
NEELTJE JANS Met een versnelde zeespie-
gelstijging ontkomt Nederland er 
niet aan om na te denken over de 
Oosterschelde en de nu nog robuuste 
Stormvloedkering. En dat is wat deze 
week in het Topshuis van Neeltje Jans 
gebeurde. Een kenniscongres over de 
Oosterschelde. Welk antwoord pas-
send is als antwoord op de zeespie-
gelstijging ligt nog niet op tafel. 
Maar ons tot in lengte van jaren veilig 
wanen achter de betonnen barrière is 
een illusie. 

Professor Sybren Drijfhout was ‘inge-
vlogen’ om de stijging van het water 
te illustreren. Die stijging komt vooral 
door een opwarming van de aarde en 
het daarmee gepaard gaand smelten 
van de ijskappen op de zuidpool. ,,In 
de laatste tien jaar is dat smelten drie 
keer sneller gegaan dan de tien jaar 
daarvoor,” hield hij zijn gehoor voor. 
Voor hem is de Zuidpool een ‘slapende 
draak’ die elk moment wakker kan wor-
den met tot de verbeelding sprekende 
gevolgen van doen. Een zeespiegel-
stijging van vele meters.
Professor Peter Herman rekende voor, 
dat de Stormvloedkering in de toe-
komst wel honderd dagen per jaar dicht 
zal zijn en dat verleidde hem tot de uit-
spraak de kering dus niet tot in lengte 
van jaren dienst zal kunnen doen. ,,Als 
de kering honderd dagen dicht gaat is 
het tij weg en daarmee de kwaliteit 
van de Oosterschelde. ,,Als we ons ver-
schuilen achter de Stormvloedkering 
leidt dat tot ,,bestuurlijke luiheid.” 
En de uitkomst aan het einde van de 
rit is dan dat alleen een gesloten dam 
nog mogelijk is. En daar waren de aan-
wezigen op het congres het wel over 
eens. De Oosterschelde moet op de 
een of andere manier openblijven. 
Het getij zorgt voor de kwaliteit van 
de schelde. Tegelijkertijd moet er dan 
nog wel een oplossing gevonden wor-
den voor de zandhonger. Jaarlijks ver-
dwijnt er drie miljoen kuub zand uit de 
Oosterschelde, die door de stroming 
naar zee wordt gevoerd. Met als gevolg 
dat de kwaliteit van de dijken langs de 
Oosterschelde sterk achteruitgaat. 
Wethouder Cees van den Bos (SGP) 
was gevraagd het congres te openen. 
En ook hij nam meteen stelling. Wat 
hem betreft blijft de Oosterschelde 
op de een of andere manier open naar 
de Noordzee. ,,Wat u hier vandaag 
met elkaar doet, moet uitmonden 
in een politiek besluit. De overheid 
moet burgers beschermen tegen kli-
maatverandering. Maar laten we die-
zelfde burgers betrekken bij het zoe-
ken naar oplossingen.” Dat is nodig 

omdat oplossingen behoorlijk ingrij-
pend kunnen zijn. Professor Adriaan 
Geuze is zo’n visionair. Hij grijpt iedere 
gelegenheid aan om zijn toehoorders 
deelgenoot te maken van zijn oplos-
sing voor de zeespiegelstijging. Wat 
hem betreft gaat de Oosterschelde op 
slot met een gesloten dam ,,en klap-
pen we de Oosterschelde als het ware 
over die dam naar de zeekant toe.” Met 
andere woorden: Geuze ziet wel eilan-
den voor de Zeeuwse en Nederlandse 
kust voor zich, waar vervolgens ook 
weer mensen gaan wonen.,,We hebben 
hier voor de kust zand genoeg. Meer 

dan in heel Egypte.” Dat zand wil hij 
gebruiken op de eilanden aan te leg-
gen. En tussen die eilanden en de oude 
kust ontstaat wat hem betreft een 
‘nieuwe Oosterschelde’. Daarmee bot-
ste hij wel met professor Drijfhout, die 
vindt dat het tijd wordt dan de mens 
zich niet langer boven de natuur stelt. 
Het land moet dus ingericht worden 
op de manier, waarop het land meer 
anticipeert op de natuurlijke omge-
ving. Maar Geuze daarentegen denkt 
daar heel anders over. ,,We mogen de 
schepper best een handje helpen.”
Het Kenniscongres was een initiatief 

van vier ‘vrijdenkers’ waaronder pro-
fessor Aad Smaal uit Zierikzee. De 
bedoeling is dat de uitkomsten van de 
dag een aanzet vormen tot een brede 
discussie. En dat laatste werd door 
alle aanwezigen gedeeld. ,,Zet na 
vandaag geen punt achter de discus-
sie, maar een komma,” aldus wethou-
der Cees van den Bos. Dat gebeurde 
door een handtekening van alle aan-
wezigen onder een manifest met de 
ambitie de discussie voort te zetten. 
De initiatiefnemers hebben een eigen 
website: www.onzeoosterschelde.nl. 
Foto Marieke Mandemaker •

ZIERIKZEE De Ronde Tafel 39 Schouwen-
Duiveland heeft twee evenementen 
op de rol staan: ‘Movember’ en ‘Tafel 
zoekt Doel’. 

,,Nu de herfst haar intrede heeft 
gedaan, werd al snel duidelijk dat 
‘Movember’ voor de deur staat. Een 
goed moment om stil te staan bij het 
feit, dat gezondheid geen vanzelf-
sprekendheid is. Wij zijn een club van 
jonge mannen, die helaas nog te vaak 
tegenkomt dat de gezondheid van 
mannen in onze (in)directe omgeving 
wordt bedreigd door (prostaat)kan-
ker. Er is nog veel onderzoek nodig 
om het aantal sterfgevallen terug te 
dringen. Dit is de reden waarom we 
als Ronde Tafel Schouwen-Duiveland 
besloten hebben ons aan te sluiten bij 
de Movember-foundation,” zo laat de 
organisatie weten.
,,Het is fantastisch hoe zij zich 
wereldwijd al jarenlang inzetten in 
de strijd tegen, onder andere, pros-
taatkanker. Dat kunnen we alleen 
maar omarmen. We zijn een vrien-
denclub die goede doelen onder-
steunt. Met onze Facebook-actie, die 

recentelijk is gelanceerd, hopen we 
minimaal € 10.000,- op te halen voor 
de Movember-foundation. Wij laten 
om die reden in de maand november 
onze snor (“mo”) staan en proberen op 
eigentijdse wijze aandacht te vragen 
voor de  Movember-foundation om 
zodoende zoveel mogelijk geld op te 
halen.” De club  vraagt iedereen om de 
actie te steunen. Volg Facebook via: 
@RondeTafel39SchouwenDuiveland. 
Op korte termijn zal de Ronde Tafel 
ook een actie lanceren, waarin zij op 
zoek gaat naar hét goede doel van 
Schouwen-Duiveland: ‘Tafel zoekt 
Doel’. Goede doelen kunnen zich vanaf 
3 november tot en met 23 november 
aanmelden. Uiteindelijk volgt een 
like-actie waarbij het publiek haar 
stem kan geven aan het goede doel 
van haar voorkeur. Naar het goede 
doel dat de meeste stemmen binnen-
haalt, gaat de opbrengst van de eerst-
volgende geldinzameling.•

‘Je veilig wanen achter de kering 
leidt tot bestuurlijke luiheid’

ZIERIKZEE Het nieuwe schoolcomplex 
Pieter Zeeman krijgt een parkach-
tige uitstraling. Zoveel is nog eens 
duidelijk geworden tijdens een pre-
sentatie aan de omwonenden.

Zo’n vijftig mensen kwamen op de 
plannen af. Zij hoorden niet veel 
nieuws. Dat de Beatrixschool naar 
Goes is vertrokken en niet meer in 
het nieuwe complex komt was al dui-

delijk. Ook dat als alles volgens plan 
verloopt de school in de zomer van 
2020 na veertien maanden bouwen 
wordt opgeleverd. Het enige ‘nieuw-
tje’ was dat er met de bouw rekening 
gehouden wordt met de vleermuizen 
in de omgeving. Die krijgen hun eigen 
‘onderkomen’. Wethouder Daniël 
Joppe (CDA) zei trots te zijn op de 
plannen. Omwonenden kunnen tot 19 
november reageren op de plannen. •

Nieuwe Pieter Zeeman in park

Wat is het beste doel op het eiland?
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Het CDA in de gemeenteraad komt 
volgende week met het voorstel om 
burgers meer ruimte te geven bij het 
ontwikkelen van beleid. Laat de bur-
ger het doen als hij of zij het slim-
mer, goedkoper of beter kan. Right 
to Challenge heet dat. En dat is een 
verrassende en spannende ontwik-
keling. De gemeente heeft er al jaren 
de mond van vol. Burgers moeten 
beter en eerder betrokken worden 
bij plannen. Lastig voor bestuurders 
en ambtenaren, die het in de regel 
toch beter denken te weten. Dapper 
om met het voorstel te komen, want 
je doet als gemeente dan een stapje 
terug. Daar zitten vast haken en ogen 
aan. Waar leg je welke verantwoorde-
lijkheden en wie bepaalt of een burger 
slim genoeg is? Kan de belasting naar 
beneden als het werk aan de burger 
uitbesteed wordt?
Maar beren op de weg moeten gescho-
ten worden. Daarom verdient het idee 
van het CDA het om er serieus naar te 
kijken. Er is ontzettend veel deskun-
digheid op het eiland. En mensen zijn 
best bereid om die in te zetten ten 
behoeve van de samenleving. Dus een 
appél op de burger kan wel eens ver-
rassend zijn.
Ik hoop dat de gemeenteraad het 
idee omarmt en er een proef van gaat 
maken. Neem een concreet probleem 
en mobiliseer burgers, die aan de 
slag gaan. Geen ambtenaar als regis-
seur, maar als bescheiden begeleider. 
Maak die burger hiermee ook deelge-
noot van de dillema’s waar je tegenaan 
zult lopen hij het zoeken naar oplos-
singen. 
Er zijn vast burgers die graag aan de 
slag gaan. Faciliteer ze, maar pas op 
geen valse verwachtingen te wekken. 
Want als je als gemeente de stekker 
eruit trekt als de richting je niet zint, 
dan snijdt het geen hout.  •

een redactionele beschouwing 
op de actualiteit door 
Aad van der Wouden

Spannend

VRIJE 
STEMMEN

Want als je als gemeente de stekker 
eruit trekt als de richting je niet zint, 
dan snijdt het geen hout.  •

Taferonde -voorzitter Bart kloet scheert zijn 
baard af voor het goede doel.




