zeg, ik 
ben net sectorhoofd’. Ja, dat mocht. 
Tot zondagavond.” Het was inmiddels 
1999, Toine was 40 en werd 
gedeputeerde. Met jonge kinderen, 
een huis uit 1475 dat drastisch 
gerestaureerd moest worden, Corleen 
die heel onregelmatig werkte, braken 
de ware tropenjaren aan. Gelukkig 
was de overbuurvrouw als oppas 
beschikbaar. 

De vacature van dijkgraaf 
in 2011 kwam op het juiste moment. 
“Het was mijn droombaan, het 
enige wat ik wilde. Ik wist: ‘Dit is 
een organisatie die bij me past’. 
Praktisch.” Als onafhankelijk 
voorzitter van het algemeen en 
dagelijks bestuur zitten zijn dagen 
vol met vergaderingen. “Dat klinkt 
saai maar is het niet. Het zijn 
heel veel verschillende soorten 
overleggen. Met medewerkers, met 
bestuurders, met andere overheden.” 
Hij doet z’n best om alle 480 
medewerkers te kennen. Z’n talent 
voor het onthouden van namen en 
gezichten helpen daarbij. “Ik vind 
het belangrijk om werkbezoeken aan 
medewerkers af te leggen, veelal in 
de buitendienst. Ik wil horen en zien 
hoe het in de praktijk gaat, waar 
men tegenaan loopt.”

Inmiddels wonen ze 22 jaar 
in hun monumentale pand met  
grote tuin in Veere. Alleen jongste 
zoon Rodney (21) woont nog thuis. 
Margot (28) en Antoine (24) zijn het 
huis al uit. In de weekenden is  
Toine meestal vrij. Kookt elke 
zaterdag. Haalt z’n vis bij Van der 
Zwan in Vlissingen en maait het 
gras. Dat gaat hem best af met  
2 linkerhanden… 

“Laten we de mavo 
maar eens proberen.”

“Het klinkt saai 
maar is het niet.”

te zijn?
...dijkgraaf

Hoe is het om...

Toine Poppelaars (62) is sinds 2011 dijkgraaf.  
Noem het de burgemeester van het waterschap.  
Een droombaan die hem niet is komen aanwaaien. 

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

“M’n vader zei: ‘Probeer bij de overheid  
te gaan werken’.”
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In april zijn we gestart 
met het restaureren 
van de Muur van Altena 
bij de Oranjemolen in 
Vlissingen. De muur 
is een beeldbepalend 
rijksmonument én een 
fotogenieke plek, vooral 
tijdens storm. 

Het werk beweegt mee  
met het

 getij

tekst: Chantal de Putter |  

foto’s: Cynthia Cats  

Muur van Altena
Onderdeel van de waterkering  
in Vlissingen
•  Leenhouts’Aannemingsbedrijf B.V.
•  Totale kosten project:  

€ 2 miljoen 
•  Subsidie Provincie Zeeland:  

€ 615.000,- 
•  Lengte renovatie muur:  

400 meter
•  Dikte muur: minstens 3-3,5 meter
•  Vervangen aantal stenen:  

+/- 60.000 stuks
• Gereed: oktober 2023

in de steigers

Projectleider Dick Varkevisser:  
“De muur heeft flink te lijden onder 
de zon, het zoute water en golven die 
op de muur beuken. Op een 40 meter 

brede steiger is de aannemer bezig 
met het vervangen van loszittende 
stenen en het herstellen van het 
voegwerk. Door de kracht van het 
water kunnen de loszittende stenen 
uit de muur worden geslagen. Bij 
laagwater zie je de stukjes steen op 
het strand liggen.

De oude voegen in de muur hakken 
we uit en voegen we opnieuw.  
Een groot deel van het voegwerk  
moet gebeuren tijdens laagwater.  
De aannemer gebruikt sneldrogende 
voegmortel die voldoende is uitgehard 
voordat het hoge water weer tegen 
de muur slaat. Twee jaar geleden 
hebben we op de muur proefvakken 
gemaakt en vier verschillende 
soorten voegmortel onder en boven 
de vloedlijn aangebracht. Dit om te 
testen welke het beste bestand is 
tegen de weers- en waterinvloeden.

Voor een groot deel van de muur 
liggen grote stukken breuksteen. 
Deze dienen als golfbreker en hebben 
we met een kraan tijdelijk opzij  
gelegd om de steiger tegen de muur 
aan te kunnen bouwen. Als de eerste 
40 meter is gerestaureerd verplaatsen 
we de steiger om de volgende 40 
meter te restaureren. We kunnen 
alleen buiten het stormseizoen aan 
de muur werken, dus van 1 april tot 
1 oktober.” 

Oranjedijk, Vlissingen

Dijkversterking
Hansweert
De dijk bij Hansweert wordt over een lengte van 
5,2 kilometer versterkt. Het traject loopt vanaf 
het sluizencomplex van Hansweert tot en met 
de Weg langs de Zeedijk bij Kapelle.
Deze megaklus start in 2023 en duurt tot 2027.

516.000 m3 ophoogzand

Dijkversterking tussen 
dijkpaal 244,5 sluizencomplex 
Hansweert en dijkpaal 290 de 
Kapellebank.

Zand en grond wordt 
aangevoerd per schip, over 
twee nieuw aangelegde 
strekdammen

2 tijdelijke loslocaties 
voor aanvoer materiaal per schip

250 meter keermuur

1.015 ton damwand

110.000 ton breuksteen/asfalt

50.000 m2 harde bekleding

170.000 m3 klei

ZandKlei

Oude situatie
De dijk moet verhoogd worden

Dijkversterking
De dijk wordt hoger en breder gemaakt 
met zand en klei en soms een stalen 
wand, en afgedekt met betonzuilen.

Nieuwe situatie
Een hoge, bredere zeedijk.

Wordt mede gefinancierd door het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma
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Het oogt nu als een idylle maar tijdens de Slag om de Schelde 
vonden hier gruwelijke gevechten plaats: het bunkercomplex bij 
Dishoek. John Daane neemt ons mee in zijn levenswerk.

tekst: Coen Bertijn | foto’s: Cynthia Cats

John Daane weet het nog goed. Hij was 4 
jaar en zat bij zijn vader achterin de auto. 
Ergens in de buurt van Nieuwland zag hij 
een bunker en dacht: daar wil ik een keer 
binnen kijken. Vanaf dat moment was hij 
gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog in 
het algemeen en bunkers in het bijzonder. 
De familiegeschiedenis zal daar aan 
bijgedragen hebben. Johns opa zat in het 
verzet, werd opgepakt en in ’44 in Duitsland 
gefusilleerd. In datzelfde jaar raakte zijn 
oma zwaargewond tijdens een ongeluk met 
munitie in de Zandstraat in Middelburg.  
Een Duitse arts redde haar leven.

Snuffelen bij opgravingen
Op de lagere school begon hij al met het 
verzamelen van legerspullen uit de Tweede 
Wereldoorlog. In eerste instantie vooral 
Duitse uniformen, gebruiksvoorwerpen en 
eigenlijk alles wat hij te pakken kon krijgen. 
Later breidde hij dat uit met spullen van 
Engelse en Franse origine. Hij snuffelde 
rond bij opgravingen waar mogelijk iets 
gevonden kon worden. Zo vond hij bij de 

kustversterking Nolle-Westduin van het 
waterschap bij Vlissingen onderdelen 
van een Enigma, het beroemde Duitse 
coderingsapparaat. 

Atlantikwall 
Walcheren was in de Tweede Wereldoorlog 
een belangrijke schakel in de Atlantikwall. 
Dit was een meer dan 5.000 kilometer 
lange verdedigingslinie, die Nazi-Duitsland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog langs 
de westkust van de bezette gebieden in 
West-Europa aanlegde. Bedoeld om een 
geallieerde invasie te voorkomen (het heeft 
de geallieerden niet tegengehouden). John 
bezocht de Atlantikwall van Frankrijk tot 
Denemarken. John: “Noorwegen staat nog op 
mijn verlanglijstje, daar zijn bunkers waar de 
originele kanonnen nog in staan, en dat wil 
graag met eigen ogen zien.”

De kust van Walcheren bevatte tijdens 
de oorlog honderden bunkers. Op heel 
Walcheren stonden er ongeveer 1.200. 
Daarvan zijn er nu ongeveer 80 over.  
Niet alle bunkers bevatten overigens geschut. 
Zoals in het complex in Dishoek te zien is, 
waren er ook bunkers waar de soldaten 
sliepen, bunkers die als hospitaal gebruikt 
werden en bunkers voor de opslag van 
munitie.

4

John Daane geeft rondleidingen  
in het bunkercomplex bij Dishoek.

“Niet alle bunkers 
bevatten geschut.”

Elke dag mei
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De oorzaak ligt in de veelbewogen 
geschiedenis van de Borsselepolder. 
In 1530 werd de heerlijkheid 
Borssele vrijwel verzwolgen door de 
zee. Slechts stukjes van twee polders 
bleven behouden. In 1532 werd 
begonnen met herstel maar nadat 
alle dijkgaten waren gedicht bleken 
de dijken toch niet bestand tegen de 
stormvloed die op 2 november van 
hetzelfde jaar Zeeland teisterde.  
Door onenigheid over 
kostenverdeling zou dijkherstel 
pas in 1616 voltooid worden. 
De stad Goes verwierf in 1615 
de eigendomsrechten en nam 
initiatief voor inpoldering. Cornelis 
Adriaenszoon Soetwater, voormalig 

burgemeester, stadsdokter en 
secretaris van Goes, werd dijkgraaf 
van de vernieuwde polder. Het 
dorp Borssele werd gebouwd op 
de plek van het verdronken dorp 
Monster. Volgens het voorstel van de 
dijkgraaf werden wegen en straten 
aangelegd volgens een klassiek 
verhoudingsgetal: de gulden snede. 
Zo ontstond het rechthoekige 
stratenplan van het dorp.  
Een nogal rechtlijnige dijkgraaf dus.  
De luchtfoto toont wel wat 
meetfoutjes van weleer aan; 
de hoeken van het plein zijn 
bijvoorbeeld niet precies 90 graden. 
Maar ja, imperfectie is het geheim 
van schoonheid! 

Zuid-Beveland staat 
bekend om zijn 
kronkelende dijken 
en wegen, maar in en 
rond Borssele zijn ze 
kaarsrecht met haakse 
aansluitingen. Dat kan 
geen toeval zijn!

tekst: Jaap van Liere |  

foto: Luchtfoto 2021 Beeldmateriaal 

Nederland

Dijkgraaf met een liniaal

bijzonder gevonden

Borssele

Eerste expositie
Met de duinen en bunkers tussen 
Groot-Valkenisse en Dishoek heeft 
John een bijzondere band. Dit gebied 
bevat nog zo’n 20 zware bunkers en 
de nodige lichtere bouwwerken, deels 
onder het duinzand. De 10 bunkers 
bij Dishoek zijn nog zichtbaar. 
In 1986 had John in een van de 
bunkers de eerste expositie van zijn 
verzameling. In 2011 mocht hij met 
welwillende toestemming van het 
waterschap alle bunkers van het 
bunkercomplex in gebruik nemen. 
Hij schoonde ze op en begon met de 
restauratie. Sinds het vertrek van 
de vuurtorenwachter van de twee 
vuurtorentjes bij Dishoek mag John 
diens dienstwoning gebruiken.

 
Bunkerverhalen
Om de bunkers in stand te houden 
en de verhalen die erbij horen voort 

te laten leven, werd in 2018 de 
stichting ‘Bunkerverhalen Dishoek’ 
opgericht. John verzorgt voor de 
stichting rondleidingen in het 
bunkercomplex. Alleen al de bunkers 
in de nu zeer vreedzame omgeving 
van de Dishoekse duinen maken een 
rondleiding de moeite waard. Maar 
door de uitleg die John erbij geeft, 
komt het echt tot leven. Verwacht 
echter geen vrolijke verhalen. Bij 
het bunkercomplex Dishoek vonden 
de laatste zware gevechten van de 
Slag om de Schelde plaats. Bij de 
verovering op 2 en 3 november 1944 
kwamen 34 Britten om het leven. 
Aan de Duitse zijde waren er 13 
gesneuvelden. 

Een rondleiding die John verzorgt, 
duurt normaal 1,5 uur. Maar het 
loopt ook wel eens wat uit. Zoals 
die keer dat hij een zoon van een 
Duitse veteraan rondleidde. Door de 
verhalen die ze elkaar te vertellen 
hadden, waren ze toen ruim 6 uur 
onderweg. 

We interviewen John op 4 mei en 
vragen hem of die dag nog een 
speciale betekenis heeft. John vertelt 
dat het voor hem eigenlijk elke dag 
4 mei is. De vele gesprekken met 
veteranen - Engelsen, Nederlanders 
én Duitsers - en hun vaak 
onvoorstelbare verhalen, zijn de 
drijfveer om de herinneringen aan 
de oorlog levend te houden. Zoals hij 
het zelf zegt: “Ik doe het voor hen, 
de veteranen. Hun strijd mag niet 
vergeten worden. Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij.” 

Boek een rondleiding via  
www.bunkerverhalen.nl  

De rondleiding is niet toegankelijk voor 
kinderwagens en rolstoelen. 

Een impressie over wat er in de 
bunkers te zien is. 

Verscholen in de duinen bij 
Dishoek.

“Verwacht geen  
vrolijke verhalen.”

www.bunkerverhalen.nl
www.bunkerverhalen.nl
www.bunkerverhalen.nl


Bij projecten en baggerwerkzaamheden komen grond en baggerspecie vrij.  
Dat slaan we op voor hergebruik in speciale depots. Daar zorgt André wel voor.
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“Vanuit een afdeling komt de 
vraag of een hoeveelheid grond 
of baggerspecie kan worden 
opgeslagen. Ik kijk dan naar de 
hoeveelheid en de kwaliteit.  
Als het aan de juiste eisen voldoet, 
mag het materiaal voor tijdelijke 
opslag naar het depot. Daar 
wordt de modderige baggerspecie 
gedroogd. Dan ziet het eruit als 
grond en kan het hergebruikt 
worden bij nieuwe projecten. 

De laatste jaren is het redelijk 
gelukt om de opgeslagen materialen 
te hergebruiken, bijvoorbeeld 
bij dijken of geluidswallen. In 
Middelburg en op Schouwen-
Duiveland hebben we twee locaties 
waar de baggerspecie na het drogen 
zelfs direct weer in de dijken wordt 
gestopt. Dat is de ideale situatie.
 
Helaas wordt de uitdaging om 
zulke locaties te vinden steeds 

groter. Wettelijk gezien mogen we 
het materiaal maximaal drie jaar 
binnen het depot bewaren. Als er 
geen bestemming wordt gevonden, 
moet het naar een verwerker 
of toepassingslocatie buiten de 
provincie. Dit kost veel geld en  
dat willen we voorkomen.  
Hier ligt dus nog een taak voor  
het waterschap.” 

André Verrijzer (55),

  Grond en

bagger
     in de opslag

beheert grond- en baggerdepots


