
NEELTJE JANS Het klimaat verandert en 
de zeespiegel stijgt. En hoewel 
de deskundigen het nog niet eens 
zijn over de snelheid van die ver-
anderingen, staat het buiten kijf 
dat Nederland zich moet wapenen. 
Maar welke maatregelen moeten 
er worden genomen en wat bete-
kent dat voor de Oosterschelde? Is 
de Stormvloedkering niet langer 
het antwoord? Maandag 29 oktober 
is hierover een congres op Neeltje 
Jans. 

Professor Aad Smaal uit Zierikzee 
(gespecialiseerd in de schelpdieren-
cultuur) is één van de initiatiefne-
mers. ,,Nu is er nog tijd om erover na 
te denken met elkaar. En dat is wat 
we met dit congres voor ogen heb-
ben. We zullen alert moeten zijn op 
de veranderingen.’’ Wat hem betreft 
is de grootste uitdaging om te zoe-
ken naar een oplossing, waarin alle 
belangen gediend zijn. Een verge-
lijkbare discussie als toen het idee 
ontstond om de Oosterschelde na 
de watersnoodramp van 1953 af te 
sluiten met een dam. Het werd een 
zwaarbevochten compromis, waar-
uit de Oosterscheldekering met haar 
schuiven is gekozen. Een kostbare 
oplossing, waarmee ook aan natuur 
en visserijbelangen tegemoetgeko-
men werd.
Overigens zijn en waren de menin-
gen daarover al snel verdeeld. De 
Oosterschelde is wel degelijk veran-
derd. Maar welke oplossing moet er 
nu komen met de zeespiegelstijging 
in het achterhoofd. De initiatiefne-
mers hebben vier scenario’s op de 
agenda staan. De minst ingrijpende 
is het zogenoemde nul-scenario, 

waarbij de kering de kering blijft en 
deze alleen goed onderhouden wordt. 
Een tweede is een dichte dam; een 
goedkopere oplossing maar wel met 
enorme consequenties voor het leven 
in de Oosterschelde.
Natuurlijk kunnen ook de dijken ver-
hoogd worden. En wellicht de meest 
tot de verbeelding sprekende variant 
is het aanleggen van eilanden voor 
de kust die als een soort van water-
kering dienst kunnen doen. Volgens 
Smaal ook een interessant scenario. 
,,We willen alle mogelijkheden open 
houden in de discussie. Het is prima 

als er nog iemand met een vijfde sce-
nario komt.” Smaal wil op voorhand 
niets uitsluiten. Als iemand op het 
idee komt om op die eilanden te gaan 
bouwen mag dat wat hem betreft 
ook een onderdeel van de discussie 
zijn. Smaal zelf spreekt zich nog niet 
uit voor een scenario, maar dat de 
Oosterschelde gediend is bij een open 
verbinding met de Noordzee klinkt uit 
de mond van de schelpdierenspecia-
list niet zo vreemd natuurlijk.
Juist dat iedereen zijn bijdrage aan 
het debat gaat leveren is een grote 
uitdaging. Wie de geschiedenis 

induikt, ontdekt al snel dat dit niet 
altijd het geval is geweest. De belan-
gen zijn groot en ook bij de aanleg van 
de Stormvloedkering werd de discus-
sie vaak op het scherpst van de snede 
gevoerd.
Smaal verwacht dat de veiligheid 
een belangrijk deel van de discussie 
zal zijn en voor velen overheersend. 
,,Welke keuze er ook gemaakt gaat 
worden, er zijn altijd harde grenzen 
aan de veiligheid. Het gaat ons erom 
dat zoveel mogelijk belangen gekop-
peld worden bij de keuze die moet 
worden gemaakt.” Belangen als voe-
ding, natuur, beleving van boven en 
onderwater, energie en landschap. 
Daarom ook is hij bij dat het congres 
onder de vlag van het Nationaal Park 
Oosterschelde kan worden gehou-
den. Daarin zijn alle gebruikers van 
de Oosterschelde vertegenwoordigd. 
Want de uitdaging is om de discussie 
ook na de 29e op de agenda te hou-
den. Daar ligt wat hem betreft ook 
een taak voor het provinciale bestuur. 
De resultaten van de dag worden aan 
gedeputeerde Schönknecht aange-
boden. 
Sprekers op het congres zijn onder 
meer prof dr Sybren Dr ijfhout 
(Klimaatverandering, wat komt er 
op ons af?),  prof dr Peter Herman 
(Oosterschelde, veilig en veer-
krachtig) en prof ir Adriaan Geuze 
(Oosterschelde voor toekomstige 
generaties). Meer informatie www.
onzeoosterschelde.nl.•

Wat doet klimaatverandering 
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ZIERIKZEE In de Zierikzeese Waterwijk 
is of� cieel gestart met de bouw van 
drie appartementengebouwen. De 
belangstelling is erg groot. 

Wethouder Jacqueline van Burg stak 
een kanon af om het luister bij te zet-
ten. ‘Hoofdpoort’ is de eerste fase van 
de drie nieuw te bouwen appartemen-

tengebouwen in Waterwijk Zierikzee 
en is volledig uitverkocht. De verkoop 
van de appartementen wordt verzorgd 
door Delta makelaardij uit Zierikzee. 

De ontwikkeling en realisatie is in 
handen van Aannemersbedrijf Van der 
Poel uit Terneuzen. www.zierikzee-
parkappartementen.nl •

ZIERIKZEE De meerderheid van de 
gemeenteraad zag een regenboog-
vlag niet zitten. Maar hij wapperde 
donderdag – Coming Out-day – wel 
op de openbare basisscholen en in 
de aula van Pieter Zeeman.

Dat laatste was het idee van Mirte 
Zwier uit Zierikzee. Ze werkt aan een 
pro� elwerkstuk over LHBT (lesbiennes, 
homo, bi-sexueel en transgender). Een 
onderwerp dat haar uitermate interes-
seert. Mirte heeft een homosexuele 
broer en heeft van nabij meegemaakt, 
dat nog steeds veel mensen er moeite 
mee hebben. Niet in het eigen gezin, 
maar juist daarbuiten. Ook op school 
is de acceptatie van homosexualiteit 
nog geen vanzelfsprekendheid. Maar 
Mirte is ervan overtuigd, dat een dis-
cussie de verdraagzaamheid kan ver-
groten. Als voorbeeld noemt ze Polen. 

Dat land scoort erg slecht als het om 
acceptatie gaat. ,,Terwijl de Polen, 

die in Nederland wonen, er juist geen 
moeite mee hebben. Ik denk dat voor-
lichting dus erg belangrijk is.”
Vandaar ook dat ze verbaast was dat 
de gemeenteraad in meerderheid 
geen vlag wilde ophangen. ,,Dat vind 
ik gewoon stom,” reageert ze. De 
directie van Pieter Zeeman reageerde 
positief op haar veroek aan vlag op te 
hangen en dat is dan ook gebeurd. ,,En 
ik krijg alleen maa positieve reacties 
van de mensen.” In januari moet ze 
haar pro� elwerkstuk inleveren. Dan 
heeft ze tachtig uur aan het onder-
werp gewerkt. In Zierikzee was er don-
derdag ook een Regenboogcamper. 
Neergezet door de politieke partijen 
SP, PvdA, Lijst Jet van Gent en D66. 
Onbekenden hebben donderdagnacht 
Regenboogvlaggen aan het gemeen-
tehuis gehangen. Die zijn ’s morgens 
meteen verwijderd. •
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Deze maand moet de gemeenteraad 
een oordeel vellen over de plan-
nen van camping Duinrand in Burgh-
Haamstede. De ondernemer wil van 
de ruim vijfhonderd caravans af en 
er vakantiewoningen gaan bouwen. 
Logisch dat de caravanbezitters op 
hun achterste benen staan. Maar poli-
tiek is er wel iets raars aan de hand.
Iedereen, dus ook een ondernemer, 
heeft het recht plannen te smeden en 
die voor te leggen aan de gemeente-
raad. De 23 raadsleden moeten zon-
der ‘last of ruggenspraak’ een oordeel 
vellen over de plannen. Een integraal 
oordeel, waarbij alle belangen worden 
gewogen.  In dat opzicht is het vreemd 
en ongepast, dat de Socialistische 
Partij, de PvdA, D66 en Lijst Jet van 
Gent op voorhand al hun sympathie bij 
de caravanbezitters hebben gelegd. 
Daarmee hebben de politieke partijen 
hun eigen ‘last’ gecreëerd en kunnen 
ze niet langer een integrale afweging 
van belangen maken. De bespreking 
van de Duinrand-plannen in de raad is 
daarmee nu al in een impasse terecht 
gekomen. PvdA, Van Gent en D66 heb-
ben zich door de SP laten verleiden tot 
deze vorm van oppositie. En dat terwijl 
de SP eenzelfde handelswijze (denk 
aan Brouwerseiland en verdwijnen 
MFC) met een domper heeft moeten 
bekopen. Maar het belangrijkste vind 
ik wel dat de gemeenteraad op deze 
manier verwordt tot een vergadering 
van belangenbehartigers. En daarmee 
is het een gemiste kans. Want de plan-
nen van Duinrand staan niet op zich. 
Er is inderdaad een ontwikkeling dat 
recreëren aan de kust steeds duurder 
wordt en caravans naar het achterland 
worden gedwongen. Dat is geen pret-
tige ontwikkeling. De gemeenteraad 
moet daarvan iets vinden. En alleen 
op uitkomst daarvan kan een oordeel 
geveld worden over Duinrand. •

een redactionele beschouwing 
op de actualiteit door 
Aad van der Wouden
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ZIERIKZEE Zaterdag 20 oktober is het 
Mannendag in Zierikzee.

Init iat iefnemer is barbier Mark 
Koorneef, die samen met andere 
lokale ondernemers in de stad een 
programma voor een breed (mannen)
publiek gaat neerzetten. Live muziek, 
proeverijen, Highland games, oude 
motorvoertuigen en nog veel  meer. 
De Mannendag is van 12.00 uur tot 
18.00 uur. • 
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