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Door droogte hebben de landbouw en natuur meer 

water nodig. Vraag en aanbod raken uit balans  

en het watersysteem komt onder druk te 

staan. Toch neemt door klimaatverandering de 

hoeveelheid neerslag toe. Er is genoeg water,  

alleen niet op het juiste moment en op de juiste 

plaats: de vraag is hoog op het moment dat het 

aanbod van water het laagst is. De meeste regen 

valt namelijk in de winter, terwijl het in het 

voorjaar en zomer nodig is. Waar waterschappen 

van oudsher gericht zijn op het afvoeren van een 

overschot aan water, is de prioriteit verschoven 

naar het langer vasthouden en opslaan van water. 

En dat is niet altijd makkelijk, in een provincie 

omringd door zout water.  

Toine Poppelaars 
dijkgraaf waterschap Scheldestromenw
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Lewedorp, een van de plekken 
waar zoet water in de grond zit. 

In de meeste delen van Zeeland is 
het water brak en daardoor niet 

geschikt om gewassen  
te beregenen. 

foto: Rudy Visser
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“Een Groningse ui groeit 
anders dan een Zeeuwse.”
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Scheldestromen is het tijdschrift  
van waterschap Scheldestromen. 
Iedereen die interesse heeft, kan een 
gratis abonnement aanvragen.  
Het blad verschijnt vier keer per jaar.  
Het volgende nummer verschijnt  
begin oktober.

www.scheldestromen.nl/tijdschrift
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Als elke druppel telt 
Gewassen hebben zoet 
water nodig om te groeien. 
Water dat veelal uit de 
lucht moet komen. Maar 
wat als het droog blijft? Op 
proefboerderij Rusthoeve 
in Colijnsplaat wordt 
onderzoek gedaan naar 
methoden om gewassen zo 
efficiënt mogelijk te voorzien 
van water.

twitter.com/waterschap

instagram.com/waterschap_
scheldestromen

linkedin.com/company/
waterschap-scheldestromen

facebook.com/scheldestromen
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Volgend jaar treedt de Omgevingswet 
in werking. Met deze wet wil de 
overheid het aantal regels en wetten 
voor de leefomgeving vereenvoudigen 
en samenvoegen. Het bundelt 26 
wetten in één nieuwe wet. Doordat 
alle overheden gaan werken met 
een digitaal systeem, wordt een 
vergunning aanvragen straks een 
stuk simpeler. Met een klik op een 
(digitale) kaart wordt namelijk 
duidelijk bij welke overheid je  
terecht kunt voor je aanvraag.  
Naast een vereenvoudiging leidt deze 
wet ook tot een betere en snellere 
besluitvorming. Op dit moment  
wordt achter de schermen hard 
gewerkt om alles op tijd klaar te 
krijgen. 
tekst: EH | foto: Rudy Visser

Een nieuwe peilboot om de 
vooroevers in kaart te brengen is 
in aanbouw. Sterker nog: dijkgraaf 
Toine Poppelaars legde de eerste kiel. 
Vergelijk het maar met ‘de eerste 
steen’ van een gebouw. Poppelaars: 

“Ik heb ongeveer een las van 20 
centimeter kunnen leggen, maar later 
gevraagd om die nog eens goed na 
te zien... De reguliere lassers leggen 
dagelijks zo’n 700 meter lasnaad, dus 
ik heb een bescheiden lasbijdrage 
kunnen leveren.” De kiellegging 
gebeurde op de werf van MSW Marine 
Services in Rotterdam. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de eerste fase 
van de bouw. Daarna is het stalen 

casco vervoerd naar de werf van 
Holland Shipyards in Werkendam. 
Hier wordt de boot voorzien van 
(inbouw)-apparatuur en een multi-
beamsysteem. Dit is de techniek die 
nodig is om de peilingen uit te voeren. 
Als alles volgens de planning verloopt, 
wordt de peilboot in december van dit 
jaar opgeleverd. 
tekst: BD | foto: Holland Shipyards

Twintig scholen willen hun schoolplein groener maken. Een deel ontvangt 
een subsidie van de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen van IVN 
Natuureducatie. Die scholen gaan aan de slag om hun grijze tegelplein om te 
toveren naar een groene plek. Het waterschap geeft alle twintig scholen vier 
bomen cadeau die ze komend najaar kunnen planten. Marien Weststrate, 
dagelijks bestuurder van het waterschap: “Met het planten van deze bomen  
wil het waterschap een stapje richting de klimaatdoelen zetten. De bomen 
staan niet alleen mooi, maar leveren een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit 
en bieden de leerlingen schaduw op warme dagen.”  
tekst: DS | foto: Bert-Paul de Kam 

Dijkgraaf 
als lasser  

Onder de bomen

Scheiden rond Kamperland
Door het landbouwverkeer te scheiden van de kwetsbare 
fietser is er nu een verkeersveilige landbouwroute op 
Noord-Beveland. De landbouwroute liep eerst dwars 
door Kamperland. De bereikbaarheid van percelen was 
niet goed, waardoor onveilige situaties ontstonden.  
We hebben wegen verbreed en versterkt zodat ze 
geschikt zijn voor landbouwvoertuigen en er zijn 
passeerplaatsen aangelegd. Bij de Stekeldijk is de 
weg aangepast, waardoor de weg nu verder van de 
woningen af ligt. Fietsers gaan gebruik maken van een 
andere route. Hiervoor wordt ook de knooppuntroute 
aangepast. Zodra het kruispunt bij de Ruiterplaatweg 
ook gereed is, is de complete landbouwroute rondom 
Kamperland aangepast. 
tekst: DS | foto: Martin Bakker

Nieuwe wet nieuws

Verbeteren watersysteem 
Kruispolder 
Voor de Kruispolder in de gemeente Hulst hebben we  
plannen om deze polder opnieuw in te richten en het  
gemaal Paal uit te breiden. In overleg met grondeigenaren 
en omwonenden willen we watergangen en sloten verleggen 
zodat het watersysteem en ook de kavelstructuur wordt 
verbeterd. Zo willen we wateroverlast voorkomen. 
Daarnaast verbeteren we de situatie voor fietsers en 
wandelaars. Er komt een dijkovergang bij Baalhoek 
en langs de oever van de Graauwse kreek komt een 
laarzenpad voor een ommetje Paal. Als de plannen deze 
zomer kunnen worden goedgekeurd, dan starten de 
werkzaamheden in 2022 en duren ongeveer twee jaar.  

www.scheldestromen.nl/kruispolder
tekst: MvO | foto: Rudy Visser

Mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa investeert in 

zijn platteland’) en met medewerking van gemeente Noord-Beveland.

Gerrit de Graaf (projectleider Instalho), Co kieboom (directeur Instalho),  
Toine Poppelaars (dijkgraaf), Peter Verhage (projectleider waterschap)  
en Leendert Hoogendoorn (directeur Holland Shipyards).
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 Als 

iedere 
 DRUPPEL 

     telt!

is een akkerbouwbedrijf gevestigd 
op Noord-Beveland aan de voet van 
de Zeelandbrug bij Colijnsplaat. 
Rusthoeve zorgt voor onderzoek 
en demonstraties in akkerbouw– 
en groentegewassen op het 
gebied van rassen, bemesting, 
ziektebestrijding en innovatieve 
landbouwtechnieken.

Agrarisch Innovatie  
en Kenniscentrum Rusthoeve 

Een van de grootste uitdagingen 
voor de Zeeuwse akkerbouw is het 
gebrek aan zoet water. In onze ‘zoute’ 
provincie zijn boeren afhankelijk 
van grondwater, regenwater of het 
weinige zoete oppervlaktewater 
dat er is. Langdurige droogte en 
extreme neerslag maken alles nóg 
ingewikkelder.
tekst: Jaap van Liere | foto’s: Rusthoeve

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat wordt 
onderzoek gedaan naar methoden om gewassen  
zo efficiënt mogelijk te voorzien van water.  
Een veelbelovend project, dat mede door waterschap 
Scheldestromen wordt ondersteund, is onderzoek  
naar ‘ondergronds beregenen’. 

We vragen bedrijfsleider Eelco Boot (37) naar de 
achtergronden: “De eerste jaren dat ik hier werkte 
groeide alles makkelijker dan vandaag de dag”, 
constateert hij. “Je bent nu niet alleen bang voor 
droogte maar ook bang als er regen wordt voorspeld.  
De neerslaghoeveelheid per jaar blijft ongeveer hetzelfde 
maar buien zijn heviger en droge periodes langer. 
In 2018 hadden we opeens nog maar 1/6e van de 
uienopbrengst. Dat opende wel onze ogen!”

Peilgestuurde drainage
Innovatieve drainage vormt de basis van de proef met 
‘ondergronds beregenen’. Bij normale drainage loopt 
het teveel aan water direct in de (brakke) sloot zodat je 
het kwijt bent. Bij dit systeem zijn de drainagebuizen 
aangesloten op een verzamelbuis. Via die verzamelbuis 
kan worden geregeld hoeveel water naar de sloot wordt 
afgevoerd of hoeveel er vastgehouden wordt in het 
perceel. Zo is het mogelijk het grondwaterpeil in de 
zomer te verhogen zodat gewassen voldoende water 
vinden en in het najaar te verlagen zodat het land 
begaanbaar blijft voor de oogstmachines. 

Ondergronds beregenen
“Bij dit onderzoek gaan we nog een stapje verder. 
We bekijken hoe het helpt om het afgesloten 
drainagesysteem in droge perioden te vullen met 
regenwater dat we hebben opgeslagen in een bassin.  
Zo wordt het gewas van onderaf voorzien van water.  
Dat kost wellicht minder water dan beregenen van 
bovenaf omdat verdamping door zon en wind  

Het leggen van driptape gebeurt voor het zaaien. 
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Ik wil u nogmaals hartelijk 
dank zeggen voor het prachtige 
blad dat ik iedere keer van  
u mag ontvangen.  
Mijn buurman en ik kijken er 
elke keer weer naar uit.  
Als geboren Achterhoeker 
ben ik van Zeeland gaan 
houden en zijn er vele malen 
op vakantie geweest. Kan dit 
helaas nu niet meer omdat ik 
89 jaar ben. Nogmaals fijne 
groeten.

Naam bij redactie bekend.

Handgeschreven 
kaart van een  
trouwe lezer

minimaal is.” De eerste resultaten 
op kleine schaal lijken positief maar 
het grootste probleem blijft toch de 
beschikbaarheid van zoet water. 
Je moet nogal wat opslagcapaciteit 
hebben wil je daar een heel bedrijf 
mee voorzien. Voor de toekomst 
ziet men als mogelijkheid om het 
drainagewater helemaal niet meer  
af te voeren maar óók te bufferen.  
Over bijhorende problemen zoals 
kosten en landschappelijke 
inpassing van opslagbassins moet 
nog goed worden nagedacht. 

Driptape 
In dezelfde lijn liggen proeven met 
druppelbevloeiing. Die techniek is 
bekend uit de fruitteelt. Driptape 
is echter een systeem dat vóór het 
zaaien in het bed wordt ingegraven. 
Tijdens de gewasontwikkeling 
druppelt er continu water in de 
grond. Het verbruikt een tiende van 
wat een waterkanon nodig heeft. 
In 2020 bracht een proefperceel 
zaaiuien waar druppelslangen lagen 
een verdubbeling van de opbrengst 
op van eenzelfde perceel waar die 
niet lagen. Je ziet dan ook dat er 
al boeren in de provincie zijn die 
hiermee aan de slag gaan, het blijft 
natuurlijk een rekensommetje.

Proefboerderij
Vroeger had iedere streek van 
overheidswege zijn proefboerderij. 
Belangrijk, want omstandigheden 
verschillen per streek. Een 
Groningse ui groeit anders 
dan een Zeeuwse, al was het 
maar vanwege het verschil in 

daglengte. In de jaren 90 werd 
overheidsfinanciering losgelaten. 
Tegenwoordig is Rusthoeve een 
financieel zelfstandige stichting. 
De meeste onderzoeken vinden 
plaats in Colijnsplaat maar er zijn 
ook collectieve onderzoeken zoals 
in Flevoland en Drenthe. Sommige 
initiatieven, bijvoorbeeld gerelateerd 
aan ziektes die in de grond zitten, 
worden bij bedrijven uitgevoerd 
waar dit speelt. Daardoor is 
ondertussen een heel netwerk van 
onderzoeklocaties ontstaan.  
Tien jaar geleden was men meer 
bezig met ‘middeltjes’ zoals 
meststoffen en gewasbescherming  
of met selectie van rassen, puur 
akkerbouwonderzoek. Vandaag  
gaat het veel meer over klimaat  
en complete teeltsystemen.  
Ook moet er nu meer onderzoek 
gedaan worden dan vroeger naar 
ziektes en plagen die ontstaan door 
het veranderingen in het klimaat.  
Een voorbeeld is de trips, beter 
bekend als onweersbeestje.  

Vroeger bracht dit insect nauwelijks 
schade toe maar door de huidige 
massale aanwezigheid kan het 
diertje een heel uienperceel 
vernietigen.

Volgens Eelco is er niets mooier dan 
werken op Rusthoeve. “Het lijkt soms 
meer een volkstuin van 90 hectare 
met allemaal lapjes en vakjes waar 
telkens iets anders gebeurt. Een 
normaal akkerbouwbedrijf is al 
afwisselend maar een proefboerderij 
helemaal. Het mooiste is om te zien 
dat de resultaten van een bepaald 
onderzoek worden opgepikt in de 
reguliere akkerbouw.” 

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

Die over ons 
regeeren zou,
Aan onze vrijheid 
zijn wij trouw. 
derde en vierde regel van  
3e couplet Zeeuws volkslied

Wat leuk dat ik dat boek 
heb gewonnen. Hartelijk 
dank daarvoor. Als zoon van 
Zeeuwse voorouders, wonende 
in Zuidoost-Brabant, bezoek 
ik nog regelmatig de grond van 
mijn voorvaderen en dus ook 
Walcheren waar ik al vanaf 
1958 vakantie vier. Het gemaal 
in Middelburg is daar een 
vertrouwd landmark. Ook ben 
ik al vele jaren geabonneerd op 
het blad Scheldestromen dat 
hier door tal van familieleden 
wordt gelezen. 

Vriendelijke groet, 
Jacques Kalle, Budel-Schoot.

Antwoord op de prijsvraag: 
‘Hoeveel liter water kan het 
huidige poldergemaal Boreel  
per minuut verwerken?’ is 
800.000 liter. De winnaars  
van de loting hebben het 
boek over ingenieur Boreel 
ontvangen.

Eelco Boot (links) is 
bedrijfsleider. “De eerste jaren 
dat ik hier werkte, groeide alles 
makkelijker dan vandaag.”

Bedankt
Fantastisch dat 
Scheldestromen voor onze 
hulp aan peilboot Meermin III 
wil bedanken met een bijdrage 
van € 500,-. Zoals u wellicht 
weet bestaat ons station uit 
alleen maar vrijwilligers. 
Dit doen zij 24/7 snel,  
professioneel en kosteloos. 
Financieel is de KNRM 
afhankelijk van donateurs, 
giften, donaties en legaten.  
De bijdrage van 
Scheldestromen is dus heel 
welkom. Onze geplande 
vlootvernieuwing vergt een 
grote financiële inspanning 
voor de KNRM. Elke bijdrage 
hiervoor is dan ook zeer 
welkom. Nogmaals onze 
hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, 
Willem Veneman
secretaris@westkapelle.knrm.nl

Tijdens werkzaamheden liep op 
30 maart onze peilboot vast op 
de dijk bij Westkapelle. Het was 
afgaand tij en het lukte niet om 
op eigen kracht los te komen. 
Door een defecte keerkoppeling 
kon de boot namelijk niet meer 
achteruit varen. Gelukkig kwam 
er snel hulp van reddingsboot 
Uly van de KNRM! Als dank gaf 
het waterschap een donatie. 

Bedankje KNRM

“Het is één grote 
volkstuin van 
 90 hectare met 
allemaal lapjes  
en vakjes.”
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    We zien ze

 vliegen
Het voelt een beetje raar met dat 
gaas voor je gezicht maar volgens 
Jan is dit bij “vuilnisbak-ras-bijen” 
wel nodig. De bijen vliegen af en aan, 
sommige met een vrachtje stuifmeel, 
gele bolletjes bij de poten. Stuifmeel 
is voedsel voor de larven. In de 
geopende kast heerst krioelende 
bedrijvigheid. Eng? Niet echt, ze zijn 
bijna aaibaar. 

Een extra hoog dakje
Op de raten zie je verschillende 
ontwikkelingsstadia; in open cellen 
zie je larfjes zwemmen in een badje 
van voedergelei. Andere cellen zijn 
al afgedicht. Hierin verpoppen 
de larven. Ook zijn er een soort 
dopjes op de raat te zien. Hierin 
zitten toekomstige mannetjes, de 
darren. Die passen niet helemaal in 
een cel dus maken de bijen er een 
extra hoog dakje op. Ongelofelijk 
hoe symmetrisch de diertjes raten 
fabriceren! Ieder zeshoekje lijkt 
identiek. Bij een zelfgemaakte raat 
wordt zelfs rekening gehouden met 
het grotere formaat van de darren! 

We zoeken de koningin tussen de 
bijen. Ze zou gemerkt moeten zijn 
maar we kunnen haar niet vinden. 
De bijen worden er een beetje 
onrustig van. “Meestal werk ik niet 
met rook”, vertelt Jan, maar nu er 
zelfs bijen op de cameralens zitten 
is het toch even nodig. Het brengt 
de bijen zichtbaar tot rust. Hoe 
dat komt is niet bekend, maar de 
eeuwenoude techniek werkt altijd. 

Wat is honing eigenlijk? 
“Het is nectar van bloemen dat in 
de bijenmaag wordt bewerkt met 
enzymen. In de bijenkast wordt 

door wapperen met de vleugels het 
spul ingedikt tot honing.” Door een 
rooster boven op de broedkamer kan 
de koningin geen eitjes leggen in de 
honingkamer. Die honing is  
de wintervoorraad van de bijen.  
Veel imkers vervangen alle honing 
door suiker maar Jan laat voldoende 
honing voor de bijen zitten, dat is 
natuurlijker.

Pasgeboren koninginnen maken 
eerst een bruidsvlucht; ze vliegen 
zo hoog mogelijk en worden daarbij 
bevrucht. De heersende koningin 
is dan al vertrokken met de helft 
van het volk. Dat zwermen gebeurt 
vaak op een warme dag. Ze strijken 
als grote bol ergens neer, dat 
is het moment om een imker te 
waarschuwen! Die komt meestal 
graag de zwerm ‘scheppen’ om de 
bijen in een nieuwe kast te doen.  
Op www.bijenhouders.nl/
bijenzwerm staan contactgegevens 
van imkers in de buurt. Jan gaat wel 
twaalf keer per jaar op pad met zijn 
schepmandje. Na een paar dagen in 
de kast mogen de geschepte bijen 
hun nieuwe omgeving verkennen.

Meneer Honing 
Het leukste van zijn hobby vindt Jan 
de gastlessen op scholen. “Kinderen 
zijn altijd zo enthousiast!” In een 
speciale bijenkast met raampjes 
kunnen ze de bijen goed zien.  
“Je moet die verbazing zien over het 
geluid uit de kast en hoe warm die 
aanvoelt!” En ja, ze vragen altijd: 
“Heet u echt meneer Honing?” 

Het idee was er al in 1957 maar pas 

na zijn loopbaan op zee begon hij 

in 1992 met het houden van bijen. 

Imker Jan Honing (!) uit Goes over 

wat daar zo speciaal aan is.

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

Imker Jan Honing heeft zijn 
bijenstal op de Hollandsche 
Hoeve in Goes. 

en ze zijn bijna aaibaar

“Ik laat voldoende 
honing voor de bijen 
achter om de winter 
door te komen. Dat is 
veel natuurlijker.”



1514 Scheldestromen | zomer 2021 Scheldestromen | zomer 2021

buiten 
tekst: Jaap van Liere 

Saskia Maaskant is met haar 
historische jeugdroman over de 
vergeten stormramp van 1911  
‘Meerminnen verdrinken niet’ 
genomineerd voor de Thea 
Beckmanprijs. Het verhaal 
voor jong en oud neemt je mee 
naar deze ramp die bijna de 
hele vissersvloot van Bruinisse 
vernietigde. Verkrijgbaar in de 
boekhandel.

Altijd al meer willen leren over vogels? Probeer eens een cursus via internet, 
bijvoorbeeld op de website van Vogelbescherming Nederland. Nico de Haan 
en Camilla Dreef leren je in de gratis beginnerscursussen ‘tuinvogels’ en 
‘vogels in Nederland’ heel veel vogels en hun geluiden kennen. Na inschrijving 
ontvang je om de vier dagen een email met een nieuwe les.
foto: Jelle de Jonge

ONLINE VOGELEN

Zand
Het zit tussen je tenen en kleding  
na een strandbezoek, maar heb je  
er wel eens goed naar gekeken?  
De kleine korreltjes met 
afmetingen van 2 tot 0,05 mm. 
vormen een wonderlijke wereld 
op zich. Onder een vergrootglas 
vormen de verschillende 
gekleurde mineralen en stukjes 
schelp een bonte verzameling. 
Kenners kunnen vaak aan de 
samenstelling de herkomst 
bepalen. Gekleurde lijntjes op 
strand duiden op door golfslag 
gesorteerd zand. De korrels van 
één grootte blijven op dezelfde  
lijn liggen. 

Doe eens wat onkruid in je 
maaltijd! Het is gratis en blijkt 
ook nog gezond. Zo kan je van 
zevenblad een prima soepje 
maken; pluk een flinke bos jong 
zevenblad en was dit goed af. 
Fruit twee gehakte sjalotten 
en een in blokjes gesneden 
aardappel in olijfolie. Voeg 
zevenblad toe en laat slinken. 
Voeg 1 liter bouillon toe en laat 
een kwartiertje doorkoken. 
Pureer alles met een staafmixer 
en roer het door een zeef.  
Voeg wat room toe en dien op  
in soepkommen.

Onkruid 

Jaarverslag innovatie
Het waterschap is zo actief met innovatieve 
projecten dat zelfs het jaarverslag hierover 
innovatief kan worden genoemd!  
Ga naar scheldestromen.nl/innovaties 
en maak kennis met alle vernieuwende 
ideeën!

Vanaf de jaren 60 leven er Japanse 
oesters in de Zeeuwse wateren.  
Voor lekkerbekken is deze ‘creuze’ 
een culinaire zegen. Je mag op de 
vrij toegankelijke dijkvoeten een 
maaltje voor eigen gebruik rapen. 
Voor badgasten kunnen ze de 
waterpret flink bederven. De scherpe 
schelpen veroorzaken verwondingen 
aan blote voeten. Op zwemlocaties 
waar ze veel voorkomen staan zelfs 
waarschuwingsborden. Het dragen 
van waterschoenen is dus sterk aan 
te bevelen. 

Zeeuws-Vlaanderen was, tot hun 
verdwijnen in de jaren 70, altijd 
een vast leefgebied van otters. 
Door herstel van waterkwaliteit, 
verbeterde beheersmaatregelen, 
natuurvriendelijkere oevers 
en aaneenschakeling van 
natuurgebieden gloort er hoop om 
deze schitterende dieren weer hier  
te kunnen zien. In Belgisch 
Vlaanderen zijn ze al gezien! 

Verwacht: de otter
Het gebruik van een route-app op je telefoon is een leuke  
manier om nieuwe plekken te ontdekken. Een leuke 
gratis app met wandel- fiets- en kanoroutes is ‘Natuur 
Routes’ van Natuurmonumenten. Deze biedt ruim 300 
routes in heel Nederland. Voor een wandeling buiten 
Zeeland is een app als ‘Klompenpaden’ een aanrader. 
De downloadbare routes kun je bij beide apps offline 
gebruiken en ze bieden wetenswaardigheden over de 
route, cultuurhistorie en het natuurgebied. Je kan 
zoeken op plaatsnaam of op de kaart.

Op stAPP

Ook het volgende boek heeft een 
interessante band met Zeeland: 
Ard Hesselink, ‘Tussen Dam en 
Dijk’, een beschrijving van het leven 
van Nell Bronger en Frits Lensvelt 
dat zich vóór en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog afspeelde in zowel 
Amsterdam als in Zeeland. Het 
kunstenaarsechtpaar voelde zich 

thuis zowel tussen de boeren van  
de Oostwatering en de Middelburgse 
burgerij als ook in het Zeeuwse 
kunstleven. Het dijkhuis in  
Veere speelt hierin een prominente 
rol. Alleen per mail te bestellen bij  
de auteur:  
tussendamendijk@docmans.nl
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Japanse oesters

De zomer is het seizoen dat we de meeste foto’s maken. 
Steeds vaker gebruiken we daar ook onze telefoon 
voor. Denk eens aan de volgende tips als je je ultieme 
zomerbeleving wilt vastleggen:
•  Kies voor een ander perspectief: Ga bijvoorbeeld door  

je knieën of klim ergens op. 
•  Zorg voor een voorgrond. Dat ene takje of bloemetje in 

de voorgrond geeft een dieptegevoel aan de hele foto. 
•  Zet je onderwerp eens niet in het midden.
•  Gebruik de scherpstelling door je scherm aan te  

raken op de plek van je onderwerp.

Foto-tips
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Hoe werd je lobbyist? “Ik 
werkte een jaar bij de provincie 
Zeeland als adviseur voor de 
samenwerking met Vlaanderen, toen 
ik de vacature zag voor lobbyist voor 
de Zeeuwse overheden. Tijdens een 
stage bij het Europees Parlement 
in Brussel was ik al geïnteresseerd 
geraakt in het lobbyen. Daarom 
heb ik geen moment geaarzeld 
en gereageerd, en ik werd 
aangenomen!”

Lobbyen, hoe werkt dat? 
“Mensen hebben het klassieke beeld: 
veel op borrels rondhangen, bellen 
en zaakjes regelen. Ik breng echter 
het grootste deel van mijn tijd achter 
mijn bureau door. Ik volg debatten 
om te horen of er zaken voorbij 
komen die Zeeland aangaan. Ik 
verdiep me in de landelijke dossiers 
die spelen voor Zeeland, zoals de 
energietransitie, verduurzaming 
van de landbouw en bereikbaarheid. 

Er is veel contact met Zeeuwse 
ambtenaren en bestuurders, die ook 
hun contacten in Den Haag hebben.” 
“Ik kom inderdaad op veel borrels, 
maar wel altijd met een lijstje in de 
binnenzak met daarop de mensen 
die ik nog iets wil vragen of vertellen. 
Flink doorzakken is er niet bij, ik sta 
daar tenslotte als vertegenwoordiger 
van Zeeland.” 

Wat heeft je verrast? “De 
hoeveelheid tijd die je moet steken 
in voorbereiding. Als lobbyist wil 
je de leden van de Tweede Kamer 
overtuigen van de belangen 
van Zeeland. Je moet dus een 
goed verhaal hebben. Ze hebben 
weinig tijd en ze zijn gewend om 
door te vragen. Als je je niet goed 
voorbereidt, dan val je snel door de 
mand, en hoef je niet nog een keer 
te bellen. Je kunt het niet losjes 
aanpakken, je moet strategisch te 
werk gaan.”

Wat vind je het leukste 
aan je baan? “Alles! Maar 
het netwerken, samenwerken met 
verschillende lobby-coalities en de 
inhoudelijke diversiteit voeren wel de 
boventoon! En ik ben trots om voor 
Zeeland op pad te mogen.”

Hoe probeer je iets voor 
Zeeland binnen te halen? 
“Vaak is er bij de ministeries al 
voorwerk verricht door Zeeuwse 
ambtenaren en bestuurders. 
Uiteindelijk moeten echter de leden 
van Tweede Kamer beslissen. Ik geef 
ze aanvullende informatie, probeer 
ze te overtuigen van het belang voor 
Zeeland, en ik fluister ze soms een 
vraag in die ze de minister kunnen 
stellen. Ze mogen scoren met mijn 
input.” 

Wat is je band met 
Zeeland? “Mijn opa was in 1953 
als dienstplichtig militair gelegerd 
in Middelburg, en sindsdien is een 
vakantie op Walcheren een traditie 
in de vakantie. Ik ben opgegroeid in 
Almere maar bracht als kind menige 
vakanties door in Zeeland. Mede 
door de band met deze provincie  
heb ik ook gekozen voor een studie 
aan de University College Roosevelt 
in Middelburg. Hoewel ik nu in  
Den Haag woon, kom ik nog vaak 
in Zeeland, en dan sleep ik meestal 
wat vrienden mee. Op dit moment 
ben ik Zeeuws-Vlaanderen aan 
het verkennen. Ik heb daar mooie 
grensoverschrijdende projecten 
gedaan voor het waterschap, maar 
heb nooit de tijd genomen om het 
gebied goed te verkennen.”
“Zeeuwen zijn vaak te bescheiden 
over de pracht die ze hebben. Veel 
mensen kennen de rust en ruimte, 
maar ik wijs ze ook altijd op de 
economische dynamiek van Zeeland. 
Ik heb een groot hart voor Zeeland, 
en hoop er ooit weer te wonen.” 

“Het klassieke beeld 
van de lobbyist is 
achterhaald.”

“Ik heb een groot 
hart voor Zeeland.”

voor Zeeland te zijn?

...lobbyist
Hoe is het om...

Lobbyisten, gladde jongens die met vlotte praatjes 
in achterkamertjes deals sluiten? Zo niet Corine 
Fontijn (25). Sinds een jaar vertegenwoordigt ze de 
provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en waterschap 
Scheldestromen bij de Tweede Kamer. 

tekst: Coen Bertijn | foto’s: Cynthia Cats

“Je moet strategisch te werk gaan.”
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25 cm 25 cm 
funderingsmateriaal van 
betonpuin of slakken** 

Het waterschap beheert zo’n 3400 kilometer 
geasfalteerde polderwegen. Als een weg té slecht of 
té smal is, leggen we een hele nieuwe weg aan. 
Eerst wordt het oude asfalt met een asfaltfrees 
verwijderd. Als het oude asfalt teer bevat, wordt dit 
gereinigd. Zo niet, dan mengen we het oude asfalt 
met het nieuwe.

Asfalt
Asfalt bestaat uit zand, 
steenslag en bitumen*. 
De stoffen worden in een 
asfaltmolen bij 170 °C gemengd 
tot een stroperige massa. 
Vroeger werd teer gebruikt 
als bindmiddel. Door het hoge 
gehalte aan schadelijke stoffen 
is het gebruik van teerhoudend 
asfalt sinds 2001 verboden en 
maken we gebruik van asfalt met 
bitumen*.

*  Bitumen is een bindende vloeistof 
die voorkomt in aardolie.

**  Betonpuin komt vrij bij de sloop 
van gebouwen of bestrating. 
Slakken zijn een restproduct van 
de bereiding van fosfor of staal.

15 cm 15 cm 
aan lagen 
asfalt op elkaar

Het asfalt wordt met een asfaltmachine 
verdeeld en met een wals verdicht. Nadat 
het is afgekoeld, de bermen zijn afgewerkt 
en er eventueel markering is aangebracht, 
is de weg weer klaar voor gebruik.

werk aan de

50 cm 50 cm 
zand voor 
een stevige 
ondergrond

De historische weegbrug is te vinden 
bij de voormalige getijdehaven van 
buurtschap Viane. “Het verzoek 
van Erfgoedplatform Schouwen-
Duiveland om de brug te herstellen 
kwam op het juiste moment, vertelt 
opzichter Gert Stoutjesdijk. Het 
brugdek was in slechte staat en 
moest echt vervangen worden.” 

Vroeger hadden veel dorpen en 
havens een weegbrug waar vooral 

agrarische producten werden 
gewogen. Bij Viane kwamen de 
boeren, met paard en wagen, vooral 
hun bieten brengen. Deze werden 
per schip naar de suikerfabriek in 
Dinteloord gevaren. In de meeste 
plaatsen is de weegbrug verdwenen. 

Onze weegbrug is een van de weinig 
overgebleven elementen uit dit 
verleden. Zeker als een geheel, samen 
met het weegbrughuisje maakt het 
uniek.

De omgeving van de voormalige 
haven is een geliefde uitrustplek, 
zowel voor inwoners als toeristen. Te 
zien zijn behalve het weegbrughuisje, 
de weegbrug, informatieborden, 
kademuren, de verzande vaargeul, 
muraltmuren en de strekdam in de 
Oosterschelde. Gert: “Fijn dat op 
deze mooie plek de weegbrug weer 
hersteld is, het geheel ziet er netjes 
uit”. Zo blijft de historische weegbrug 
behouden voor de toekomst. 

Scheldestromen hecht 
grote waarde aan het 
in stand houden van 
het Zeeuws cultureel 
erfgoed. Dijkgraaf  
Toine Poppelaars zei 
laatst: “Als je het heden 
wilt kennen, moet je  
het verleden begrijpen.”  
Deze uitspraak past 
perfect bij restauratie 
van deze weegbrug.

Gewogen  
en gekeurd  

“Boeren kwamen hier 
hun bieten brengen.”

Weegbrug Viane

tekst: Hans Adriaanse | foto’s: Cynthia Cats

Restauratie weegbrug
•  Voormalige haven van Viane 

(bij Ouwerkerk)
•  Weegbrug: eigenaar 

waterschap Scheldestromen
•  Weeghuisje: particulier bezit
•  Planken hersteld in:  

maart 2021
• Aannemer: Fraanje

in de steigers
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Wandelaars en fietsers, je komt ze echt overal tegen. 
Waterschapper Hans Adriaanse gaat voor dit tijdschrift op pad 
voor een tweedaagse fietstocht door onze prachtige provincie. 
“Eigenlijk de mooiste provincie van ons land. Mag ik dat 
zeggen?” 

tekst: Hans Adriaanse | foto’s: Cynthia Cats

Nog een laatste controle voor ik op de fiets 
stap. Alles ingepakt, banden opgepompt.  
Ik heb er zin in! Ik begin de tocht in 
Cadzand-Bad om vervolgens heel de kust 
te volgen richting overnachtingsplek 
Renesse. Ik laat de hoogbouw en hijskranen 
in Cadzand-Bad rechts liggen en zoek 
het fietspad op, langs de duinen, richting 
Breskens. Medewerkers van het serviceteam 
Breskens en Cadzand zijn druk in de weer 
om het fietspad schoon te houden. Goed 
werk mannen!

Tussen land en water
Onderweg kilometers lange stranden met 
moderne slaapstrandhuisjes. Diverse 
paviljoens met veel Zeeuwse lekkernijen.  
In de verte zie ik Waterdunen liggen. 
Een uniek natuur- en recreatiegebied in 
aanbouw tussen Breskens en Groede. Hier 
komt het samenspel tussen water en land 
heel mooi tot uitdrukking. Maar aan de 
zeekant, zie ik het goed, ja hoor het is onze 
peilboot de Meermin III. Wat een toeval! 
Schipper Leon laat de boot dicht langs 
paalhoofden en pal voor de kust fraaie 
vaarbewegingen maken. Wat-ie doet?  
De peilboot brengt de vooroever in kaart, 
het stukje dijk onder water. Belangrijk werk 
voor onze veiligheid. 

Aan de overkant 
Na de ferry Breskens-Vlissingen ga ik gelijk 
linksaf over de sluizen. Onderlangs de dijk 
richting de Oranjemolen en Boulevards. 
Hierna fietspad op en langs de duinen naar 
Dishoek en Valkenisse. Hier kijk ik altijd 
weer met ontzag naar de indrukwekkende 
hoge duinen. De kuststrook vervolgend 
kom ik langs bekende plaatsen als 
Zoutelande, Westkapelle (altijd wind op de 
dijk) en Domburg. Bij kasteel Westhove het 
mooie kronkelende fietspad door het bos 
(Duindistel en Manteling ) naar Oostkapelle. 

Via Oranjezon naar de Veerse Gatdam om 
zo op de Oosterscheldekering uit te komen. 
Het is daar altijd een ‘gevecht’ tegen de 
wind met aan de linkerzijde de Noordzee en 
rechts de Oosterschelde. Over de Noordzee 
gesproken, ik moet vandaag regelmatig aan 
de televisieserie Rond de Noordzee denken. 
Heb je deze schitterende reeks ook gezien? 
Even op adem komen bij het Topshuis om  
de pijlerdam te gaan bedwingen.  
Het laatste fietsstukje van de dag gaat van 

Een rondje,
         Zeeland op de  

   fiets

“Terecht dat Zeeland een 
5-sterren fietsprovincie is.”

Hans Adriaanse werkt normaal bij het team Informatisering van  
het waterschap, maar voor dit artikel stapte hij op de fiets.

(in 2 dagen)
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In een van de welen achter Clinge 
ligt het eilandje van ‘Den John’.  
Een klompenmaker uit Clinge,  
John Lagay, had in een van de welen 
een eigen eilandje aangelegd, daarop 
een hut gebouwd van sloopafval 
en een windmolen geplaatst als 
stroomopwekker voor zijn radio. 
Samen met zijn vrienden werd in 
de hut flink gekaart en geborreld. 
Om met het bootje over te steken 
moesten de vrienden aan de 
draad van de bel trekken die op 
het eilandje stond. De boot om in 
te stappen werd door ‘Den John’ 
naar hen toegetrokken via een 
ijzerdraad en weer terug getrokken 

naar het eiland. ’s Winters, als het 
flink vroor, sliep hij vaak in zijn 
hut omdat kwajongens over het ijs 
naar het eilandje liepen om aan zijn 
drankvoorraad te zitten. John Lagay 
is in 1969 overleden en begraven in 
Clinge. 

De omgeving rond de welen wordt 
al ruim 30 jaar onderhouden door 
André Smet uit het Belgische De 
Klinge. Het graf van Lagay werd 
ongeveer 10 jaar geleden geruimd. 
André Smet heeft ervoor gezorgd 
dat de grafsteen op zijn eilandje is 
geplaatst. 

Tussen Clinge en Nieuw-
Namen vind je een aantal 
welen, De Weelkens. 
Welen, ontstaan door 
dijkdoorbraken of 
afgravingen, vind je op 
meerdere plekken in 
Zeeland maar wat maakt 
deze aan de Kriekeput-
dreef zo bijzonder?

tekst: Chantal de Putter |  

foto’s: Cynthia Cats

Het eilandje van ‘Den John’

bijzonder gevonden

Kriekeputdreef

Burgh-Haamstede naar Renesse. 
Fietsend over een grindpad in een 
prachtig, rustgevend natuurgebied.
 
Slapen in een fietshotel
Overnachting heb ik bij LEO BBB 
(Bed, Breakfast, Bike) in Renesse. 
Een uitstekende verblijfplaats 
speciaal voor fietsers. Vroeger 
had gastheer Leo er zijn 
bouwonderneming, sinds 2016 
z’n eigen fietshotel. Met ruimte 
voor kleine reparaties en het 
schoonmaken van de fiets, er 
zijn oplaadpunten, hij verhuurt 
mountainbikes, fatbikes en achter 
de gehele inrichting zit een (fiets)
verhaal. Na een goed ontbijt en 
fietstips van Leo ga ik vol goede 
moed dag twee van de fietstocht in.

Vandaag ga ik een voor mij onbekend 
fietsterrein verkennen. Bochtje 
naar links, bochtje naar rechts, 
naar welk pad leidt deze route? 
Richting Bruinisse fietsend neem 
ik vooral de route langs en over 
de dijkjes. Passeer de jachthaven 
van Scharendijke, zie de drukte bij 
duikschool Den Osse en kijk rond 
in het gemoedelijke Brouwershaven. 
Via de Zeedijk met aan de linkerzijde 
zicht op slikken en schorren en 
rechts uitkijkend op dorpen als 
Zonnemaire en Dreischor. 

Een windmolen op een 
rotonde?
Na een drinkpauze in 
Sirjansland vrolijk verder naar de 
Grevelingendam en Philipsdam 
richting Sint Philipsland. Nooit 
eerder gezien, maar in de buurt 
van de Grevelingendam plaatsen 

ze een windmolen gewoon op 
een rotonde. Onderweg liggen de 
akkerlanden er strak bij. Ze lijken 
geduldig te wachten op de gewassen 
die gaan groeien en bloeien. Na 
weer een Zeedijk gefietst te hebben 
aangekomen in Oud-Vossemeer. 

Vandaag volg ik veelal het 
fietsknooppuntennetwerk. Zo kom ik 
in Tholen aan. Een verrassend leuke 
plaats met een mooie, oude kern. 
Ook korenmolen De Hoop en gemaal 
De Eendracht laten zich statig 
bewonderen. Tijdens mijn tocht zie 
ik met grote regelmaat reclamezuilen 
van onze provincie. Met teksten als 
oneindig mooi en Zeeland land in 
zee, hier moet je zijn. En weet je wat 
het is: ze kloppen allemaal.

De Zeeuwse bollenstreek
Tijd om naar de Oesterdam te gaan, 
met zijn 10,5 km de langste dam 
van de Deltawerken. Aangekomen 
bij Rilland lijkt het of ik de afslag 
bollenstreek heb genomen. Diverse 
percelen met tulpen stralen mij 
tegemoet. Bijgekomen van dit moois 
ruik ik de heerlijke geur van de 
bloesem in de omgeving van Kapelle. 
Van hieruit langs het spoor richting 
Goes. Hierna binnendoor richting 
Lewedorp vervolg ik de weg naar 
Nieuw- en Sint Joosland. En dan 
zie ik de Lange Jan weer. Bijna, in 
Middelburg, de thuisbasis. 

Hans fietste op zijn eerste dag 
100 kilometer (inclusief naar 
startplaats Cadzand) en op zijn 
tweede dag 120 kilometer. 

“Reclameslogans over 
Zeeland: ze kloppen 
allemaal.”



Met de zomer voor de deur, zijn er ook weer surveillances op en rond het 
Veerse Meer. Willem is een van de collega’s die het gebied veilig en mooi 
probeert te houden. 
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“Sinds 2003 coördineert 
het waterschap het project 
‘surveillance Veerse Meer’. Door 
deze unieke samenwerking met 
boa’s van omliggende gemeentes 
en andere instanties kunnen we 
meer controles doen. En dat is 
nodig, zeker nu, in het drukke 
zomerseizoen. We controleren zowel 
op het water met snelle motorboten, 

als op het land met auto’s.  
En sinds kort zelfs vanuit de lucht! 
We experimenteren namelijk met 
een drone. Tot nu toe blijkt die heel 
handig. We kunnen daarmee een 
veel groter gebied overzien.  
We komen echt van alles tegen 
tijdens onze rondes. Van vernieling 
en illegaal kamperen tot waterskiën 
en varen waar dat niet mag. Met die 

preventieve surveillances proberen 
we het zo plezierig, aangenaam 
en veilig mogelijk te houden voor 
alle inwoners en toeristen. En we 
zien dat het werkt. Ik vind het 
een ontzettend uitdagende en 
gevarieerde baan. En gelukkig zijn 
veel mensen blij dat we er zijn!” 

Willem de Reus (59),

Willem
houdt de kust

   veilig
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)


