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Podium bij het Topshuis, Neeltje Jans.

Dit keer een beeld dat nu al alles zegt over het 

jaar 2020. We zitten nog maar in september  

maar kunnen nu al nauwelijks bevatten wat er  

in de afgelopen periode is gebeurd. En geloof  

het of niet, maar deze foto zegt het allemaal.  

Onze nieuwe 1,5 metersamenleving. De 

onwezenlijke, misschien wel apocalyptische 

leegte en stilte in de straten. Waar we eerst 

samen streden en waar we niet veel later alweer 

tegenover elkaar stonden. En daartussen de pijler 

van onze economie. En ten slotte het podium. 

Slechts een podium. Geen publiek. De tragiek 

van de komiek zonder publiek.

w
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Rudy Visser is waterschapsfotograaf.
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Dit zijn de nieuwe bewoners
Gebouwen wijzigen soms 
van bestemming. Zo ook bij 
waterschapspanden. Een reis 
langs vier panden. Met hiernaast 
het voormalige klooster en 
waterschapsgebouw in Terneuzen. 
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Op de binnendijk van de Spuikom 
bij Ritthem worden de komende drie 
jaar verschillende systemen met 
zonnepanelen getest. Een samenwerking 
van overheden, kennisinstellingen en 
systeembouwers voert het onderzoek 
uit onder aanvoering van TNO en 
STOWA. Op een van de systemen staat 
de Zeeuwse zeeheld Michiel de Ruyter 
afgebeeld.

De overgang naar duurzame energie 
vraagt veel ruimte. Waterschap 
Scheldestromen krijgt, net als de andere 
waterschappen, de vraag voorgelegd 
of zij hun dijken beschikbaar willen 
stellen voor de opwekking van duurzame 
energie door zonnepanelen. We houden 
de vraag nog af: eerst moet duidelijk 
worden welk effect dit heeft op de 
waterveiligheid. Dat wordt in de proef in 
Ritthem onderzocht. Maar dijken hebben 
daarnaast ook grote landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische 
waarden. Het verantwoord omgaan met 
deze waarden is naar onze mening ook 
van invloed op een besluit om een dijk 
wel of niet te gebruiken voor zonne-
energie. (DvM)

De rioolwaterzuivering in 
Retranchement wordt gerenoveerd. 
Naast groot onderhoud breiden we ook  
de hydraulische capaciteit uit waardoor 
we een derde meer afvalwater kunnen 
verwerken. De voorbereidingen zijn 
gestart. Projectleider Rijk Joosse: 
“Dit project gaan we met een 
bouwteam uitvoeren, een nieuwe 
samenwerkingsvorm voor ons. We gaan 
vanaf het begin met de aannemers aan 
de slag. Hierdoor wordt de gezamenlijke 
kennis en kunde optimaal ingezet bij 
het maken van het ontwerp. Ook is 
er veel aandacht voor duurzaamheid 
en energieverbruik. We hergebruiken 
materialen en vervangen het volledige  
beluchtingssysteem om het energie-
verbruik te verminderen.”  
De werkzaamheden starten rond de 
zomer van 2021. (NdW)

Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik dat 
op de weg blijft liggen, kan vooral bij nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. 
Het is belangrijk dat agrariërs ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, 
maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen. Agrariërs moeten 
vooraf waarschuwingsborden plaatsen, slik van de wielen halen voor ze de 
weg opgaan en vervuiling gelijk opruimen. Hierover kunnen ze ook overleggen 
met het waterschap. Als de veroorzaker niet aanwezig is en de weg is 
verkeersonveilig, dan kan het waterschap op kosten van de veroorzaker het 
slik laten opruimen. Mensen die gevaarlijke situaties door slik willen melden, 
doen dit het beste telefonisch. Alleen dan kan het waterschap direct actie 
ondernemen. (DS)

Een derde meer water

Slik verstandig

De ene boom is de andere niet 
Waar stichting Tuin van Zeeland en het waterschap ooit 
tegenover elkaar stonden, roemt Frans Jonkers van  
‘de Tuin’ de samenwerking zelfs. “Wij vinden het sterk  
dat het waterschap zo open met ons communiceert.”  
Langs waterschapswegen staan duizenden bomen 
en struiken waar jaarlijks onderhoud aan nodig is. 
Ook rooien hoort daar ook bij. Sven Sandifort van het 
waterschap: “Dat vindt niemand leuk. Maar we kunnen 
wel overleggen met anderen en kijken of het beter kan. 
Dat doen we door voor het seizoen een rondje te doen met 
partijen. Jonkers: “Als bomen ziek zijn, is dat duidelijk. 
Maar of nu echt elke boom weg moet langs een weg of 
dat er bijvoorbeeld nog aan gesnoeid kan worden, daar 
hebben we het over.” (LvD)

Wat heeft het waterschap 
met de marinierskazerne?
Dijkgraaf Toine Poppelaars krijgt deze vraag vaker:  
“De marinierskazerne zou naast onze rioolwater-
zuivering komen. We hebben zes hectare grond 
beschikbaar gesteld, ons gronddepot verplaatst en de 
wegen aangepast. Die kosten wilden we terug krijgen, 
dat is gelukt.” Het waterschap is blij met het brede 
pakket aan maatregelen. “Door het Delta Kennis 
Centrum komen er meer wateropleidingen in Zeeland. 
We hopen dat die studenten in Zeeland blijven en 
bijvoorbeeld bij ons komen werken. Daarnaast komt 
er onderzoek  naar voor ons belangrijke thema’s zoals 
droogte, zoetwater, zeespiegelstijging en verzilting.  
Dat biedt kansen, zeker voor de langere termijn is 
onderzoek hard nodig.” (LvD)

Het zonnetje  
op de dijk

Arthur van Bommel (TvZ), Bert-Paul de Kam, Lo Taminiau 
(TvZ), Frans Jonkers (TvZ) en Sven Sandifort. 

Linda van Dijke bij de opnames van de tv-serie. 

nieuws
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We beginnen onze reis in provinciehoofdstad 
Middelburg. Daar heeft in het voormalig Polderhuis aan 
de Groenmarkt, Hotel The Roosevelt zijn bestemming 
gevonden. Sinds 2015 een van de vele blikvangers in 
Middelburg. Waar de mensen vroeger aan het loket 
hun belasting betaalden, staan nu ontbijttafeltjes en 
fraaie fauteuils. Het boetiekhotel telt 28 kamers, de 
ene kijkt uit op de Lange Jan, de ander op een knusse 
binnentuin. Kamer 16 is de voormalige vergaderzaal 
van het bestuur.

De bouw van Het Polderhuis had destijds, mede  
door de Tweede Wereldoorlog, 10 jaar geduurd.  
Maar op donderdag 21 december 1950 werd het  
gebouw officieel geopend. Een markant gebouw dat  
aan de buitenkant ruig aandoet, maar aan de 
binnenkant veel warmte bezit. Talrijke autoriteiten 
waren bij de opening aanwezig. Geschenken werden 
ontvangen en gelukstelegrammen kwamen binnen  
via het Staatsbedrijf der PTT.

Medewerkers van de Polder Walcheren en later het 
waterschap Walcheren werkten hier decennialang 
met plezier. Josephine van Belzen herinnert zich nog 
goed: “Direct in het centrum, dus alles vlakbij. Zoals 
groenteboer Janse op de Burcht. Een statig gebouw 
was het, met een uitkijktorentje erop en de conciërge 
woonde in de dienstwoning in het gebouw.”
Na het waterschap hebben VVV Zeeland, diverse 
afdelingen van de provincie en exposanten gebruik 
gemaakt van het gebouw. 

Zierikzee zorgt voor de toekomst
Vanuit Middelburg reizen we door naar het 
monumentale Zierikzee. Hier vinden we het 
indrukwekkende gebouw ’s Landskamer. Een pand 
uit de 18e eeuw opgebouwd in Lodewijk XV-stijl. 
Kenmerkende statige gevels met een breedte van 
vijf vensterassen en een hoogte van drie bouwlagen, 
inclusief zolderverdieping. Oorspronkelijk bestond dit 
gebouw uit twee woonhuizen. Na het dempen van de 
Oude Haven is het tot één pand samengevoegd.  
Diverse vooraanstaande families hebben dit fraaie  
huis bewoond. Toen de laatste bewoner, jonkheer 
W.M.H. de Jonge, in 1898 overleed is nog jarenlang  
een sigarenfabriek in het pand gevestigd.

Een kerk die is omgebouwd tot restaurant of winkel. 
Een oud kantoorgebouw dat nu studenten huisvest. 
Gebouwen wijzigen soms van bestemming. Zo ook bij 
waterschapsgebouwen. Een reis langs vier panden. 
door Hans Adriaanse

Gelukkig wordt niet alles gesloopt. 
Zo blijven prachtige gebouwen 
bewaard voor later. Ook gebouwen 
die ooit een waterschapsfunctie 
hadden. In dit artikel een reis langs 
vier ervan.

   Bestemming
BEREIKT?

Waterschapsgebouwen
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In 1937 kocht het waterschap 
Schouwen het pand om als kantoor 
dienst te doen. Het gebouw heeft 
een monumentale gang, die in de 
oorlog ernstig is beschadigd. Maar 
gelukkig later weer gerestaureerd 
via Monumentenzorg. Bij de 
watersnoodramp van 1 februari 
1953 kwam het zeewater in het 
complex tot 40 centimeter hoog. 
Hierdoor kwam de ondergrondse 
kluis vol water te staan. Spijtig 
genoeg gingen enkele oorkondes met 
waszegel verloren. 

Anno 2020 is Klaassen Netwerk 
Notarissen de bewoner van dit 
prachtige pand. Op hun website 
lezen we: ‘Waar vroeger de 
ingelanden van het waterschap 
vergaderden wordt nu voor de 
toekomst gezorgd.’

Terneuzen: in het klooster
Onze reis wordt vervolgd naar 
Terneuzen. In deze havenstad, 
qua inwonersaantal de grootste 
gemeente van Zeeland, vinden we 
het voormalig waterschapshuis 
De Drie Ambachten. In december 
1982 betrok dit waterschap het 
vroegere klooster van de nonnen in 
de Orde der Franciscanessen in het 
Pastersbos. In de Korte Kerkstraat 
zouden de medewerkers tot in 1999 
vele vergunningen en ontheffingen 
verlenen. De dijkgraaf zetelde in de 
oude kapel.

In vroeger tijd, het klooster stamt 
uit 1932, was er sprake van een 
roomse enclave zo midden in 

de binnenstad van Terneuzen. 
De zusters Franciscanessen 
zijn vrouwen van verschillende 
kloostergemeenschappen die 
als Derde Orde de regel van 
Sint-Franciscus volgen. De 
Franciscanessen ontplooien 
meestal activiteiten in de zorg en 
het onderwijs. De Willibrorduskerk, 
Het Pastersbos en drie katholieke 
scholen stonden daar bijeen. 
De kerk is al jaren geleden 
afgebroken (1969), de scholen zijn 
weg. Wat overbleef is alleen de 
toren. Het voormalig klooster is 
jaren geleden omgebouwd tot een 
appartementencomplex.

Eind Goes, al Goes
Onze eindbestemming komt in 
zicht. We naderen Goes. Centrale 
plaats op Zuid-Beveland en 

binnen de provincie. Bekend om 
zijn veelzijdigheid als het gaat om 
winkels, terrassen en monumenten. 
En niet te vergeten heeft de 
stad altijd een belangrijke rol in 
de agrarische sector gespeeld. 
We zijn op de Grote Markt 
gearriveerd. Het waterschap heeft 
daar gebruikgemaakt van twee 
monumentale panden op nummer  
1 en 3. 

Het eerste pand werd op 29 
augustus 1905 aangekocht en 
geschikt gemaakt voor kantoor- 
en vergaderruimte. In 1959 werd 
het polderhuis de zetel van het 
waterschap De Brede Watering  
van Zuid-Beveland. Doordat meer 
ruimte nodig was werd perceel  
Grote Markt 1 aangekocht.  
De verkopende partij was de 
Stichting keuringsdienst Zeeland 
van de Nederlandschen Algemeenen 
keuringsdienst van landbouwzaden 
en aardappelpootgoed.  
Het kantoorgebouw werd toen 
‘De Zoutkeet’ genoemd. Dit naar 
een eerdere bestemming ‘Herberg de 
Groote Zoutkeet’.

Bij de fusie naar waterschap Noord- 
en Zuid-Beveland werden beide 
panden in 1979 verkocht. Vandaag 
de dag worden de monumentale 
panden als winkelpand gebruikt 
door modespecialist Bomont. 
Wat zou de volgende bestemming 
worden? 

inzendingen welkom: 
communicatie@scheldestromen.nlpost!redactie: Joséphine van Belzen

‘Waarvan in de historieblaên,  
De Evertsen en Bankert staan,’

vijfde en zesde regel van 2e couplet Zeeuws volkslied

Niet zomaar een paal 
Beste mensen, ik deed een opmerkelijke vondst aan het strandje bij 
Ritthem: een oude betonnen MUD-paal (Mijnen Uitkijk Dienst). 
Waarschijnlijk omdat er zand is weggespoeld. Over deze palen 
schreven Hans Sakkers en ik een boekje in 2002. Dit zijn 
beschermde historische palen. Kunt u de MUD-paal veilig stellen 
voor de toekomst en opslaan in jullie depot of het Fort van 
Rammekens? Hans Sakkers legt contact met het MuZeeum in 
Vlissingen om deze paal in hun collectie op te nemen. Het lijkt erg 
banaal voor zo’n oude grotendeels vergane betonnen paal.  
Maar die is echt uniek. Deze heeft waarschijnlijk gestaan als  
MUD uitkijk post nummer 24 bij Ritthem. 

Groet Johan den Hollander, 
Vlissingen,  
luchtzicht@zeelandnet.nl (Boekje € 5,-)

We hebben de paal opgehaald  
en voorlopig opgeslagen.

Met veel plezier lees ik uw 
periodiek Scheldestromen. 
Gelukkig kan ik daar 
ook met mijn vragen over 
landschapsbeheer terecht. 
Ik wandel vaak met de 
hond in de Yerseke moer 
aan de overkant van het 
Kanaal. Heb mij verwonderd 
over de oeverbescherming 
van de sloten en boezems 
in dit prachtige gebied. 
Eindeloze rijen op hun kant 
gestapelde dakpannen; wie 
bedenkt het! Monnikenwerk 
in vroeger tijden. Maar 
dan mijn vraag. Wat is 
de geschiedenis van deze 
enorme inspanning? Waar 
komen die vele duizenden 
dakpannen vandaan, wie 
heeft deze oplossing van 
oeverbescherming ooit 
gecoördineerd? 

Vriendelijke groet,
Ed Kooijman, Wemeldinge

Vroeger werden inderdaad 
gestapelde dakpannen als 
oeverbescherming gebruikt.  
Het vroegere productieproces 
van dakpannen was verre  
van optimaal. Men kende 
alleen de gebakken 
dakpannen. Er zaten veel 
afgekeurde pannen tussen, 
zoals kromgetrokken pannen.  
Bij de productie had je 1e, 
2e, 3e, 4e soort enz. Met dit 
‘restafval’ werd toen ook al 
duurzaam mee omgegaan. 
Later is het productieproces 
verbeterd en werd het op een 
gegeven moment niet meer 
toegepast. Overigens was dit 
wel een goede bescherming 
van de oever en ook 
waterdoorlatend. 

Lezer Diana van der Vlies 
uit Dordrecht: “Die regenjas 
van Scheldestromen is echt 
handig. Net op de fiets om 
Inge inclusief het fietsstoeltje 
gedaan. Perfect!”

Dakpannen  
in dammen 

Een van onze jongste fans?

Zierikzee

Goes Terneuzen
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Niet alles wat van 
   ver komt, is

 lekker

Als u buxussen in uw tuin had, 
zijn deze waarschijnlijk al ten 
prooi gevallen aan de buxusmot. 
Of beter gezegd: de rupsen die uit 
de eitjes van de buxusmot komen. 
De buxusmot is een zogenoemde 
invasieve exoot, een exoot die 
zich door gebrek aan natuurlijke 
vijanden makkelijk verspreidt en 
overlast veroorzaakt. De buxusmot 
kwam onbedoeld mee met een partij 
buxussen uit Azië. Andere exoten als 
de muskusrat werden bewust naar 
Nederland gehaald. Ze werden gefokt 
vanwege hun mooie pels. Maar er 
ontsnapten een paar exemplaren en 
door gebrek aan natuurlijke vijanden 
konden ze zich ongelimiteerd 
vermenigvuldigen. Inmiddels zijn 
de waterschappen miljoenen euro’s 
per jaar kwijt om deze knaagdieren 
te bestrijden omdat ze schade aan 
dijken en oevers toebrengen.

Leuk, die gele bloemetjes?
De muskusrat is niet de enige 
invasieve exoot die het waterschap 
extra werk bezorgt. Zo hebben we 
veel last van de waterteunisbloem, 
oorspronkelijk afkomstig uit 

Amerika. In Nederland werd-ie 
geïntroduceerd als vijverplant 
vanwege de leuke gele bloemetjes. 
Mensen die hun vijver opruimden 
en het zonde vonden om de planten 
in de gft-bak te doen, gooiden de 
plant in een sloot. Het is echter een 
agressieve soort die andere planten 
verdringt en overwoekert. Probleem 
voor het waterschap is dat sloten 
hierdoor dichtgroeien. Als het een 
keer stevig regent, wordt de plant 
meegevoerd door het water en 
raken duikers verstopt. Om dit te 
voorkomen moeten de sloten vaker 
opgeschoond worden. Vanwege de 
waterteunisbloem en vergelijkbare 
exoten adviseert het waterschap: gooi 
geen exoot in de sloot!

Pas op voor reuzen!
Een andere plant die voor problemen 
zorgt, maar dan op het droge, is de 
reuzenberenklauw. Deze uit Siberië 
afkomstige plant, niet te verwarren 
met de inheemse grote berenklauw 
die een stuk kleiner is, ziet er 
indrukwekkend uit. Hij kan vier 
meter hoog worden en heeft bovenin 
een groot bloemenscherm. Maar de 

reuzenberenklauw is op meerdere 
manieren schadelijk. De plant kan 
grote schade toebrengen aan huid 
en ogen van mensen en dieren die 
ermee in aanraking komen. Doordat 
de plant zo groot is neemt hij licht 
weg voor andere planten. Reden 
genoeg voor het waterschap om de 
reuzenberenklauw in bermen te 
bestrijden.

Made in Japan
Niet alle exoten geven problemen, 
sterker nog, ze kunnen zelfs nuttig 
zijn. In de legendarisch strenge 
winter van 1963 stierf een groot deel 
van de Zeeuwse oesterpopulatie door 
de strenge vorst. Als vervanger werd 
de Japanse oester geïntroduceerd, 
in de verwachting dat die zich in het 
koude Nederlandse water niet zou 
kunnen vermenigvuldigen. Dat deed 
de Japanse oester wel, en nog wel 
in een hoog tempo. Hierdoor werd 
de Zeeuwse oester verdrongen. Die 
snelle vermenigvuldiging heeft ook 
een positieve kant, want de Japanse 
oester is in staat riffen te vormen die 
helpen als kustverdediging. Ironisch 
genoeg wordt de Japanse én Zeeuwse 
oester nu bedreigd door een nieuwe 
exoot: de oesterboorder. Ook uit 
Japan en eigenlijk de natuurlijke 
vijand van de Japanse oester.  
De oplossing wordt gezocht in nieuwe 
teeltmethoden. Aan de introductie 
van de natuurlijke vijand van de 
oesterboorder wordt voorlopig niet 
gedacht. 

Planten of dieren die oorspronkelijk 

niet in Nederland voorkomen, 

noemen we exoten. Soms zijn die 

dichterbij dan je denkt…

door Coen Bertijn

De waterteunisbloem heeft leuke 
gele bloemetjes, maar wil je niet 
in de sloot hebben. Hiernaast nog 
een exoot: de reuzenberenklauw.
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buiten 
door Hans Adriaanse

zeeuwseankers.nl
Mooie verhalen voor 
als het een dagje 
minder weer is, of je 
een uurtje over hebt. 

Begin deze maand is er weer een nieuwe waterschapsserie bij  
Omroep Zeeland gestart. Iedere dinsdagavond ziet u andere 
waterschappers in hun werk. Deze nieuwe 6-delige serie gaat over 
zaken als muskusrattenbestrijding, cultuurhistorie, peilbeheer en 
fietspaden. De eerste afleveringen gemist? Terugkijken kan ook via  

www.scheldestromen.nl/tv. We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

Weg van Water is iedere dinsdag tot en met dinsdag 6 oktober te zien op  

Omroep Zeeland tv. 

Nieuwe tv-serie Weg van Water

‘De herfst met 
nevel doortrokken 
toont een winter 

met sneeuwvlokken.’

• zaterdag 31 oktober

• zaterdag 28 november

• zaterdag 19 december

Uitrusten van je fiets- of wandeltocht 
en gelijk een stukje Zeeuwse cultuur  
en natuur opsnuiven. En wie weet 
zelfs een zeehond spotten. Straks 
is dit mogelijk bij het nieuwe 
informatiepunt Westerschelde op de 
zeedijk, in de buurt van het schor  
bij Waarde. 

Info op zeedijk Waarde

Dinsdag 29 september heeft u de 
kans om een uniek natuurgebied 
dat nog volop in ontwikkeling is te 
ontdekken. Deze wandelexcursie 
duurt ongeveer 2,5 uur en start om 
10.00 uur bij strandpaviljoen Loods 
Tien, Nieuwe Sluisweg 50 Breskens. 
Kosten € 4,- p.p. Graag contant en 
gepast aan de gids betalen.
Bron: Stichting het Zeeuwse Landschap.

Ontdek Waterdunen 

te voet

Zelf ervaren dat planten in het wild 
zoveel meer zijn dan gewoon onkruid. 
Deze planten bezitten meer vitaminen 
en mineralen dan groente en fruit uit  
de supermarkt. Ga gewoon eens langs 
bij Kulderzipke in Retranchement. 
Diverse mogelijkheden zijn bespreek-
baar zoals een vrije wandeling, 
een wildwandeling met lunch en 
kookworkshop. In de herfstvakantie 
(17-25 oktober) is er een speciale 
workshop voor kinderen. Kijk voor de 
mogelijkheden op kulderzipke.nl  
of e-mail info@kulderzipke.nlW
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Lekker lezen
•  Herfst met Jip en Janneke  

Annie M.G. Schmidt  
en Flip Westendorp

•  Het vrolijke 
herfstvoorleesboek 
Marianne Busser  
en Ron Schröder

•  Herfstpret met Dikkie Dik  
Jet Boeke

•  Het is herfst (kijk- en 
zoekboek)  
Rotraut Susanne Berner

•  Bobbi in de herfst  
Monica Maas

•  Hoera, het is herfst  
Vivian de Hollander

Had je ooit verwacht waterbuffels of 
Wisenten aan te treffen in Zeeland? 
Nee toch, maar is tegenwoordig 
toch echt mogelijk. Een kleine groep 
waterbuffels is te zien vanaf de 
zeedijk ter hoogte van Baalhoek en 
Kruispolderhaven (onderdeel van het 
Verdronken Land van Saeftinghe). 
In de winterperiode gaan deze grote 
grazers naar de Verrebroekse Plassen 
(B). De Wisent of Europese Bizon is, 
met een beetje geluk, te zien bij de 
Slikken van de Heen omgeving  
Sint Philipsland. Hier hebben ze 
sinds september meer ruimte en 
lopen door het hele gebied. Wel wordt 
het gebied dan tijdelijk afgesloten 
om de dieren te laten wennen aan de 
nieuwe, grotere omgeving.

Grote grazers

In onze mooie 5-sterren provincie is 
de vernieuwde LF1 Noordzeeroute 
langs de Zeeuwse kust opnieuw 
bewegwijzerd. Dit in opdracht van 
de provincie en in samenwerking 
met VVV Zeeland en Stichting 
Landelijk Fietsplatform. Deze 
landelijke fietsroute kun je starten 
in Cadzand-Bad en 610 km later 
afsluiten in Bad Nieuweschans 
(Groningen). De route is een 
samenvoeging van de Noordzeeroute 
(LF1) en de Waddenzeeroute (LF10).  
De routes kunnen ook goed apart 
en in tegengestelde richting gefietst 
worden. fietsplatform.nl

Tip om te overnachten:  

vriendenopdefiets.nl 

Langer fietsen
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Audry: “We wilden altijd al een 
tijd in het buitenland wonen, en ik 
wilde graag een Engelstalig land. 
De natuur in Nieuw-Zeeland trok 
ons erg aan. Nieuw-Zeeland heeft 
alles: bergen, stranden, tropische en 
woeste gedeelten en het is een veilig 
land. Niet onbelangrijk met twee 
kleine kinderen. Daarnaast staan 
de Kiwi’s bekend om hun relaxte 
houding. Allemaal aspecten die ons 
aantrokken ook al waren we nog 
nooit in Nieuw-Zeeland geweest. 
We hadden allebei geen droombeeld 
waar het verder aan moest voldoen. 
“We waren vooral op zoek naar 
levenservaring in combinatie met 
natuur en de Engelse taal.”

Aardbevingen
Robbert-Jan: “We wonen in 
Christchurch, een stad met zo’n 
380.000 inwoners. Het is een 
mooie stad met veel laagbouw. 
Dit laatste heeft vooral te maken 
met de aardbevingen waar Nieuw-
Zeeland regelmatig mee te maken 
heeft. We wonen aan de heuvels en 
dichtbij het strand. De natuur ligt 
echt in onze achtertuin. De stad 
kampt nog steeds met naweeën van 
de aardbevingen uit 2010, 2011 en 
2016. Met name de aardbeving in 
2011 heeft de stad verwoest en hele 
woonwijken kapot gemaakt.” 

Werk
Robbert-Jan werkt als senior 
projectmanager bij een bedrijf in 
de civiele techniek. Hij is begonnen 
als water engineer maar inmiddels 
werkzaam als projectmanager. 
Hij houdt zich vooral bezig met de 
kustwaterbouw. “Kustwaterbouw is 
in Nieuw-Zeeland nog niet zo groot. 
Met heel veel zaken lopen we echt 
achter. Dan zie je weer hoe mooi het 
solidariteitsgevoel in Nederland is. 
Veel taken zijn in Nederland belegd 
bij waterschappen. Hier loopt alles 

via verschillende gemeenten waarbij 
iedereen een stukje doet… of niet.” 
Audry is fysiotherapeute. Voor 
sommige beroepen hanteert Nieuw-
Zeeland een strenge regelgeving 
waaronder ook voor fysiotherapie. 
“Ik moet een portfolio opbouwen  
en dat ben ik nu aan het afronden.  
Dit wordt nog getoetst en dan 
hoop ik dat ik mijn werk als 
fysiotherapeute weer kan gaan 
oppakken. Want dat is mijn passie.” 

Kinderen en school
Vanaf 5 jaar gaan kinderen naar 
school en leren gelijk lezen en 
schrijven. Robbert-Jan ziet grote 
verschillen met het onderwijs 
in Nederland. “Het is meer 
gericht op zaken als leiderschap, 
verantwoordelijkheid nemen en 
respect. Ieder semester staat er 
een andere eigenschap centraal. 
Kinderen uit groep 8 helpen de 
kleinere kinderen. Dat is heel 
leuk om te zien.” De school van 
Ruben is na de aardbeving in 2010 
in een noodgebouw gevestigd. 
Binnenkort gaat de nieuwe school 
open en Ruben is al druk bezig 
met het oefenen van de Haka: een 
ceremoniële dans van de Maori. 
Ruben: “Ik vind dat heel leuk.”

Surrogaat familie
“Wat ons aanspreekt is de 
community. School, buren, werk: 
iedereen is heel betrokken en kijkt 
naar elkaar om.” Audry vermoedt 
dat dit twee oorzaken heeft. “Ten 
eerste: de natuur en dan met name 
de aardbevingen. Bij de laatste 
bevingen hadden sommige mensen 
geen water of elektriciteit of konden 
geen boodschappen meer doen. 
Iedereen weet dat er weer zo’n 
moment komt. Je bent afhankelijk 
van elkaar.” Het tweede verschil 
zijn de vele emigranten en de grote 
afstanden. Robbert-Jan: “Het gevolg 

van veel migranten is dat veel 
mensen geen familie hier hebben 
wonen. Daardoor trek je meer naar 
elkaar toe en krijg je nauwere 
banden doordat je toch dingen wilt 
delen. Hier noemen we dat ‘extended 
familiy’, geen echte maar surrogaat 
familie. Het opbouwen van een 
sociaal netwerk verloopt soepel. 
Kiwi’s zijn toegankelijk en relaxt. 
Ook op het werk worden activiteiten 
georganiseerd. Het scheelt dat wij 
kinderen hebben en lid zijn van 
de kerk. Dat maakt dat we snel in 
de gemeenschap zijn opgenomen.” 
Robbert-Jan en Audry genieten ieder 
weekend van de prachtige natuur. 
“We komen iedere keer als we op 
pad zijn weer een nieuw wandelpad 
tegen.”

Blijven of teruggaan?
“We hebben geen beeld hoe lang we 
hier blijven. Er is nog zoveel te zien 
en er zijn nog zoveel fijne plekjes. 
Het is onduidelijk hoe groot de 
economische schade door corona 
gaat zijn en of dit effecten heeft op 
het werk van Robbert-Jan. We zien 
het wel en maken ons geen zorgen. 
We zijn flexibel.” 

“Kiwi’s zijn relaxt 
en iedereen kijkt 
naar elkaar om”

“We zochten natuur 
en de Engelse taal”

naar Nieuw-Zeeland 
...te emigreren

Hoe is het om...

Robbert-Jan Lenselink (36), zijn vrouw Audry (36)  
en hun twee kinderen Ruben (6) en Eline (5), 
verruilden ruim twee jaar geleden Zeeland voor  
Nieuw-Zeeland. Hoe ziet hun leven er nu uit?  

door Elles Hartog
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Projectleider Marc Serier: “Het blijft 
niet alleen bij restaureren. Je moet 
het daarna ook blijven onderhouden. 
Dus het stopt, financieel gezien, niet 
hier. Vandaar dat we nu even een 
pas op de plaats maken.” Terwijl de 
kangoo verder jekkert en de jongen 
trilt en schudt, legt Marc uit wat er 
precies gebeurt. 

“Het gedeelte waar ze nu aan bezig 
zijn, is de schildmuur. Die bestaat 
volledig uit metselwerk. Daar zit 
een behoorlijk aantal stenen in, 

zoals je wel ziet. Dat is door en door 
metselwerk. De voorste laag stenen 
jekkeren we los. En die steenlaag zit 
behoorlijk vast. Die laag vervangen 
we met nieuwe stenen. Wel natuurlijk 
met stenen die zo veel mogelijk op 
de bestaande lijken; dus wat betreft 
afmeting, kleur en vorm. De heul zelf 
doen we niks aan. Daar mankeert 
niks aan. 

De hele duiker staat op een houten 
fundering; een zogenaamde 
kespenfundering. De schildmuur is 

zwaarder dan de heul en is daardoor 
verzakt en los gekomen van de heul. 
Dat gaan we ook weer herstellen. 
Van de twee schuiven is er nog één 
intact. Gelukkig want de sluis is nog 
in gebruik als tweede waterkering. 
En natuurlijk ook nog als afwatering. 
Daarom hebben we nu tijdelijk 
pvc-leidingen aangelegd voor deze 
afwatering, hoewel die hier minimaal 
is. En als de nood echt aan de man 
komt, kunnen we hier een noodpomp 
zetten. En zo houden we ook hier 
cultuurhistorisch droge voeten.” 

Een aantal jaren gelden is er een 
inventarisatie gedaan van alle oude 
duikers en sluizen in ons gebied.  
Er kwam een lijst van 35 objecten met 
cultuurhistorisch belang. De duiker bij 
Nieuw- en Sint Joosland is voorlopig  
de laatste die gerestaureerd wordt.  
Het eenmalige budget is op.

Lekker jekkeren

in de steigers

“Het stikt hier van de 
kabels en leidingen.”

Nieuw- en  
Sint Joosland

door Rudy Visser

Restauratie
• Gebouwd in: tweede helft  

19e eeuw
- De vroegste kaart waarop de 

sluis wordt weer gegeven is  
de topografische militaire kaart 
van 1912

- Aannemer: Bouwbedrijf Schrijver 
uit ‘s-Gravenpolder

- Totale projectkosten:  
€ 150.000,- incl. btw

- Uitvoering: half augustus tot 
eind oktober 2020

- Aantal nieuwe stenen:  
18000 stuks

FASE IFASE I
Dijkwacht-
commandanten stand-by
Verwachte waterstand 
NAP + 3,30-3,70 m

FASE IIFASE II
Dijkbewaking
Verwachte waterstand 
NAP + 3,70-4,10 m

FASE IIIFASE III
Uitgebreide dijk-
bewaking, bewaken 
en sluiten kunstwerken 
(coupures en duikers)
Verwachte waterstand 
NAP + 4,10 m en hoger

WINDSCHAAL VAN BEAUFORTWINDSCHAAL VAN BEAUFORT
Windkracht 8 Stormachtig
Windkracht 9 Storm
Windkracht 10 Zware storm
Windkracht 11 Zeer zware storm
Windkracht 12 Orkaan

NOORDWESTER-NOORDWESTER-
STORMSTORM
De Noordzee 
heeft de vorm 

van een trechter 
die uitmondt bij 

‘Het Kanaal’, het smalle 
deel tussen Engeland en 

Frankrijk. Noordwesterstorm 
in combinatie met springtij 
stuwt het water in de trechter 
hoog op.

Vooral in het najaar en winter 
komen in ons land stormen voor. 
De windkracht, de windrichting, het tij 
en de verwachte waterstanden zijn 
erg belangrijk voor het waterschap. 
Extra alert moeten we zijn bij een 
Noordwesterstorm in combinatie 
met springtij. Aan de hand van deze 
informatie zetten we wel of 
geen dijkbewaking in en bepalen 
we de fase van de dijkbewaking.

SPRINGTIJSPRINGTIJ
Het verschil tussen hoog- en 
laagwater is dan het grootst. 
Treedt op bij nieuwe maan en 
volle maan.
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Prachtig gelegen op de Oosterscheldedijk staat een gebouwtje 
dat de tand des tijds al bijna een eeuw lang doorstaat. Het 
voormalig dijkwachtershuisje bij Wissenkerke op Noord-Beveland 
mag dan ook gerust iconisch genoemd worden.

door Bas Dingenouts

Met de opening door dijkgraaf Toine 
Poppelaars werd het dijkhuisje in 
september 2016 officieel in gebruik 
genomen. Een beetje kort voor een gebouw 
dat de tand des tijds heeft doorstaan 
denkt u? Het gebouw zelf staat er al bijna 
een eeuw lang, sinds 1925. Een jaar of 
vijf geleden werd echter besloten om het 
huisje in te richten als informatiepunt, een 
initiatief van Nationaal Park Oosterschelde 
in samenwerking met Scheldestromen. 
Concreet houdt dit in dat er op de luiken 
van het huisje panelen geplaatst zijn, die 
aangeven wat er in de omgeving allemaal te 
beleven is. Ziet u de vlag uithangen bij het 
huisje, dan betekent het dat er gidsen van 
het Nationaal Park aanwezig zijn. Tot zover 
voorlopig de huidige staat van het huisje. 

Calamiteuze polder
Zoals gezegd gaat er een geschiedenis 
van bijna honderd jaar schuil achter het 
gebouw. In de originele vorm is het huisje 
gebouwd om dienst te doen als kantoor 
voor de dijkbaas van de calamiteuze 
Vlietepolder. Zogenaamde calamiteuze 
polders kwamen in vroeger tijden veel 
voor in Zeeland. Wanneer een specifieke 
polder niet in staat was om zelfstandig 
de kosten te dragen voor zeewering en 
oeververdediging kon deze calamiteus 

verklaard worden. Dit betekende in de 
praktijk dat er een waterschap werd 
opgericht, speciaal voor deze ene polder. 
Het Rijk droeg met regelingen bij aan het 
dekken van de kosten voor de zeewering. 
Tot ver in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
hield deze wet uit 1870 uiteindelijk stand. 

Oorspronkelijk lag er op de zeedijk een 
aparte woning voor de dijkbaas. Bij een 
dijkval in 1889 zijn de dijk en dus ook de 
woning echter verloren gegaan. In 1890 is 
er een nieuwe dijk aangelegd. Omdat men 
het destijds niet verantwoord vond om een 
nieuwe woning te plaatsen, is besloten het 
dijkwachtershuisje annex kantoortje te 
plaatsen. Uiteindelijk gebeurde dit wel pas 
meer dan dertig jaar later.  

Mee naar het keetje
Iemand die nog veel warme herinneringen 
heeft aan het oorspronkelijke doel van het 
huisje is Aartje Krijger uit Zuidhorn in 
de provincie Groningen. Als kleindochter 
van een van de voormalige dijkbazen, 
Jan Leendert Krijger, is ze in de jaren 
vijftig menigmaal op bezoek geweest in 
het huisje. “Ik zat laatst naar oude foto’s 
te zoeken en stuitte toen op een aantal 
prachtige oude foto’s en tekeningen van 
het huisje. In de jaren vijftig, toen mijn opa 

Met

  opa
      mee naar het

 keetje

Wissenkerke

Dijkhuis 1836-1889. 
Tekening gemaakt door 
J.M. Krijger. Ernaast 
dijkbaas Pieter Krijger 
(1851-1914). 
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al met pensioen was, nam hij me 
regelmatig mee naar het ‘keetje’, 
zoals hij het noemde. Mijn opa was 
dijkbaas geworden, nadat hij het 
over had genomen van zijn vader 
Pieter. Het gezin van mijn opa 
woonde in een dijkhuis, dat in 1889 
werd verzwolgen door een dijkval. 
Gelukkig was de hele familie, met 
in totaal zeven kinderen, op dat 
moment niet in het huis. Mijn 
opa was het oudste kind en nam 
zodoende het stokje over. Tijdens 
mijn logeerpartijtjes bij opa en 
oma ging ik maar al te graag met 
opa mee naar het keetje. Uiteraard 
snapte ik niet goed wat hij precies 
deed en waar hij met mensen over 
sprak. Achteraf besef ik me dat 
dit toch wel erg speciaal was, te 
meer omdat er maar weinig huisjes 
overeind zijn gebleven in Nederland. 
Door het ophogen van de dijken en 
verzwaren van dijken in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige 
eeuw verdwenen bijna al dit soort 
huisjes. Dat die van Wissenkerke 
er nog staat vind ik dan ook erg 
bijzonder. Ook al woon ik in het 
hoge noorden, heb ik nog altijd 
een speciale band met het gebied. 
Door het kijken naar de foto’s en 
tekeningen van soms meer dan 
honderd jaar oud, ga ik weer even 
terug in de tijd.” 

Perkoenpalen met shag
Met het opgaan van kleine 
waterschapjes als die van 
de Vlietepolder in grotere 
waterschappen, verdwenen ook 

de dijkbazen. Een functie had het 
dijkwachtershuisje absoluut nog 
wel. Door zijn ligging was het de 
ideale locatie als dijkwachtpost. 
Door Rijkswaterstaat is op den 
duur een zogenaamde automatische 
peilschrijver geïnstalleerd. Dit is 
een apparaat waarbij een klok een 
rol papier draaide, waartegen een 
pennetje rustte. Het apparaat was 
met het getij op de Oosterschelde 
verbonden door middel van een buis. 
Het pennetje zette vervolgens een 
inktlijn op papier, waarmee het  
getij kon worden afgelezen.  
Nog tot ver in de vorige eeuw was 
het voor de dienstdoende kantonnier 
van het gebied een zo goed als 
dagelijkse taak om het papier 
en de inkt van de peilschrijver 
te verversen. Vlakbij het huisje 
stond onder andere nog een stenen 
keet, waar geschaft kon worden. 
In de winter werd deze gestookt 
met zogenaamde perkoenpalen. 
Zoals een voormalig kantonnier 
verklaarde was “de mengeling van 
verbrande perkoenpalen met die van 
zware shag” een geur die voor altijd 
aan deze keet gelinkt zal worden.  

Wie het huisje tegenwoordig wil 
bezoeken, kan dit doen tussen  
11 en 16 uur. Zoals gezegd, hangt 
de vlag uit, dan is er een gids 
aanwezig. Samen met deze gids kan 
op ontdekkingstocht in en rond het 
huisje gegaan worden. Een absolute 
aanrader voor iedereen die interesse 
heeft in dit mooie stukje Zeeuwse 
geschiedenis. 

Foto’s uit de privécollectie van 
mevrouw Krijger. Met onderaan 
een dijkval op 3 oktober 1933 in  
de Nieuw Noord-bevelandpolder.  
Mijn vader schrijft achterop de 
foto: ‘Het water dat bij vloed de 
inlaag binnenstroomt, stroomt 
daar bij eb weder uit waardoor 
groote geulen of kreken ontstaan, 
welke op verscheidene plaatsen 
door watervallen worden 
onderbroken, zooals op de 
achtergrond is te zien.’

Jan Christiaan van Hattum, 
zoon van een Sliedrechtse 
griendwerkaannemer, kwam in 1860 
naar Ellewoutsdijk op zoek naar 
ervaren dijkwerkers. De jongeman 
werd op slag verliefd op het dorp én 
op Frederika Prümers. Ze trouwden 
in 1862. Hun familiebedrijf stond 
aan de wieg van het huidige Van 
Hattum en Blankevoort, actief in 
waterwerken en waterzuiveringen, 
en groeide snel. 

Er werden grote dijk- en 
baggerwerken aangenomen voor het 
Panamakanaal, de Zuiderzeewerken 
en de Zeelandbrug. Van Hattum 
werd ambachtsheer van het dorp en 
realiseerde er een tot de verbeelding 
sprekend buitenverblijf; het landgoed 
Zorgvliet. In de volksmond werd dit 
buitenissige witgepleisterde gebouw 
met zijn torentjes “Het Suikerpaleis” 
genoemd. Tegenover het ‘paleis’ werd 
een park aangelegd met vijvers, 
volières, kassencomplex, jachttoren 
en een beeldentuin. Het dorp werd 
regelmatig gesteund bij onder 
andere de bouw van een school, 
elektrische verlichting voor de kerk 
en een eigen gemeenschapshuis: het 
Van Hattumhuis. Dit gebouw in de 
Van Hattumstraat heeft nog steeds 
die functie maar Zorgvliet werd 
tijdens de Slag om de Schelde totaal 
verwoest. Als laatste stille getuige 
houdt Demeter er de wacht. 

bijzonder gevonden Demeter, godin van de landbouw, kijkt uit over 
de Langeviele van Ellewoutsdijk. Het herinnert 
ons aan de innige band tussen de familie  
Van Hattum en het dorp.

door Jaap van Liere

Alleen Demeter  
is er nog 

Ellewoutsdijk



Het is topdrukte voor de maaiers. Het maaien van alle slootkanten in Zeeland 
is een van de grootste jaarlijkse waterschapsklussen. Hard nodig om de 
waterafvoer in de winter te garanderen. 
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Op z’n tablet ziet-ie precies waar z’n 
collega kantonnier kruisjes heeft 
gezet. Daar liggen de percelen die 
klaar zijn om gemaaid te worden. 
Momenteel is dat in de omgeving 
van Katseveer. “Als het gewas 
gerooid is, kunnen wij het land op. 
Het is echt super werk. Het knapt 
ermee op en je helpt de medemens 

ermee.” Bij brede sloten moet André 
diverse keren heen en weer rijden 
om zo de hele schuine kant te 
kunnen maaien. “Ja, dan maak je 
niet zoveel meters per dag. Maar ik 
maak er een sport van om zoveel 
mogelijk kilometers te maaien. Ik 
wil niet achter de feiten aanlopen. 
Als ze petâten gaan rooien, moet ik 

zorgen dat ik met de tarwepercelen 
klaar ben. En nu is het nog droog, 
als het in het najaar gaat regenen, 
kun je het land niet meer op.”  
De trekkers rijden zes dagen per 
week, 10 uur per dag. Of zoals 
André zegt: “Ik rijd door tot m’n 
tank leeg is.” Zo hopen we eind dit 
jaar rond te zijn! 

André Hollestelle (25),  
trekkerchauffeur op Zuid-Beveland

Doorrijden
    tot je
  tank leeg is


