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Nieuw

bestuur in beeld

Dwars door de dijk

over kreukelbermen en klei

Oosterscheldekreeften

Vissen met erecode
Verder: Techniek: Kreekraksluizen | Naar buiten! | Doekjes: wel of niet door toilet?

welkom
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Als in slow motion stap ik over de afrastering,
bang om met een onverwachte beweging de
kudde te doen schrikken. Uiterst behoedzaam
loop ik naar de schapen toe. Net op het
moment dat ik wil afdrukken, rent het spul
weg. Telkens nieuwe pogingen. Ik probeer
zoveel mogelijk rust uit te stralen om de
schapen op hun gemak te stellen. Maar
steeds op het moment suprême (lees: hét
afdrukmoment) stuift de boel uiteen om
vijftig meter verderop weer stil te staan. Ook
ik sta even stil en bedenk hoe ik het anders
aan moet pakken. We kijken elkaar even...
schaapachtig aan.
Rudy Visser is waterschapsfotograaf
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“De Kreekraksluizen
lijken me erg interessant
vanwege hun scheiding
van zoet en zout water.
Het zou mooi zijn eens
door de technische
ruimtes te lopen, de
betonconstructies en de
werktuigbouwkundige
installaties te zien.”
De wens van lezer
Kees Louwerse ging in
vervulling. Wij liepen mee.

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 eind juni.
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Teksten: Linda van Dijke (LvD, eindredacteur), Arjan Goossen (AG), Sandra Minneboo
(SM), Chantal de Putter (CdP), Danielle Steijn (DS) en Manon Veroude (MV).
Fotografie: Rudy Visser
Opmaak: Life Design, Zierikzee
Druk: Jumbo Offset, Goes

Tussen 1 april en 15 juli mag er
op kreeften gevist worden. Wat
is er zo bijzonder aan de Oosterscheldekreeft? We vragen het aan
twee specialisten: een visser en een
kok. Van zeewater tot kookwater.
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Het beheren en onderhouden
van waterkeringen is een van
onze kerntaken. Hoe wordt een
dijk verzwaard? Het begint op de
tekentafel.

Maak kennis met het nieuwe
dagelijks bestuur van
Scheldestromen.

Op de achterpagina: thuis bij de
familie De Jong in Middelburg.

verder

Reacties, vragen of suggesties?
Ons redactieadres:
Afdeling Communicatie
en Bedrijfscultuur,
Antwoordnummer 700, 4330 WB
Middelburg (geen postzegel nodig)
communicatie@scheldestromen.nl,
088-246 1000 (lokaal tarief).

6 		 Korte nieuwsberichten
11 		 Post
14 		 Buiten
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www.scheldestromen.nl
Volg ons op twitter:
www.twitter.com/waterschap
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vochtige doekjes:
wel of niet doorspoelen?

Doekjes veroorzaken verstoppingen in rioolgemalen.
Vochtig toiletpapier mag wel door het toilet.

De supermarktschappen liggen er vol mee. Vochtig toiletpapier,
snoetenpoetsers, schoonmaakdoekjes en billendoekjes.
Doekjes zijn er in alle soorten en maten. Mogen ze nu wel of
niet door het toilet? Het waterschap heeft regelmatig veel last
van verstoppingen in rioolgemalen. Volgens Stichting RIONED
(koepelorganisatie voor rioleringszorg) is de samenstelling van het
vochtig toiletpapier tegenwoordig voor 99% in orde, waardoor dit
nu wel doorgespoeld mag worden. Alle andere doekjes blijven een
probleem voor het riool. Deze zijn niet afbreekbaar of oplosbaar.
Kortom: vochtig toiletpapier mag doorgespoeld worden, de overige
doekjes niet. Deze zomer zullen we nogmaals de aandacht op
dit probleem vestigen omdat dan de verstoppingen – vooral in
toeristische gebieden - zienderogen toenemen. (LvD)

besparen op

advertenties
Voorheen adverteerden we wekelijks over bijvoorbeeld
lozingsvergunningen, verkeersbesluiten, informatieavonden en intrekkingsbesluiten. Omdat het bestuur de
lasten voor de inwoners zo laag mogelijk wil houden, heeft
het besloten om hierop te bezuinigen. U vindt ons nog
wel wekelijks terug in de kranten PZC, BN/De Stem en
Eendrachtbode, maar daar kunt u alleen de onderwerpen
lezen. Heeft u interesse in een bepaald onderwerp, dan
kunt u de informatie vinden op www.scheldestromen.nl/
waterschapsblad. Heeft u geen internet maar wilt u meer
informatie over een bepaald onderwerp, dan sturen we u
graag de informatie op papier toe. Deze kunt u aanvragen
bij de afdeling Communicatie en Bedrijfscultuur, 0882461000 (lokaal tarief). (DS)

les in waterzuivering

De gastlessen en rondleidingen zijn gratis.
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Boven de Westerschelde geven we al jaren
gastlessen in de klas en rondleidingen op de
rioolwaterzuiveringen. Sinds kort is dit ook
mogelijk voor de Zeeuws-Vlaamse basisscholen.
Kinderen vanaf groep 7 krijgen in de klas
uitleg over het zuiveren van water en de
andere taken van het waterschap. Tijdens het
bezoek aan de zuivering kunnen ze zelf zien
hoe het rioolwater wordt gezuiverd tot water
dat weer schoon genoeg is voor gebruik in de
landbouw en industrie. Een gastles aanvragen?
Ga naar www.scheldestromen.nl of stuur een
e-mail naar Mieke Tinge, coördinator van de
freelancers; mieke.tinge@hetnet.nl. (CdP)

ieuws
In 2010 zijn we gestart met een grootscheepse saneringsoperatie van een aantal
rioolgemalen. Sommige zijn verouderd en
andere moeten worden vergroot. Projectleider
Gerrit Mouthaan legt uit: “In 2010 hebben we
de gemalen in Middelburg, Kruiningen, SintAnnaland en Sint-Philipsland vernieuwd.

Ook dit jaar staat een flink aantal pompinstallaties op de planning. Op dit moment
wordt hard gewerkt aan de gemalen in
Zoutelande en Grijpskerke. “We hebben er
bewust voor gekozen om de twee gemalen op
Walcheren in de winter aan te pakken. In de
zomerperiode draaien die gemalen namelijk
op volle toeren vanwege alle toeristen. Alleen
de werktuigkundige en elektrotechnische
installaties worden vernieuwd. De nieuwe
pompen zijn een stuk krachtiger. Nu wordt
het water vanuit Grijpskerke en Zoutelande
eerst nog naar Koudekerke gepompt. Straks
kan het afvalwater rechtstreeks naar de
zuivering in Ritthem. Dit scheelt een hoop
energie en is dus beter voor het milieu.” Op
korte termijn staan ook de gemalen van
Sint-Philipsland (dorp), Anna Jacobapolder,
Vlissingen, Serooskerke, Oud-Vossemeer en
een nieuw opjaaggemaal Oud-Vossemeer op
de planning. Gerrit: “Inwoners merken als het
goed is niet zo veel van de werkzaamheden.
De gemalen blijven gewoon doordraaien,
zodat het afvalwater netjes wordt afgevoerd.”
(MV)

werk aan
rioolgemalen

Het rioolgemaal bij Grijpskerke.

waterschap

plant

Grote groene bomen en heerlijk ruikende struiken zijn
een lust voor onze zintuigen. Maar gezonde beplanting
vraagt veel aandacht. Henkjan Schiettekatte
(projectleider groenbeheerplan): “We houden bomen
en struiken in ons beheersgebied het hele jaar
door goed in de gaten. Zieke en oude beplanting
verwijderen we en proberen we zoveel mogelijk te
vervangen.” Afgelopen maanden waren het drukke
tijden. “Het rooien en het planten doen we alleen in de
wintermaanden, buiten het broedseizoen. Deze winter
zijn er zo’n 2.000 laanbomen, 150 knotwilgen en 15
kilometer nieuwe struiken de grond ingegaan.” Als dat
geen goed begin is van de lente! (MV)
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db

Het dagelijks bestuur
(db) van het waterschap
is vergelijkbaar met het
college van burgemeester
en wethouders bij een
gemeente. Wethouders
heten bij ons db-leden en
de burgemeesterfunctie
vervult bij ons de
dijkgraaf.

Dijkgraaf Toine Poppelaars is bijna interim af.
Binnenkort wordt hij officieel door de kroon benoemd
als dijkgraaf van waterschap Scheldestromen. Hij is
verantwoordelijk voor communicatie, handhaving,
personeel en organisatie en vertegenwoordigt het
waterschap in het algemeen. “Ik houd me dus met
interne zaken bezig, maar als er internationale
zaken te bespreken zijn, komt dat op mijn bordje”,
aldus de dijkgraaf. De dagelijkse bestuursleden
hebben de overige taken als volgt verdeeld: Willem
Ginjaar en Luc Mangnus wilden graag weer dezelfde
zaken beheren als waar ze in de voormalige waterschappen verantwoordelijk voor waren. Ginjaar heeft
daarom de waterketen en het Veerse Meer in zijn
portefeuille, Mangnus watersystemen. “Er zitten veel
uitdagingen in deze projecten, daarom wil ik me daar
nog steeds in verdiepen”, vertelt Ginjaar. Sophie van
‘t Westeinde, al eerder waterschapsbestuurder van
1998 tot 2008, houdt zich bezig met alles rondom
wegen, verkeersveiligheid en groenbeheer. Guiljam
van der Schelde is content met zijn portefeuille
waterkeringen. “Voor mij een nieuw terrein en als
ik aan het waterschap denk, denk ik ook gelijk
aan veiligheid en dijken.” Denis Steijaert vindt het
geweldig om zich te kunnen inzetten voor financiën.
“Dat is toch het meest interessant, want alles draait
tenslotte om de centen”, vertelt hij trots. Naast de
financiën is hij verantwoordelijk voor grondzaken
en het dossier Hedwigepolder. “Samen staan we
in ieder geval sterk achter het werk van het hele
waterschap.”

Besturen op hoofdlijnen
Sinds de fusie is er voor het bestuur veel veranderd.
Om het gebied maar als voorbeeld te noemen.
Waterschap Scheldestromen beslaat nu immers
héél Zeeland. “Vorig jaar kende ik het gebied nog op
mijn duimpje. Als iemand over een bepaalde sloot
iets wilde vragen, dan wist ik wel waar het over ging.
Nu is het gebied zo groot dat we ons dat niet meer
kunnen veroorloven. Helaas kunnen we ook niet
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het ni

Een nieuw waterschap, een nieuw
bestuur. Een bestuur dat nauw
contact met inwoners hoog op de
agenda heeft gezet. Begin januari
heeft het dagelijks bestuur dit in
hun coalitieakkoord opgenomen.
De afgelopen maand werkten ze
hard aan het Bestuursprogramma,
waarin dit wordt uitgewerkt.
Waarom vinden ze dit contact zo
belangrijk? Een gesprek met het
dagelijks bestuur.
door Danielle Steijn-Laing

ieuwe

BESTUUR!

Het dagelijks bestuur van links naar rechts:
Willem Ginjaar, Sophie van ’t Westeinde,
Denis Steijaert, Toine Poppelaars en
Guiljam van der Schelde. Luc Mangnus vindt
u in de boom.

9

Het dagelijks bestuur vergadert
iedere twee weken. Ieder db-lid heeft
een eigen portefeuille.

meer bij iedere inwoner op de stoep
staan”, aldus Mangnus. “Natuurlijk
zijn er projecten die je moet hebben
gezien, maar we zullen daar een goed
evenwicht in moeten vinden”, vult Van
der Schelde aan. “Het bestuur moet
ook efficiënt zijn taken uitvoeren.” Zo
is het niet meer mogelijk om nog te
weten waarom die ene dulve nou niet
is gebaggerd, maar bijvoorbeeld wel
hoe de situatie is rondom de hekken
van Ossenisse. Van ‘t Westeinde vindt
het mooi dat het gebied zo uitgebreid
is. “We hebben tenslotte de mooiste
provincie van Nederland.”

Naar de mensen toe
De grootte van het gebied mag dan
wel beperkingen met zich meebrengen, dat weerhoudt het bestuur niet
om te zeggen dat ze hoog wil inzetten op meer directe communicatie
met de inwoners, vooral bij projecten
en werkzaamheden in uw voor- en
achtertuin. Dus niet alleen laten zien
welke taken het waterschap in het algemeen uitvoert. Maar echt nauwkeurig vertellen wat iemand van ons en
van het werk bij hem in de buurt kan
verwachten. Daarbij willen ze toch
ook de contacten met mensen zelf
leggen. “Als er een informatieavond is,
dan moeten wij als bestuurders ook
aanwezig zijn”, vertelt Van ‘t Westeinde. Van der Schelde en Poppelaars
beamen dat en hebben al de nodige
dorpsraadvergaderingen en spreekbeurten achter de rug. Zij zien daar
zeker de meerwaarde van in. Dat ze
niet precies weten hoe het met die ene
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sloot staat, is volgens hen dan ook
niet zo erg. Het bestuur is er om uw
belangen te behartigen en bepaalde
vragen kunnen ze altijd uitzetten bij
deskundige waterschapsmedewerkers. Volgens Steijaert moeten we
mensen niet alleen eerder betrekken
bij projecten, maar moeten we ook
echt naar hen luisteren. Dit betekent voor het waterschap geregeld en
nauw contact met omwonenden van
werken.

voordelen voor de burger op. “We
willen tenslotte het werk voor alle
Zeeuwen zo goed en zo goedkoop
mogelijk uitvoeren. Samenwerking
levert hoe dan ook geld op”, vertelt
Poppelaars. Dit kan op vele manieren.
Er zijn al initiatieven op het gebied
van bijvoorbeeld belastingen en
watervergunningen. Ook wil het
waterschap met de dertien gemeenten
rioolwater efficiënter verwerken, zodat
het goedkoper voor de burger wordt.

Dat levert geld op

Deze onderdelen komen met alle
visies op de taken van het waterschap
samen in het Bestuursprogramma.
Met de uitwerking ervan gaan de
medewerkers van het waterschap de
komende jaren hard aan de slag.

Ook het contact met andere overheden vinden de bestuurders essentieel. Een goede samenwerking met
alle dertien colleges van burgemeester
en wethouders en Gedeputeerde
Staten levert vooral financiële

post!

inzendingen welkom:
communicatie@scheldestromen.nl

“Eerst leek het me maar niks zo’n glossy van het
waterschap, eerlijk is eerlijk. Maar jullie
maken best een leuk, informatief en verzorgd
blad wat ik graag lees!”
reactie van een lezer

Geachte heer/mevrouw,

Onze reactie:

In het najaar 2008 is door het
Waterschap Zeeuwse Eilanden alle
beplanting gekapt langs de Oude
Nieuwlandseweg in Nieuwerkerk. Ik
vond dat erg zonde, het duurt immers
vele jaren voordat je een dergelijke
beplanting weer terug hebt, maar
mij is verteld dat het nodig was
vanwege de iepenziekte. Sindsdien is
de berm kaal en verwilderd met veel
onkruid. Het ziet er niet mooi uit. Het
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de
herbeplanting steeds toegezegd, daar
deze ook verplicht is, maar tot op heden
heeft de herbeplanting nog steeds niet
plaatsgevonden. Ik heb dit meerdere
malen met het Waterschap opgenomen,
maar ik krijg eerder ontwijkende
antwoorden dan duidelijkheid. Zou u
eens kunnen uitzoeken waarom de
herbeplanting zo lang op zich laat
wachten en wat nu de planning is?

Geachte heer Van Amersfoort,

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Michiel van Amersfoort
Oude Nieuwlandseweg 8
Nieuwerkerk

Naar aanleiding van uw vraag over de
herbeplanting langs de Oude Nieuwlandseweg
kan ik u mededelen dat dit zal worden
uitgevoerd tussen december 2010 en februari
2011. Afhankelijk van de weersomstandigheden
(regen/vorst) zal het planttijdstip worden
bepaald. Gestreefd wordt echter om in de
najaarsperiode de werkzaamheden uit te
voeren. Het is belangrijk om de bermen een
periode rust te gunnen zodat het natuurlijke
evenwicht ondergronds zich kan herstellen.
De bermen ogen nu misschien wat onverzorgd
door de aanwezige vegetatie, deze zorgt er
echter voor dat de berm goed doorwortelt wordt
waardoor de beplanting in de toekomst goed
kan aanslaan. Er zal een beplanting worden
aangebracht die uit verschillende soorten
struiken bestaat: veldesdoorn, hondsroos,
struikwilg, kardinaalsmuts, liguster, kornoelje,
gelderse roos en els. Hiervan zijn de els en de
veldesdoorn de boomvormende soorten die wat
hoger uitgroeien.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Indien u nadere inlichtingen
wenst, kunt u contact met mij op te nemen.

Henkjan Schiettekatte
Beleidsmedewerker groen
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Zeeland. Land van zee, strand en
… dijken! Zeeland staat bekend om
de prachtige stranden en de vele
zonuren. En de strijd tegen het
water. Belangrijk onderdeel hiervan
zijn dijken. Sinds mensenheugenis
zijn ze een vanzelfsprekend
onderdeel van ons landschap. Zo
vanzelfsprekend dat we ze vaak
niet meer zien.

door Arjan Goossen

ode
aan

Zeeuwse

dijken
12

Dwarsdoorsnede van een dijk.

De naam zegt het al: Zeeland is gewonnen op de zee. Vanaf de middeleeuwen begonnen monniken met het
inpolderen en bedijken van stukken
land. Vaak traden er overstromingen
op en moesten delen weer aan de
zee worden teruggegeven. In februari
1953 vond de laatste overstroming
plaats. Deze catastrofale ramp bepaalde het huidige stelsel van dijken
en dammen. Er kwamen criteria
waaraan zeedijken moeten voldoen.
Ze moeten een storm die gemiddeld
één keer in de 4.000 jaar voorkomt,
kunnen weerstaan. Ook werden de
zeearmen afgesloten, zodat de kustlijn werd ingekort. De Westerschelde
bleef open. Onderdeel van de Deltawerken is de Oosterscheldekering die
in 1986 geopend werd.

Opbouw van een dijk
Het verzwaren van een dijk begint
aan de tekentafel. Er wordt berekend
hoe hoog en breed de dijk moet zijn.
De Zeeuwse dijken zijn tussen de vijf
en twaalf meter hoog. Deze normen
zijn vastgelegd in de Deltawet. De
kern van de dijk bestaat veelal uit
zand. Om te voorkomen dat de dijk
water doorlaat, komt hierover een
kleilaag van zo’n 60 tot 80 centimeter
dik. Om de kracht van de golven te
breken is aan de buitenkant meestal
een harde bekleding aanwezig.
Aan de voet van de dijk ligt de kreukelberm. Dit zijn losse stenen die
ervoor zorgen dat er geen erosie aan

de voet van de dijk ontstaat waardoor
de taludbekleding van de dijk onderuit zakt. In Zeeland is sinds 1996
veel steenbekleding vervangen en
verzwaard. Dit werk wordt uitgevoerd
door projectbureau Zeeweringen, een
samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap. De dijken
zijn zo robuust dat ze - mits goed
onderhouden - de komende vijftig
jaar kunnen doorstaan. Nieuwe dijken worden niet meer aangelegd. De
huidige dijken vormen de basis voor
aanpassingen en onderhoud.

Nieuwe inzichten
Kustversterking blijft nodig. Stijging
van de zeespiegel en zwaardere golfbelasting zorgen dat acht Nederlandse kustgedeelten niet meer veilig zijn.
De zogenaamde Zwakke Schakels. In
Zeeland waren er twee. De gebieden
bij Vlissingen en Westkapelle zijn
inmiddels helemaal versterkt. Bij de
andere, in West-Zeeuws-Vlaanderen,
is de kustversterking in volle gang.
Nieuwe methoden worden volop toegepast. Zoals het overslagbestendig
maken. Door het aanbrengen van
een dikkere kleilaag aan de binnenzijde blijft de dijk langer staan
wanneer er water overheen slaat. Het
snel onderuitzakken van het binnentalud was een van de oorzaken van
de ramp in 1953.
Landwaarts verzwaren van dijken is
soms lastig omdat de ruimte hiervoor

ontbreekt. Versterking richting zee
biedt uitkomst. Door het opspuiten
van zand wordt de kust uitgebouwd.
De kracht van de golven breekt
eerder. Zo is bij Nieuwvliet-Groede
in Zeeuws-Vlaanderen 2,8 miljoen
kubieke meter zand opgespoten.

Vergeet het maar
Het Nederlandse stelsel van dijken en
duinen is uniek in de wereld. Buitenlandse delegaties komen kijken hoe
wij onze kust beschermen. Veiligheid
tegen overstromingen is in Nederland een taak van de overheid. In
andere landen is dat vaak niet zo.
Dit laatste hoeft u niet te onthouden
als u over het strand wandelt of op
een dijk fietst. De kust is niet alleen
voor de veiligheid maar ook om van
te genieten.

Waterschap Scheldestromen
beheert en onderhoudt meer dan
500 kilometer Zeeuwse dijken en
duinen. Elke vijf jaar worden ze
uitgebreid getoetst. De laatste
keer was eind 2010. Hieruit bleek
dat acht procent niet aan de
strenge normen voldoet. Door deze
dijkvakken nauwlettend in de gaten
te houden en bij extreme storm
zo nodig extra maatregelen te
treffen, wordt de veiligheid zo goed
mogelijk gewaarborgd. Voor deze
dijkvakken wordt actief gezocht
naar financieringsmogelijkheden.
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3866

kilometer waterschapswegen

Waterschap Scheldestromen beheert
en onderhoudt wegen, fietspaden en
groen buiten de bebouwde kom.

werk aan
de

dijk

sluisjes kijken in Hulst

In museum De Vier Ambachten in
Hulst is er van 27 april tot 8 juli
een tentoonstelling over sluizen en
sluisjes in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Het is een foto-expositie van
zowel oude als nieuwe foto’s met
bijbehorend verhaal. U vindt het
museum aan de Steenstraat 28. Het
is dagelijks geopend van 14.0017.00 uur. Om de entree hoeft u het
niet te laten: € 2,50 voor volwassenen, € 1,50 voor 65-plussers en
mensen met een Museumjaarkaart
kunnen gratis naar binnen.

Op 1 april is het stormseizoen weer voorbij. Dat betekent dat er
weer volop aan de dijken wordt gewerkt. U kunt kranen tegenkomen
op zeven dijktrajecten verspreid over Walcheren, Zuid-Beveland,
Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Laatstgenoemde
gaat over de dijken in de Willempolder/Abraham Wissepolder. Over
een lengte van 1,7 kilometer wordt de steenbekleding van de dijk
versterkt. Projectbureau Zeeweringen is een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en het waterschap. U kunt alle dijktrajecten
uitgebreid bekijken op www.zeeweringen.nl. Daar kunt u zich ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen? Belt u dan
met 088-2461370 (lokaal tarief).

Middelburgboekenstad

Boekenliefhebbers kunnen op 1 mei hun hart ophalen op de grootste
boekenmarkt van Zuidwest Nederland. Boekhandelaren uit Nederland
en België bevolken samen 140 kramen op de Markt in Middelburg. Onder
de standhouders is een groot aantal gespecialiseerde antiquariaten,
met als hoofdassortiment scheepvaart, esoterie, kinderboeken,
Zeeuwse boeken en kaarten. U kunt er terecht van 10.00 tot 17.00 uur.
Ook galeries, kunstateliers en antiquairs zijn die dag open vanwege de
kunst- en cultuurroute.
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echte Zeeuwse

smaakmakers

Wat heeft ons mooie Zeeuwse land veel verborgen adresjes. Het
nieuwe boekje ‘Zin in Zeeland’ onthult er 55. Van boerenkaas
uit de Pieterspolder tot poldervlees uit Kerkwerve. Boeren,
vissers, wijn- en kaasmakers, fruit- en groentetelers: allemaal
ondernemers die zich met hart en ziel voor hun product
inzetten. En het mooie is: u kunt er van mee genieten.
Alleen al het lezen nodigt u uit eens om te rijden naar een
boerderijwinkel, restaurant of jammakerij. Prachtige Zeeuwse
foto’s omlijsten de vlot leesbare teksten. Openingstijden en adressen
inclusief! ‘Zin in Zeeland’ € 16,50 bij de Zeeuwse boekhandel. Ook leuk om cadeau te geven!

fietsen langs de bloesems
De knoppen van de fruitbomen staan op springen. Nog even en de
prachtige bloesems vrolijken de boomgaarden weer op. Een mooi
moment voor een eerste lentefietstocht. Een eigen route plannen
kan natuurlijk maar Promotie Zeeland Delta heeft ook een fietsroute
uitgestippeld via het knooppuntensysteem. De ‘Bloesem en fruitroute’
is 53 kilometer en voert je onder andere langs Kloetinge, Goes,
Heinkenszand, Nisse, Kwadendamme en Baarland. De route is te koop
voor € 1,50 bij alle VVV-kantoren in Zeeland of via de webshop. In de
routefolder staan de nummers van de knooppunten.
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achter de schermen
Een lezer krijgt een kijkje in de keuken bij een
bedrijf of gebied waar normaal geen publiek
is toegestaan.

Het betonnen complex uit de jaren ’70 oogt verlaten en
desolaat. Weer en wind hebben vrij spel en geven het
geheel nog een extra dimensie. Op een stormachtige
dag in februari mocht lezer Kees Louwerse (44, rechts)
een bezoek brengen aan de Kreekraksluizen in het
Schelde-Rijnkanaal.
door Chantal de Putter
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techniek

op de grens van

zoet
en
zout
zoet en zout
Kees: “Als klein jochie was ik al
geïnteresseerd in techniek en de
Deltawerken. Deze fascinatie voor de
technische hoogstandjes van werktuigbouwkunde en weg- en waterbouw is er nog steeds.” Een bezichtiging van het sluizencomplex stond
dan ook hoog op zijn verlanglijstje.
Ron Karelse (48) van Rijkswaterstaat
is bereid hem op het complex rond te
leiden.

Eersterangs
“Voordat we beginnen gaan we
eerst een bakje koffie drinken in
de bedieningstoren”, besluit Ron.
Het uitzicht bovenin de prominente
gele toren is overweldigend. Je ziet
het Schelde-Rijnkanaal, het Zoommeer en de Oosterschelde. Aan beide
kanten liggen schepen in de sluizen
te wachten totdat het water het juiste
peil heeft bereikt om verder te varen
richting Antwerpen of Rotterdam.
In de bedieningstoren houden drie
sluiswachters, operators, op tientallen schermen de vaarbewegingen
van de schepen in de gaten. En via
de marifoon komen gesprekken in
verschillende talen de toren binnen. “De operators bepalen in welke
kolk (sluis) het schip terechtkan en
melden dat aan de schipper via de
marifoon”, vertelt Ron. Operator Jan
vult aan: “De schipper levert via de
computer allerlei gegevens aan zoals
de grootte van het schip, de lading,

maar ook het gewicht en het aantal
personen aan boord. Dat is belangrijk om te weten als er zich calamiteiten voordoen.” Schepen met gevaarlijke stoffen dragen een bord met
een blauwe kegel. Schepen met twee
blauwe kegels vervoeren gevaarlijke
en vluchtige stoffen. “Deze schepen
moeten in de sluis minimaal vijftig
meter uit elkaar liggen”, zegt Ron.

Trapje op, trapje af
We verlaten het warme gebouw en lopen tegen de harde wind in naar een
van de acht torens van de sluizen.
De torens variëren in hoogte van 36
meter tot 39 meter (boven NAP) en in
elke toren hangt een contragewicht
van 52 ton om de sluisdeur op te halen en te laten zakken. Een dergelijke
deur inclusief rijdek weegt 195 ton.
We nemen een kijkje binnenin en
dalen de trappen af naar de kelder
van het mechanisme voor de sluisdeur. Op dat moment is het mechanisme in beweging en produceert
ongelooflijk veel lawaai. Vier dikke
staalkabels draaien rond de kabeltrommel en lopen omhoog naar het
omloopwiel. Gelukkig is even later
de sluisdeur weer dicht en kan Ron
weer verder met zijn technische uitleg aan Kees. Kees is erg nieuwsgierig
naar het omloopwiel en we klimmen
via een heleboel steile trappen naar
de toren. Via een smalle opening is
de sluisdeur en het contragewicht te

De Kreekraksluizen liggen
in het Schelde-Rijnkanaal.
In 1969 startte de bouw en
in september 1975 vond de
opening plaats.
• Lengte sluiskolk: 320 meter
• Breedte sluiskolk: 24 meter
• Overbrugging peilverschil:
1,80 m boven NAP
• Vrije doorvaarthoogte: 9,10
meter
• Waterdiepte: minimaal 5
meter
• Bodembreedte vaarweg:
tussen 120 en 150 meter
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Naast: het sluizencomplex met het
gele bedieningsgebouw.
Linksonder: de staalkabels zorgen
voor de bediening van de sluisdeuren.
Rechtsonder: al ruim voor het schip
de kolk invaart, wordt het in de gaten
gehouden door de operators.

zien. Gelukkig heeft Kees geen last
van hoogtevrees!

Zoet-zoutgrens
De rondleiding gaat verder naar de
waterinlaat en -uitlaatwerken op het
terrein. Ron vertelt: “Vroeger hadden de sluizen ook de functie van
zoet-zoutwaterscheiding, maar dat
is achterhaald. Het gemaal Kreekrak
wordt gebruikt om de zoet-zoutwatergrens in stand te houden. Deze
scheiding is erg belangrijk zodat het
Zoommeer niet verzilt. En zoet water
is natuurlijk erg belangrijk voor het
drinkwater.” Elke nacht pompt het
gemaal het afgelaten zoete water
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op het Zoommeer weer terug naar
de zuidkant van het kanaal om het
zoute water op zijn plek te houden.
De grens ligt ongeveer vijfhonderd
meter ten zuiden van de brug Bath.

Koude oorlog
Het hele complex gebruikt veel energie. Bij een stroomstoring kan het
sluizencomplex terugvallen op twee
gigantische noodstroomaggregaten
die in de oude werkplaats staan. In
de aggregaatruimte wacht Kees nog
een verrassing. Onder de werkplaats
ligt een bunker uit de tijd van de
koude oorlog. Door een dikke deur
stappen we een totaal andere we-

reld binnen. De bunker is compleet
ingericht met zelfs een water- en
luchtbehandelingssysteem. Zelfs de
pedaalemmer in de keuken is nog in
de stijl van de jaren 70; bruintinten
met bloemdessin. “Het leger komt
nog regelmatig in de bunker oefenen”, weet Ron te vertellen.
Kees is onder de indruk van het complex en de ingewikkelde techniek.
“Mijn collega’s en het thuisfront zijn
erg benieuwd naar het bezoek, dus
ik heb straks nog heel wat te vertellen.”

in de steigers
• Start: februari 2010
• Gereed: maart 2011
• Aannemers: Boskalis voor aanbrengen zand en Feijter Groep
voor strekdam, dijkverzwaring en
inrichting duin
• Aannemingssom: € 8.080.000
• Lengte nieuw duin: 600 meter
• 770.000 m3 zand
• Lengte dijkverzwaring: 400 meter
• www.kustversterking.nl

De kust in West Zeeuws-Vlaanderen
gaat ingrijpend op de schop. Het bleek
dat de kust over een aantal jaren niet
meer veilig is. Inmiddels is het kustvak
Nieuwvliet-Groede gereed. Het werk bij de
Herdijkte Zwarte Polder is bijna afgerond.

Nieuwvliet

door Arjan Goossen

herdijkte Zwarte Polder Nieuwvliet

“We leggen de laatste hand aan het
deeltraject Herdijkte Zwarte Polder.
Het nieuwe duin wordt ingeplant met
helmgras en er worden toegangspaden en duinovergangen aangelegd.
Ook plaatsen we afrasteringen.”
Michiel Pouwer (34) is projectleider van de Zwakke Schakel West
Zeeuws-Vlaanderen en vertelt enthousiast over het project.
“Ik werk bij het ingenieursbureau
van het waterschap. Mijn rol is zorgen dat het werk op tijd en volgens
het bestek wordt uitgevoerd. Ik werk

de kustversterking van de verschillende deelgebieden in detail uit.”
Op het strand zien we bulldozers en
graafmachines bezig met de inrichting van het nieuwe duin. “In het
voorjaar van 2010 zijn we begonnen
met het opspuiten van zo’n 770.000
m3 zand. Een zandhopper vaart zo
dicht mogelijk bij de werklocatie en
spuit dit gemengd met water op het
strand. Puur zand krijg je niet door
een slang gespoten”, legt Michiel uit.
Het zand wordt met bulldozers op
de juiste plaats geschoven. Er is

een nieuw duinlandschap ontstaan
en een stenen strekdam aangelegd.
Een ander onderdeel van de kustversterking was het versterken van
de zeedijk met betonzuilen, klei en
asfalt. Michiel is trots op het werk.
“Het eindresultaat is een veiligere en
mooiere kust. Het strand is breder
gemaakt en er is een heel nieuw
duingebied aangelegd, waarin je naar
hartenlust kunt fietsen en wandelen. Ook de recreatiewaarde van het
kustgebied is vergroot. Het werk is
dus multifunctioneel.”
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Zierikzee

Scherpenisse

Kreeftenvissers, koks en fijnproevers kijken er al maanden
naar uit. Op 1 april start het kreeftenseizoen weer. De
Oosterscheldekreeft is niet meer weg te denken uit de betere
Zeeuwse restaurants. Liefhebbers komen van heinde en verre
om van de speciale kreeftensoort te genieten. De vissers zijn
zuinig op de populatie en vissen alleen volgens de onderling
afgesproken ‘erecode’.
door Manon Veroude

De zilte lucht komt ons tegemoet als we de
steiger bij Het Luitje in Zierikzee op lopen.
Dit is de uitvalsbasis van kreeftenvisser Jan
van Westenbrugge (57) en zijn compagnon
Evert van de Zande (22). Tussen 1 april en
15 juli varen zij dagelijks de Oosterschelde
op om hun fuiken te lichten. Jan: “Op een
goede dag komen we thuis met wel vijftig
kreeften. We vangen er meer, maar we gooien
bevruchte vrouwtjes en kreeften onder de 24
centimeter terug. Zo houden we de populatie in stand en kunnen we ook volgend jaar
onze boterham verdienen.”

Een prachtexemplaar
Terwijl we de Oosterschelde opvaren, vertelt
Jan aan één stuk door. “Kreeften brengen
een deel van het jaar in winterslaap door.
Pas als het water boven de 6 graden Celsius
is, ontwaken ze en gaan ze op zoek naar
eten. Dat doen ze meestal niet overdag. Pas
als het donker wordt, kruipen de kreeften
onder hun steen vandaan. Wij lokken de
kreeften met visresten in onze fuiken.” Ter
hoogte van het ‘stille strandje’ licht Evert een
van de fuiken. Trots haalt hij de buit binnen. Het is een prachtexemplaar; lang en
slank, diep bruin van kleur met groenblauwe
scharen. De kreeft wordt eerst opgemeten.
“Dit mannetje voldoet ruim aan de eisen”,
legt Evert uit. Behendig brengt hij elastie-
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ken rond de scharen aan. Dan verdwijnt de
kreeft in de speciale laadruimte van de boot.
De kreeften worden aan het einde van de
middag persoonlijk door Evert of Jan bij de
restaurants afgeleverd. “Verser kan het niet!”

Nieuwe jas
Kreeften groeien regelmatig uit hun jasje.
Jan: “Volwassen dieren verschalen eens per
jaar, maar kleintjes die harder groeien veel
vaker. Om voldoende kalk aan te maken voor
hun nieuwe jas eten ze hun oude schaal op.”
Als ze verveld zijn, zijn ze week en kwetsbaar. Maar alleen in deze toestand kunnen
ze zich voortplanten. Vrouwtjes doen dit pas
vanaf hun zevende levensjaar. “Het voortplantingsproces van de kreeft is heel bijzonder. Zodra het vrouwtje een nieuwe schaal
heeft, brengt ze de bevruchte eitjes naar
buiten en bewaart deze onder haar staart.
Ongeveer negen maanden later, laat ze de
eitjes pas los.” Uit de eitjes komen kleine
larven, die voordat ze naar de bodem zakken
een paar weken in het water dwarrelen. “Niet
alle larfjes redden het, zul je begrijpen. Zij
zijn een lekker hapje voor de vissen.”

Noorse voorvaderen?
In 1883 ontdekten vissers voor het eerst
een kreeft in de Oosterschelde. Vermoedelijk zijn er larfjes van Noorse kreeften door

de

Oosterscheldekreeft:
een Zeeuwse

top delicatesse

Behendig brengt Evert van de Zande de
elastieken rond de scharen aan.

Maurice de Coninck, eigenaar en kok van
Vis aan de Markt in Scherpenisse.
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Boven: Evert en Jan lichten de fuik.
Midden: Met zelfgemaakte frieten
van bintjes uit de omgeving niet te
versmaden.
Onder: Maurice: “Ik geloof heilig in
streek- en seizoensproducten.”

stromingen in de Zeeuwse wateren
terechtgekomen. Door het gebruik
van stenen bij dijkverzwaringen, konden de kreeften gedijen in de zeearm.
Ondanks een aantal zeer strenge
winters en grote hoeveelheden zoet
water dat in het verleden door de
Oosterschelde stroomde, heeft de
kreeft zich staande kunnen houden.
Slechts enkele exemplaren overleefden de voor hen barre omstandigheden. Hierdoor hebben alleen de
sterkste kreeften zich voortgeplant en
is er een nieuw, kwalitatief hoog ras
met een eigen DNA ontstaan.

Eerlijk en puur
Maurice de Coninck (40) van restaurant ‘Vis aan de Markt’ (voorheen
De Gouden Leeuw, red.) in Scherpenisse is een groot fan van de Oosterscheldekreeft. “Het is niet dat deze
kreeft per se lekkerder is dan andere
kreeften”, zegt hij. “De Oosterscheldekreeft is wel heel bijzonder. Zo is
hij fijner en subtieler van smaak,
maar toch lekker zilt en stevig van
structuur.” Maurice vertelt zoals hij
kookt; vol passie. “Ik geloof heilig in
streek- en seizoensproducten. Lekker
eten zit hem voor mij in de versheid
en puurheid van de ingrediënten.” Bij
‘Vis aan de Markt’ draait het dan ook
niet om kunstig opgemaakte borden.
Het gaat om de smaak. “De kreeft
komt het beste tot zijn recht wanneer
je hem kookt of grilt op houtskool.
Lamsoor, zelfgemaakte frieten van
bintjes uit de omgeving en huisgemaakte mayo smaken er heerlijk bij.”
Het groot aantal bezoekers, is het
bewijs dat Maurice erkenning krijgt
voor zijn kookkunst. Maurice: “De
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bezoekers komen van heinde en verre
om van de Zeeuwse delicatesse te genieten. Zij komen hier vooral voor de
sfeer en kwaliteit. Je kunt hier voor
een leuke prijs eten op sterniveau.
Daar houden mensen van.”
Wilt u dit seizoen ook genieten van
de Zeeuwse kreeft? Op www.oosterscheldekreeft.nl vindt u een overzicht
van restaurants die een speciaal
kreeftenmenu op de kaart hebben
staan.

Duurzame visserij
De kreeftenvisserij staat bekend
als duurzame visserij. Er mag
slechts een aantal maanden per
jaar gevist worden; van 1 april tot
en met 15 juli. Bevruchte vrouwtjes en te kleine kreeften gaan
terug het water in. Hierdoor kan
de populatie standhouden. Voor
het vangen van kreeften worden
fuiken gebruikt. Deze brengen
in tegenstelling tot sleepnetten
geen schade toe aan de bodem.
De netten zijn grof, zodat kleine
kreeften, krabben en vissen
gemakkelijk kunnen ontsnappen.
De vissers hebben dus weinig
bijvangst. In de betere restaurants worden de kreeften op een
diervriendelijke manier gehouden. Het water waarin zij zitten,
is slechts rond de vijf graden
Celsius. De kreeften zijn hierdoor
in winterslaap. Als de kreeft
in de pan belandt, is hij buiten
bewustzijn.

bijzonder gevonden

In de Passageule bij het buurtschap
Pyramide is de prachtige, meer dan
tweehonderd jaar oude, Verlaetbrug
te vinden. De brug ligt over het
Isabellakanaal tussen Philippine en
IJzendijke.
door Sandra Minneboo

Verlaetbrug
Biervliet
IJzendijke

De brug verbindt de Isabellaweg
met de Schorredijk die richting
Vlaanderen loopt. Vroeger was
op deze plek een afwateringssluis
(verlaeten = afwateren) te vinden
richting de Braakman. De Passageule
is aangelegd door de Staatsen in het
begin van de 17e eeuw toen zij West
Zeeuws-Vlaanderen in hun bezit
kregen. In 1807 werd vervolgens
de Verlaetbrug gebouwd. De brug
vormde een belangrijk onderdeel van
de transportroute richting OostVlaanderen. Volgens de overlevering
staken in 1815 opstandige Belgische
militairen de brug over om West
Zeeuws-Vlaanderen te gaan bezetten.
Dit werd door een Oostburgse
kolonel verhinderd.
De opvallendste en belangrijkste
elementen van de brug, zijn de twee
bogen. Na verloop van tijd dreigde
de brug te verzakken door het zware
landbouwverkeer dat van de brug
gebruik maakte. Het bestuur van
waterschap Zeeuws-Vlaanderen
besloot eind 2009 de brug te
restaureren en als prachtig cultureel
erfgoed te behouden. De brug is met
ankers verstevigd zodat het verkeer
er weer zonder problemen overheen
kan.
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door Danielle Steijn-Laing

In een ruime eengezinswoning, bij een klein speelpleintje in het zuiden van
Middelburg, woont de familie De Jong. Roland (41) werkt al twaalf jaar bij
het waterschap als systeem- en netwerkbeheerder. Zijn vrouw Elles (40)
werkt parttime als thuishulp. Vijf jaar geleden zijn ze binnen de wijk naar
dit huis verhuisd met hun twee jongens Casper (7) en Timo (4).

“Wij gaan vaak schat zoeken met de GPS”
Bij binnenkomst proberen de jongens hun nieuwe spel op de Wii uit.
Behendig manoeuvreert de oudste
zijn poppetje langs alle vijanden en
zucht hij omdat hij weer eens af is.
De jongste zit intens mee te genieten.
Als Roland een keertje vroeg thuis
is, vind je hem ook achter de spelcomputer om de kinderen een level
verder te helpen. De familie houdt

veel van wandelen. Sinds vorig voorjaar heeft Roland echter een GPSapparaat. “Nu gaan we op zoek naar
schatten die werkelijk overal verstopt
liggen”, aldus Roland. “Geocaching
heet dat. Dit is wereldwijd opgezet
door mensen zoals jij en ik. Op een
bepaalde website kun je opzoeken
waar dingen liggen en met behulp
van de GPS ga je dan op je zoektocht.

Dit kunnen kleine doosjes zijn maar
ook grote. Ze liggen overal verstopt.
Wij hebben ooit een heus piratenkistje ontdekt met een ooglapje erin.”
Ze komen op de gekste plekken. De
keer dat ze tussen de koeien moesten lopen, vond Elles persoonlijk
een minder leuke ervaring. Maar dat
weerhoudt hen niet, ze gaan iedere
keer weer op avontuur.

