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Natuur sloeg eenmaal onbarmhartig terug
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Alles van waarde is weerloos, luidt de dichtregel. Dat bleek in de afgelopen weken
maar weer eens in de kuststrook tussen de Nolledijk en Westduin, waar de eerste stappen werden gezet voor een sterkere zeewering. Alsof er een leger met tanks in actie
kwam, gingen manschappen van een grondbedrijf de natuur te lijf met gigantische
tractoren, dreigende bulldozers, shovels en rijdende kranen. Het was wonderbaarlijk
om te zien hoe tientallen jaren oude, volgroeide bomen simpel uit de grond werden
getrokken, heen en weer werden geschud om de aarde uit de wirwar van wortels te
schudden en achteloos opzij werden gegooid.
Niet veel later kwam er een reusachtige houtversnipperaar, één van de grootste van Europa, in actie. Zware takken en zelfs hele boomstammen werden er ingeworpen
om tot forse houtsnippers vermalen te worden. Er werd
echter ook nog aan opbouwend werk gedaan, want bergen vol forse houtsnippers werden later afgevoerd naar
een biomassacentrale om energie op te leveren. De
bomen en boompjes hadden zich toch een andere toekomst gewenst.

Bloedend hart

Vooral veel vaste wandelaars, die regelmatig door dit
gebied dwalen, zagen het allemaal met lede ogen en
soms zelfs met bloedend hart aan. Iedereen wist natuurlijk wel dat die enorme kaalslag bittere noodzaak is,
omdat de zeewering ter plekke niet bestand is tegen een
superstorm, die eens in de vierduizend jaar voorkomt.
Daarom moet al dat onschuldige groen sneuvelen om
ruimte te maken voor miljoenen kubieke meters zand
bovenop de duinen en vooral achter de bestaande zeewering.
Gelukkig wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de natuur. Zo trokken medewerkers van het waterschap
Zeeuwse Eilanden met vogel- en vleermuisspecialisten
door de opgeofferde bossen om te zien wat voor vleer-

je thuis voelen
geborgenheid

muis, groene specht, grote bonte specht, sperwer, een
enkele verdwaalde buizerd en al die andere bewoners
van de kuststrook nog gedaan kan worden.

Enorme kaalslag voor
sterkere zeewering

Men kwam tot de slotsom dat de meeste nestenbouwende vogels wel een alternatief in het gespaarde bos konden vinden. Bovendien werd de heilige belofte gedaan,
dat voor iedere gesneuveld boom er twee zouden worden
geplant.

Maar één belangengroep zagen al die begripvolle ambtenaren en natuurliefhebbers over het hoofd: de mollen.
We willen wel eens zien of die lieve zwartbruine diertjes
zich kunnen redden als hun ondergrondse woonwereld
bedolven wordt onder vele, vele meters zand.

Leedvermaak

Eén keer sloeg de natuur onbarmhartig terug. Het
gebeurde in het bosrijke gebied even ten noorden van de
Verlengde Van Woelderenlaan. Daar zakte een forse
kraan op rupsbanden plotseling weg in de aarde, viel om
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en gleed in een forse kuil. Machteloos hing de helse
machine tegen de natte aarde. De weinige bomen die er
nog stonden, keken opgetogen toe en ook de vogels werden plotseling plezierig luidruchtig.
Het onverwachte feest voor flora en fauna werd bijna
extatisch toen een te hulp geschoten tweede kraan ook
half in de bodem wegzakte en even eens tot machteloosheid gedwongen werd. ”Ze hebben er zich letterlijk
en figuurlijk aardig aan vertild”, sprak een hoge ambtenaar van het waterschap met enige leedvermaak.
Een derde, nog grotere kraan moest er aan te pas komen
om de twee uitgeschakelde kranen weer op de been te

krijgen. Zelfs nadat er gesleept was met enorme planken
en ander materiaal om de grond te bedekken, had de
bevrijding van de twee uitgeschakelde kranen nog heel
wat voeten in de aarde.

Een meevaller was er ook. In dit gebied moeten aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog vele projectielen
terecht zijn gekomen. De vrees was dat de kranen en
andere machines op een verdwaalde granaat zouden
stuiten. Dat gebeurde gelukkig niet, want ondanks het
vele ploeteren in de aarde werd er niets gevaarlijks ontdekt.

De volgende wijkkrant
verschijnt eind april 2009.
Hebt u een bijdrage,
stuur die dan
vóór 1 april 2009 naar ons toe.
Ons redactieadres is:
Alexander Gogelweg 59,
4384 EV Vlissingen

Activiteiten in Paauwenburg

Open Hof activiteiten

yoga, Diana v.d. Gaast
430757
spirituele ver. Harmonia
Info
0118-463077 of 625298
Maandag
bloemsierkunst, gestart 22-9 470263
Elke 3e ma. v.d. mnd. Hobby Computer Club
490344
Maandagmiddag
damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen
Mensendieck, S. Bosga
473301
Dinsdagmorgen
Mensendieck ZVU, Hanny Visch
Dinsdagavond
bridge ’De Vlissingse Fles’ 413528
Elke 1e wo. v.d. mnd. flightsimulator door H.C.C.
Hr. Van Rossem
563620
Woensdagmorgen
damesrecreatiegym O.N.
410032
Woensdagmorgen
Mensendieck, J. Statena
639454
Woensdagavond
Zeeuwse Katholieke Vrouwenbond
div. bijeenkomsten op woe. en/of
don.avond
info: 414636
Woensdagavond
yoga, Ciska de Bart
06-46733015

Maandagmorgen
Maandagavond

Donderdagmorgen
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Elke 1e v.d. mnd.
Elke 4e v.d. mnd.

Donderdag

Elke vrij.morgen
Elke vrij.morgen

damesrecreatiegym, O.N.
479192
bridgeclub ’Open Hof’
411734
klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
cursus Streetdance
Shanila Kalpoe
06-18030542
div. beleggingsclubs
06-30683851
Hobby Computer Groep
werkgroep stamboomonderzoek
Hobby Computer Groep
werkgroep fotografie
490344
diverse bijeenkomsten:
U.V.V.
466665
wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats
trombosedienst
622738
yoga, Diana v.d. Gaast
430757

De Foto Van Fons

Extra activiteiten Open Hof:
In het ’Open Hof ’ is een Diëtistepraktijk geopend. Ook is er een praktijk voor Ergotherapie: tel. 430955 / 467826.
Het Open Hof is er ook voor een kopje koffie/thee of iets anders. Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepsactiviteiten
enz. Tevens is het wijkcentrum Open Hof redactie-adres voor de Wijkkrant Klaver Vier.
Het Open Hof is te bereiken aan de Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen of per e-mail cw.openhof@zeelandnet.nl

Majoraat tel. 0118-471 103 - website: www.majoraat.nl

Ma. t/m vrij. Open Tafel. Aanmelden voor 10.00 uur!!! Info of aanmelden: tel. 0118-471 103 (09.00-16.00 uur)
Inschrijven voor workshops, kaartverkoop dansavonden en informatie ma. t/m vr. 09.00-15.00 uur tel.: 0118-471 103
Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
Ma.morgen 10.00-12.00 computer instr.-mevr. Polman
Ma.middag 13.30-15.30 senioren creamiddag
Ma.middag 14.00-16.30 zanggroep ’Zokantook’
Ma.middag 14.00-16.00 computer instr.-mevr. Wagenaar
1e di. vd mnd: 10.00-12.00 computer overleg
3e di. op afspraak
Di.morgen
10.00-12.00 klaverjassen
Di.middag
14.00-16.00 computer instr. dhr. Huysman
Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Di.middag bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Di.avond bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Woe.avond Boccia Boules Plesant, inl. tel. 06-13676825

Di.avond
Woe.morgen
Woe.middag
Do.morgen
Do.morgen
Do.middag
Do.middag
Vrij.morgen
Vrij.middag

19.30-21.30
10.00-12.00
13.30-16.00
10.00-11.00
10.00-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-12.00
13.30-16.00

crea diverse technieken
cabaretgroep Oud of Controle
koersbal
seniorengym
computer gev. dhr. Keulemans
line-dance
crea diverse technieken
de Zingende Zilvermeeuwen
koersbal

Do.middag bieb 55+ 14.00-16.00 uur
Do.avond rounddance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293
Vrij.avond squaredance ’North Sea Dancers’, tel. 471 293

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
07 mrt. 09.00-16.00 Postzegelbeurs
22 mrt. 13.30-16.00 Bingo

25 april 09.00-14.00 Snuffelmarkt
26 april 13.30-16.00 Bingo

(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)
Dinsdag 15.30 tot 17.30
Donderdag 15.30 tot 17.30

Donderdag 19.30 tot 22.30
Laatste vrijdag van de maand:
19.30 tot 22.30 disco voor 8-12-jarigen
kosten: € 1,-

Paraplu - openingstijden
Falckstraat 2

centrum voor pers. bewustwording en creatieve ontwikkeling
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandagmid. 15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
20.00-21.00 innerchildyoga
dinsdagav.
18.30-19.30 kindermeditatie 8-12 jr.
dinsdagav.
20.00-21.30 meditatie
woensdag
lezing, medium, workshop etc.
don.middag
15.30-16.30 kinderyoga 5-8 jt.
16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

Belangrijke telefoonnummers
Gemeente Vlissingen
Burger Participatie P. Stok
Serviceteam Openbare ruimte:
Losse tegels, graffiti e.d.
Afvalverwijdering: grof vuil
Openbare Verlichting
Groenvoorziening

487000
487459
487464
487452
487456
487372

don.avond
vrij.middag
vrij.avond
vrij.avond

19.00-20.30
15.30-16.30
18.30-19.30
20.00-21.00

Colofon

REDACTIE: Sjaak van der Linde; Dick de Korte;
Dimphy Brunke; Joop van den Berg;
Henk van Vlimmeren
Telefoon REDACTIE 46 28 60
OPMAAK:
Ali Rozeboom; Izaak Brunke

BEZORGING: Monique Doppegieter 47 27 98
AQUISITIE: Alan Bakx
FOTOGRAFIE: Fons Wijnacker (tenzij anders vermeld)

DRUK: Grafisch bedrijf Pitman
Oplage 2800 exemplaren

Ik (k)en mezelf 13-16 jr.
kindermeditatie 8-12 jr.
ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
stiltemeditatie

Maria Porskamp 0118-435278 of 06-55144415
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)
cursus leven vanuit je kern
donderdagav. 19.30-22.00 (om de week)
cursus bewust worden
vrijdagmid. en zaterdagocht. chakra’s tekenen en kleuren

Streekziekenhuis Walcheren
Huisartsenpost:
Avond- en weekenddiensten
l’escaut Woonservice:
storing liften, verwarming e.d.

425000
0900-1985
422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

SINDS 1977

TOT 8 MAART 10%

vroegkoopkorting op de

voorjaarscollectie
Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423

Nieuwjaarsreceptie 2009

Zaterdag 10 januari werd in een gezellige sfeer, waarbij ongeveer 80 mensen aanwezig waren, de traditionele
Paauwenburgse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Burgemeester Wim Dijkstra gaf in zijn speech aan dat hij voortdurend alert is op de kwaliteit van de leefomgeving en dat hij zeer gehecht is aan direct contact met bewoners en wijkorganisaties. Bij de prijsuitreiking voor de mooiste kerstverlichting, leende hij zijn ambtsketen uit aan het jongste
jurylid Jelle van der Linde (6). Dit jaar had de jury trouwens besloten acht gelijke prijzen toe te kennen, onder vaststelling dat Paauwenburg in totaliteit zeer fraai verlicht was.
Prijswinnaars: families Rossël, De Jong, Kokelaar, Van Sabben, Hoogesteger/Lere, mw. Lefeber, dhr. Van Tiel,
mw. Den Hoedt/fam. Rijken (duo-prestatie).

Foto onder: de burgemeester met redactieleden wijkkrant Klaver Vier. Van links naar rechts: Dimphy Brunke, Izaak Brunke, Dick de Korte,
Henk van Vlimmeren, burgemeester Wim Dijkstra, Fons Wijnacker, Ali Rozebooom en Sjaak van der Linde. Alleen Joop van den Berg ontbreekt.
Foto Firi den Hoedt

Verwarmingsketel is al 39 jaar oud

Wijkcentrum het Open Hof wacht op volledige sloop

Wijkcentrum Open Hof en de ernaast liggende kerk worden volledig gesloopt. Ter
plekke zal een nieuw gebouw worden opgetrokken. De vraag is alleen: wanneer? De
plannen voor dit project slepen zich in een tergend traag tempo voort.
Voorzitter C. Urbanus van het College van Kerkrentmeesters zegt bijvoorbeeld: ”We
hebben onlangs met andere deelnemers weer overleg gehad met l’escaut, maar vergeleken met een overleg van een jaar geleden is er nog maar heel weinig vooruitgang”.

Hetzelfde geluid laat Sjef van Wijnen van het stichtingsbestuur van het Open Hof horen: ”Het duurt maar
en het duurt maar. We worden min of meer van het
kastje naar de muur gestuurd. De gemeente wil de
wijkcentra niet meer in beheer hebben en als we bij de
gemeente aankloppen worden we steeds naar l’escaut
verwezen. Maar met l’escaut zijn we al een eeuwigheid
in gesprek. We hadden al overleg toen Baart nog directeur was. We hebben nu 1 juli aanstaande als peildatum gesteld. Als er dan nog geen duidelijk schot in de
zaak is gaan we actie ondernemen, al weet ik nog niet
welke actie. Desnoods zetten we een protestbord in de
voortuin”.
Anneke Nikkels, projectleider vastgoed van l’escaut

woonservice zet nog eens uiteen wat de bedoeling is:
”Er moet een zorg- en welzijnscentrum komen.
Volledige sloop is goedkoper dan renovatie, want er is
zoveel achterstallig onderhoud te doen, dat daarmee
hogere kosten gemoeid zijn”. Natuurlijk kunnen bij
nieuwbouw ook de ruimten voor de toekomstige huurders veel beter worden ingericht. Anneke Nikkels:
”Voor zo’n zorgcentrum hebben we al een tandarts,
een apotheek, een fysiotherapeut en een ergotherapeut”.

Huisartsen

Bij deze basisvoorzieningen behoort natuurlijk ook
een maatschap van huisartsen. De realisering van zo’n

praktijk is één van de factoren die voor veel vertraging
zorgt. Er is wel overleg geweest met een aantal huisartsen, maar die artsen hebben inmiddels gekozen voor
een zorgcentrum in het Spaans kwartier. Anneke
Nikkels: ”Zij hebben daarvoor gekozen, omdat het tijdpad wat korter is dan in Paauwenburg”.
Sjef van Wijnen daarentegen zegt: ”Dat zorgcentrum in
het Spaans kwartier kan binnen anderhalf jaar gerealiseerd worden, terwijl het hier, volgens de berichten
waarschijnlijk nog wel zes jaar duurt. Geen wonder dat
de artsen dan voor een andere wijk kiezen”.

Geen enkele duidelijkheid

Er was ook sprake van dat de kerk uit Paauwenburg
zou verdwijnen, maar volgens de heer Urbanus is de
kogel nog lang niet door de kerk: ”Er is nog niets besloten. Er is geen enkele duidelijkheid.
De PKN (protestantse kerken Nederland) heeft in
Vlissingen drie kerken: de St Jacobskerk, de
Schaapskooi in Papegaaienburg en de Open Hof-kerk.
Er is in ieder geval overleg over het voortbestaan van
alle drie kerken”.
De Stichting Open Hof zou het toejuichen als de kerk

in Paauwenburg blijft bestaan. Nu al is er samenwerking, maar als het nieuwe gebouw letterlijk van de
grond is gekomen, zou die samenwerking nog intensiever (en financieel aantrekkelijker) kunnen worden.

Zo zou de PKN de kerk alleen kunnen gebruiken voor
kerkdiensten, trouwerijen en uitvaarten, terwijl de
stichting het gebouw voor andere activiteiten kan
benutten. Hans Goldschmitz (penningeester van de
stichting) spreekt al van een theater.

Achterstallig onderhoud

Het achterstallig onderhoud is inderdaad deerniswekkend. Sjef van Wijnen kan zo scheuren in verschillende muren laten zien. ”We hebben voor en achter met
verstoppingen en andere mankementen aan de riolering te maken. Die zijn verholpen door eigen mensen,
met name Hans Goldschmitz.

In de koeling zit veel asbest. Dat kan weliswaar geen
kwaad, maar het past toch niet meer in deze tijd. Het
dak is nodig aan vernieuwing toe. De ketel voor de verwarming is al 39 jaar oud. Je hoeft dus niet te vragen
of wij wel zuinig stoken. Nee dus”.

ieuws van de wijkraad

door Henk van Vlimmeren

Bij het begin van het jaar is het de gewoonte om een blik vooruit te werpen. Dat doen
we deze keer niet, maar we kijken eens terug naar het werk van de wijkraad
Paauwenburg in de afgelopen jaren. We melden dan zonder schroom dat we heel wat
hebben bereikt en dat het contact met de gemeente Vlissingen, ondanks wat problemen hier en daar, steeds beter wordt. Alleen op het gebied van de communicatie met
de diverse afdelingen valt nog heel wat te verbeteren zoals u verderop in dit artikel
kunt lezen.
Terugkijkend zien we echter toch een heel goede ontwikkeling. De wijkraad houdt al jaren twee lijstjes bij: de
Activiteitenlijst en de lijst Bereikte Resultaten. Wat we in
de loop der jaren zien is dat de lijst bereikte resultaten
groeit en de activiteitenlijst korter wordt. Het aantal problemen neemt namelijk af, wat ook duidelijk aan de
oppervlakte kwam in twee enquêtes die vorig jaar in de
wijk werden gehouden. Daarin kwam duidelijk naar
voren dat Paauwenburg de Vlissingse wijk is waar de
bewoners het meest tevreden waren en dat het een wijk
is waarin men graag woont.
Tot zover deze overpeinzingen.

het Buro Beeldende Kunst. In een pingpong contact met
deze twee organisaties kwam eind 2008 helaas het laatste bericht dat er geen geld voor beschikbaar wordt
gesteld. Dat is des te droeviger als je het stadhuis verlaat
en wordt geconfronteerd met de peperdure carnavaleske
kunst waarmee het stadhuisplein is ‘versierd’.

Winkelcentrum

Meer dan een jaar geleden kwam de vraag uit de wijk om
in een van de watergangen een fontein te plaatsen. Het
geeft wat extra fleur aan de wijk en is goed voor de zuurstofvoorziening van het water.
Dat verzoek heeft nogal wat werk opgeleverd. We zullen
u alle details besparen maar willen u wel melden dat
over dit simpele onderwerp 14 maal contact met de
gemeente is geweest. Herhaalde rappels hebben er toe
geleid dat nu eindelijk een nota wordt opgesteld om te
zien of het mogelijk is geld voor dit project beschikbaar
te krijgen. Wij houden u met ingehouden adem op de
hoogte.

Er wordt op het ogenblik met de gemeente overlegd hoe
de omgeving van het winkelcentrum in Paauwenburg
kan worden verbeterd. In een van de ronde bloembakken is al een permanente voorziening aangebracht waarin elk jaar een flinke kerstboom kan worden geplaatst.
Er wordt nu ook aandacht besteed aan een betere en
permanente elektriciteitsvoorziening zodat wij geen
beroep meer op de winkeliers hoeven te doen. De wijkraad kan dan elk jaar voor de versiering van de kerstboom zorgen.
Omdat de planten in de bloembakken steeds opnieuw
worden vernield door de jeugd en ’geparkeerde’ kinderen, wordt bekeken of daar een permanente laag op kan
worden aangebracht met houten zitplaatsen op de randen rondom. De wijkraad heeft de suggestie gedaan om
ook nog enkele bankjes daarbij te plaatsen. Dat maakt
het mogelijk om de niet winkelende begeleiders een
echte ’praatplek’ te bieden.

Een zeer goede vraag tijdens een openbare vergadering
ruim een jaar geleden was om bordjes met uitleg bij de
kunstwerken in Paauwenburg te plaatsen. Eind 2005
werd daarvoor contact opgenomen met de gemeente en

Wilt u nu al in uw agenda noteren dat de openbare vergaderingen van de wijkraad Paauwenburg dit jaar worden gehouden op 20 april en 30 november. De juiste
plaats zal nog bekend worden gemaakt.

Fontein

Kunst

Kerst en Nieuwjaar zijn weer achter de rug en velen hebben een keuze gemaakt uit het
grote aanbod aan gegist druivensap, teneinde de feestelijke dagen enig luister bij te
zetten. Wijn dus; in allerlei soorten verkrijgbaar: naar herkomst, druivensoort, jaartal, kleur en niet te vergeten prijs. Ook de manier waarop de fles wordt afgesloten doet
er toe. Gebeurde dit aanvankelijk met een kurk uit één stuk en een loden capsule, nu
zijn er ook kurken die geperst zijn uit stukjes afvalkurk of plastic kurken, schroefdoppen en kroonkurken. Zelfs de fles wordt vervangen door melkpakken.
De loden capsules zijn nu verboden, nadat ze een paar eeuwen lang de gezondheid van
de wijndrinker hebben ondermijnd.

Praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie

--- PAAUWENBURG ---

Gerbrandystraat 56a
4384 NJ Vlissingen
Telefoon 0118-465474 - Fax 0118-463487
E-mail: info@fysiopaauwenburg.nl
Website: www.fysiopaauwenburg.nl

Broodjes op De Vlissingsestraat

Veel fietsers ervaren de witgeschilderde betonnen verhogingen op het fietspad langs de Vlissingsestraat aan de
kant van het volkstuinencomplex als gevaarlijk. Er zijn al enkele meldingen van kleine ongevallen. De
Fietsersbond is van mening dat de ’broodjes’ beter vervangen kunnen worden door een doorgetrokken streep.
Deze zomer heeft de gemeente de hobbelige tegels vervangen door een mooie gladde asfaltlaag. Dat fietst en
loopt een stuk aangenamer.
Het is daarom jammer dat het plezier voor een deel vergald wordt doordat gekozen is voor een ’ongedeeld profiel’, oftewel een pad zonder verhoogd trottoir. Dat is namelijk goedkoper en gemakkelijker in onderhoud. Om
voet- en fietspad duidelijk van elkaar te scheiden zijn betonnen broodjes op het asfalt geplakt. Met name fietsers ervaren dat als gevaarlijk, vooral als het donker is. Bovendien wordt de breedte van voet- en fietspad nodeloos verkleind vanwege de breedte van de broodjes èn de veilige afstand die men tot deze obstakeltjes moet
aanhouden. De Fietsersbond heeft er bij gemeente op aangedrongen de dingen weg te halen, wijzend op een
soortgelijk pad langs de Weyevlietweg bij het Scheldemond College waar volstaan is met een doorgetrokken
streep als afscheiding tussen voet- en fietspad. De gemeente is bereid de kwestie opnieuw te bekijken, als blijkt
dat de situatie gevaar oplevert. Tot nu toe waren er echter bij de gemeente nog geen concrete ongevalmeldingen binnengekomen. De Fietsersbond roept daarom alle lezers van dit blad op kleinere en grotere ongevallen
te melden. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e mail bij ondergetekende, Van Hallstraat 45, tel: 460828,
email: tseijnstra@zeelandnet.nl . Inmiddels zijn al twee meldingen doorgegeven aan de gemeente.
T. Seijnstra

Openbare vergaderingen

De ware wijnkenner

Een redelijke vraag is of je een verschil van 40 euro tussen de ene en de andere fles wijn kan proeven in relatie
tot de financiële bandbreedte.
Dit te opperen in het bijzijn van de ware wijnkenner (dat
is een andere persoon dan een wijndrinker) is vloeken
in de kerk. De wijnkenner heeft er meestal een cursus
op zitten en al slurpend, gorgelend en spuwend weet hij
wijn te benoemen als fruitig (wat zou het anders zijn?);
cassis, aards, zuurtjes, viooltjes, vanille, peperig enzovoort enzovoort.
Merkwaardig vind ik classificaties als ’hoekig’ en
’soepel’. Wijn is een rode vloeistof en hoe kun je hier
meetkundige of gymnastische termen aan verbinden?
Ik denk dat er geen vorm van menselijk voedsel is waar
zoveel over te zeggen valt als wijn.
Mij schieten in elk geval geen voorbeelden te binnen.
Misschien komt de bierkenner in de buurt, maar eigenlijk is lekker bier (geen pils dus) ook een soort wijn.
Maar een hoekige aardbei, een soepele komkommer,
een peperige ananas of een fruitige paling?
Nooit van gehoord. Oké: er zijn bloemige aardappelen,
romige melk en meurende kaas, maar veel verder kom

’MijnMening’

je niet. ’Als je de kans krijgt als eerste de wijn te proeven, dan moet je eens zeggen dat hij ”nerveus” is’, zo
vertelde mij een vriend, ’dat klinkt als een echte wijnterm, maar het is een puur verzinsel’.
Ik heb dit inderdaad geprobeerd bij een fles van tegen
100 gulden in een toen nog bestaand Middelburgs
Michelinster-restaurant en verdraaid, het werkte. De
ober haalde er meteen zijn patron bij, die zenuwachtig
informeerde of er wellicht een andere fles diende te worden geopend.

Maar ook in Paauwenburg zijn merkwaardige gebeurtenissen te noteren als het om wijn gaat. Zo vertelde mij
een vriend dat hij recentelijk van een oud-collega een
fles rode wijn had ontvangen van exquise jaar en herkomst, afkomstig uit de privé-kelder van deze collega.
Uiteraard rekening houdend met exacte aanwijzingen
omtrent acclimatisatie en te gebruiken materiaal, opende mijn vriend op een voor hem aangenaam moment de
fles. Na het rode vocht een eveneens voorgeschreven
periode te hebben laten ’ademen’, schonk hij zichzelf
een prachtig glas in, waarvan hij de inhoud na één slok

op weg stuurde naar de waterzuiveringsinstallatie in
Ritthem. Niet te drinken dat spul! Ten bewijze kieperde
hij de inhoud van fles niet door de gootsteen, maar
belde hij de gever, met de mededeling dat er iets aan
schortte…
De wijnkenner arriveerde spoorslags en schonk zich een
zuur glas in. Na een aantal klokkende en gorgelende
geluiden constateerde hij dat de wijn inderdaad naar
azijn smaakte, maar dat je toch nog kon proeven dat het
ooit een goede wijn was geweest.
Niet bekend is hoe het is gesteld met de 23 flessen van
hetzelfde merk en bouwjaar die nog in zijn kelder liggen…
Bewaren, dat is ook iets waar de ware wijnkenner zich
mee bezig houdt.
Sterker nog, ook ik heb me jaren geleden bezondigd aan
het idee, dat wijn beter wordt als je hem niet opdrinkt,
maar bewaart.
De theorie die hier achter steekt is: je koopt jonge wijn
(niet zo duur), je laat hem aan aantal jaren liggen, er
ontstaat dan een ’rijping’ op de fles en het wachten zal
beloond worden, want een prima wijn zal zich ontwikkelen die in feite weinig heeft gekost. Bovendien is het
bezit van een collectie flessen uit verschillende landen
en van verschillende jaren een rijk bezit en is het ontkurken een bron van genoegen en gesprek.
Probleem was, dat ik niet over een kelder beschik, dus
benoemde ik de kruipruimte van ons huis, bereikbaar
via een luik in de gang, tot wijnkelder.
Vervolgens deponeerde ik een fles of 24 in de kruipruimte, en onttrokken aan het oog vergat ik vervolgens
dat ze er lagen. De enige die kennis nam van deze voorraad was vermoedelijk de opnemer van de watermeter.
Op een bepaald moment (misschien was het toen we de
keuken gingen verbouwen en we onder de vloer
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moesten zijn) herinnerde ik me dat ik nog een wijnvoorraad had die jaren van rijping had doorgemaakt.
De wijn bleek nog redelijk drinkbaar te zijn, maar er viel
weinig te zeggen over herkomst en jaartal, want wat je
niet op een wijncursus leert, is dat pissebedden (platte
zeugen op z’n Zeeuws) gek zijn op papieren etiketten en
de lijm waar ze mee bevestigd zijn. Ik had dus 24 flessen die keurig waren ontdaan van al wat verwees naar de
inhoud. Eigenlijk waren het flessen voor een echte wijnkenner, maar wij hebben ze gewoon soldaat gemaakt en
sinds die tijd kopen we gewoon de wijn die we nodig
hebben bij de Paauwenburgse middenstand..
Wel tegen een prix très modeste uiteraard.
Sjaak van der Linde

Vorstelijke schaatsweek in Paauwenburg

Na maar liefst 12 jaar was het begin januari in Nederland eindelijk weer mogelijk
op natuurijs te schaatsen en brak onmiddellijk de schaatskoorts uit. Schaatsen werden niet alleen snel van zolder gehaald, maar er ontstond ook een ware run op
schaatswinkels. Alleen al de fabrikant Viking verkocht maar liefst 6000 paar nieuwe
schaatsen per dag, meer dan in het hele seizoen 2007/2008.

De vorst hield meer dan een week aan, waardoor ook
diverse toertochten in Nederland georganiseerd konden worden en op de Oostvaardersplassen een marathon op natuurijs gehouden kon worden. Op zondag
11 januari kon zelfs de tocht Sluis-Brugge-Sluis weer
worden gereden.
Merkwaardig genoeg was het in Zeeland vaak kouder

dan in Friesland. Daardoor was er geen moment
serieus sprake van een Elstedentocht, maar konden de
bewoners van het waterrijke Paauwenburg al vroeg de
ijzers onderbinden. Al op oudejaarsdag 2008 draaiden
de eerste enthousiastelingen hun eerste rondjes op het
kleine beschutte plasje in het Nollebos, door sommigen de ”Zwanenvijver” genoemd. Enkele dagen later

Mooi beeld van de watergang langs de Paauwenburgweg.

De vijver bij de sauna.

Foto: Dick de Korte

was ook het ijs op de watergang langs de
Paauwenburgweg dik genoeg om er op te kunnen
schaatsen en was het zelfs mogelijk onder het
Aarnoutsebruggetje door te glijden. Van die mogelijkheid werd dan ook door vele Paauwenburgers gebruik
gemaakt. Aan het eind van de week kon zelfs de
”schaatsvijver” naast de sauna in gebruik worden
genomen.
Aangezien het nogal had gemist leek het of het had
gesneeuwd en was een tocht over deze prachtige ijsvloer met zijn diverse uitlopers letterlijk een plaatje.
Iedereen genoot, al had het merendeel van de jeugd
nog nooit op schaatsen gestaan en hadden volwasse-

Foto: Dick de Korte

nen soms wat moeite de slag weer te pakken te krijgen
na een pauze van 12 jaar.
Maandag 12 januari trad abrupt de dooi weer in en
was het afgelopen met de schaatspret. Alle aangekondigde toertochten werden afgelast, behalve die in Sluis.
Daar werd nog wel gestart, maar om 12 uur moest hij
worden afgebroken omdat er te veel water op het ijs
stond. Hopelijk hoeven we niet nogmaals 12 jaar te
wachten op zo’n prachtige schaatsweek.

Nota burgerparticipatie blijkt fopspeen
College B&W laat na zes jaar aanmodderen het doek vallen

Burgers betrekken bij het bestuur, ’burgerparticipatie’;
elke overheid en elke politieke partij heeft hierover iets
op papier staan en men haalt het niet in het hoofd hardop te zeggen dat men er eigenlijk geen weg mee weet, of
dat er belangrijker zaken zijn.
Zo beloofde het gemeentebestuur van Vlissingen in 2003
een nota burgerparticipatie, maar zes jaar verder moeten we vaststellen dat die er nooit zal komen.
Burgemeester en wethouders hebben namelijk op 16
december 2008 een besluit genomen dat een afsluiting
zou moeten zijn van een lang en in feite mislukt proces.

Het besluit dat B&W van Vlissingen eind vorig jaar hebben genomen, komt
er op neer dat men met woningcorporaties, wijkservice- en interventieteams
wil samenwerken voor het maken van wijkbeheersplannen en dat er een
snelle manier komt voor meldingen en vragen over de omgeving. Voorts
moet er een praktisch ’Plan van aanpak voor 2009’ komen, waartoe wederom de woningcorporaties worden ingeschakeld, plus wijkwerkers en waarbij
rekening wordt gehouden met recent onderzoek en de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
Dit besluit betekent niet alleen het einde van de pogingen te komen tot een
beleidsnota burgerparticipatie, het betekent ook dat een poging van burgemeester Dijkstra om elke wijk een eigen activiteitenbudget te geven, niet is
gehonoreerd. Ook wordt geen basis gelegd onder het overleg tussen gemeente en wijken, zoals wederzijdse verplichtingen, wie aan het overleg deelneemt, wat de status van het overleg is enz. enz.
Peter Stok, gemeentelijk ambtenaar burgerparticipatie, bevestigt een en
ander volmondig.

’Wèl blijft er een ’budget burgerparticipatie’, maar dat is een centrale pot
met geld, waarover B&W beslissen’.
Hij zegt dat het B&W-besluit drie zaken beoogt: verbetering van de dienstverlening van de gemeente, bevorderen van draagvlak voor gemeentelijk
beleid en van vertrouwen tussen overheid en burger. Hij houdt zelfs staande
dat verbetering van gemeentelijke dienstverlening onder het begrip burgerparticipatie valt.

Valse start

De pogingen een gemeentelijk beleid burgerparticipatie te formuleren, zijn
een tijd- en energieverslindende martelgang geweest, terwijl dit – als men
ècht een participatiebeleid had gewild – in feite een onnodige operatie was.
Sinds medio de jaren negentig van de vorige eeuw had Vlissingen namelijk
een wijkbeleid op basis van een goed uitgewerkt plan, met als belangrijke
doelen de burgers te interesseren voor de gemeente én het verbeteren van
de sfeer in de wijk, de ’sociale cohesie’, zoals oud-burgemeester Jaap van der
Doef het noemde.
Vlissingen werd ingedeeld in wijken en elke wijk kreeg een lid van het college van burgemeester en wethouders toegewezen, alsmede een jaarlijks
bedrag van 25.000 gulden, dat kon worden besteed aan nuttige zaken. In
Paauwenburg, met Van der Doef als wijkcollegelid, heeft dit beleid altijd goed
gefunctioneerd. In andere delen van de gemeente, zoals in de binnenstad,
kwam het niet van de grond, vooral doordat sommige wethouders het lieten
afweten.
In juni 2003 verscheen een ’Startnotitie burgerparticipatie’, gevolgd door
een raadsvoorstel ’Nota Burgerparticipatie’. Beide stukken muntten bepaald
niet uit in helderheid en daadkracht en het was niet verwonderlijk dat de
raadscommissie Openbaar bestuur de hele handel tot tweemaal toe
afschoot. Burgemeester Van Dok beloofde op de zaak terug te komen, maar
dat is nooit gebeurd.
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Slechts op één punt is toen ’bestuurlijk resultaat’ geboekt, want
nadat de pogingen om te komen tot nieuw ’burgerbeleid’ spaak liepen, werd ook de oorspronkelijke wijkaanpak ten grave gedragen en
vermoedelijk paste deze valse start precies in het straatje van een
aantal politici…

Onbeantwoorde vragen

Diverse raadsleden zijn voortdurend blijven vragen naar de voortgang van
het beleid burgerparticipatie. Dick Schinkel: ’Ik kan er niet onderuit vast te
stellen dat de toenmalige burgemeester Van Dok de zaak terzijde heeft
geschoven, omdat ze er geen weg mee wist’. Schinkel vermoedt ook dat B&W
èn de gemeentelijke organisatie geen ondubbelzinnige kijk hebben op het
begrip burgerparticipatie. ’Je kunt je zelfs afvragen of de zaak serieus wordt
genomen’, aldus Schinkel.
Sjef van Wijnen schreef in een column in de gemeentelijke informatierubriek ’Blauw Geruite Kiel’ o.a. dat de participatie op wijkniveau zeker niet
verloren mag gaan.
In mei 2004 vroeg hij in de raadscommissie Open bestuur hoe het zat met
de nota burgerparticipatie. Hij kreeg geen concreet antwoord.
Zo verging het trouwens ook het toenmalige raadslid Niek Peters, die in juli
2005 navraag deed.
Alex Soplantilla, oud-raadslid, maar nog zeer betrokken bij de communicatie tussen bestuur en bevolking, is ook jarenlang blijven informeren, maar
ook hij heeft nooit duidelijke antwoorden gekregen.
Hij kent het B&W-besluit van december 2008, maar vraagt zich af wat dit met
burgerparticipatie te maken heeft. Zijns inziens trekt het college nu de zaak
naar zich toe, zonder dat een basis wordt gelegd onder het werk dat burgers
willen doen in het belang van hun leefomgeving.

Sledehonden in hun element

Dit is Johan van Loenen met zijn twee sledehonden. Johan is de man van Carina, een bezorgster van Klaver Vier.
Fons fotografeerde hem bij de treurwilgen aan de Groen van Prinsterenlaan. De namen van de honden zijn
Gayuk, de grijs/witte reu en Aimerpok het Zwart/witte teefje Het zijn Alaskan Malamutes. Malamutes zijn een
Inuitstam (Eskimo,s) in Alaska. De namen komen uit de Inuit taal. (Akima)Gayuk betekent overwinnaar van
een wedstrijd maar ook van een ziekte. Aimerpok betekent hij of zij die iets goeds verwacht.

Waarom in Paauwenburg?

Zaterdag 3 januari van het nieuwe jaar opende Ellen Marinissen haar kapsalon
aan de Cirkel nummer 1. Er stond een partytent voor de deur en vrienden, familie en vaste klanten waren uitgenodigd voor de officiële opening.

Echtgenoot William bouwde voor Ellen de garage om tot kapsalon en die ziet er echt professioneel uit. Je zou
denken dat er een timmerman of meubelmaker aan te pas gekomen is, maar dat is hij geen van beide. Hij
is werkzaam bij de gemeente Vlissingen en deed ongeveer een half jaar over deze verbouwing in zijn vrije
weekends en in de avonduren. Maar dat het er mooi uit ziet, is een ding dat zeker is. Veel wit met lichtgroen
en afgewerkt met mooie donkerbruine, bijna zwarte meubels. Op de vloer liggen mooie donkere tegels. Er
staan twee behandelstoelen en een wasunit. Het geheel ziet er strak en praktisch uit en door wat kleine details
krijgt de salon een gezellige uitstraling.

Het idee voor een eigen kapsalon bestond al heel lang voor Ellen. Toen ze nog in Brabant woonde werkte ze
als kapster bij iemand die ook een kapsalon aan huis had en daar was het altijd druk en zo gezellig! Men liep
er zomaar binnen en iedereen kende elkaar. In die tijd dacht Ellen: dat wil ik later ook.
In de Schaepmanstraat zijn Ellen en William 19 jaar geleden gaan samenwonen, ze kochten na een tijdje een
huis aan de Nieuwe Vlissingseweg in West-Souburg, maar kwamen 8 jaar geleden toch weer terug naar
Paauwenburg, nu als gezin. Ze hebben 2 zoons, van 10 en 6 jaar en voor de kinderen is deze wijk toch beter
geschikt dan aan zo’n drukke weg. Ze kochten een huis aan het Vondelingplein en bedachten toen al: als
Cirkel nummer 1 een keer te koop komt, dan willen wij dat graag. Vooral vanwege de garage. En op dit adres
wonen ze nu sinds 2 jaar.

Straatnamen verklaard

De Rossinilaan.

Ellen was altijd al kapster en de laatste 6 jaar werkte ze voor zichzelf als ambulante kapster. Ze komt nu nog
bij een paar oudere klanten thuis. Met haar klanten spreekt ze zo af dat ze zelf ruimte en tijd genoeg heeft
voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen. En ze is natuurlijk altijd aanwezig voor de jongens, ook al
is ze aan het werk.
Hobby’s heeft Ellen niet zo veel. Ze gaat sporten in een sportschool, vindt de vakanties ook een hobby en ze
schildert. En haar werk als kapster beschouwt ze ook als een hobby.
De wijk bevalt het gezin Marinissen prima: school in de buurt, de vertrouwde winkels waar je ook bekenden
tegenkomt voor een praatje en je bent zo in de natuur. Strand, bos en weilanden, allemaal heel dichtbij. Bijna
een dorpsgevoel, vindt Ellen.

Het nieuwe jaar is reeds begonnen en dus verschijnt er weer een nieuwe wijkkrant. In dit eerste nummer van 2009 wordt de Rossinilaan verklaard. Deze laan is te vinden als men via de
Paauwenburgweg noordwaarts gaat, de Chopinlaan oversteekt, dan is de eerste afslag naar
links de Rossinilaan.
Gioacchino Antonio Rossini was een Italiaanse componist, geboren in Pesaro op 29 februari
1792 en overleden te Passy (tegenwoordig voorstad van Parijs) op 13 november 1868.

In een periode van twintig jaar componeerde hij maar liefst 40 opera’s. Zoals bij veel beroemde componisten kreeg
hij zijn eerste muziekonderricht van zijn vader, Giuseppe Rossini, die hoornist en trompettist was. Vervolgens ging
hij in 1806 naar Bologna, waar hij studeerde aan het Liceo Musicale bij Padre Stanislao Mattei. In 1810 kreeg hij zijn
eerste compositieopdracht voor een opera. In 1813 boekte hij grote successen met zijn opera’s Tancredi en L’Itliana
in Algeri. Twee jaar later, in 1815, toen hij verbonden was aan het Teatro San Carlo in Napels, componeerde hij naast
opera seria’s ook komische werken (opera buffa’s), zoals Il Barbiere di Siviglia (gebaseerd op het toneelstuk Le
Barbier de Séville (1775) van Pierre Beaumarchais), La Cenerentola en La gazza ladra. In 1822 huwde hij met de
sopraan Isabella Colbran en na de laatste opera voor zijn Italiaanse publiek geschreven te hebben,
Semiramide,vertrok hij naar Londen.
In 1824 vestigde hij zich in Parijs en leidde aldaar het Théâtre Italien. Zijn laatste grote theaterstuk, Guillaume Tell,
schreef hij in 1829. Vervolgens componeerde hij alleen nog geestelijke werken, zoals het Stabat Mater en de Petite
Messe Sonelle.
In 1837 scheidde hij van Isabella Colbran. Hij kreeg een nieuwe relatie met Olympe Pélisier, met wie hij in 1846 in
het huwelijk trad. Vanaf 1850 kreeg hij problemen met zijn gezondheid.Tot zijn bekendste werken (voornamelijk
opera’s) behoren La Cenerentola, De barbier van Sevilla, La gazza ladra (De stelende of diefachtige ekster), La scala
de seta (De zijden ladder), L’Italiana in Algeri en Guillaume Tell.
Enkele kenmerken van zijn muziekstijl zijn: virtuoze zangpartijen, zonnige en prettig in het gehoor liggende melodieën, het fameuze Rossini-crescendo (een steeds sterker wordende herhaling van hetzelfde motief), en een overwegend homofone stijl.
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Napoleon in Paauwenburg

door Jaco Simons

Achter de titel van dit artikel zou een vraagteken gestaan kunnen hebben. Heeft
Napoleon iets in Paauwenburg uitgespookt? Jazeker! Toegegeven, het gaat in dit verhaal om een minuscuul stukje van onze wijk, maar toch. De gracht van het Linker
Kroonwerk - het verdedigingswerk dat in 1811 op bevel van de Franse keizer werd
aangelegd - passeerde namelijk nét de grens van Vlissingen met Koudekerke. Sinds
1962 hoort dat lapje grond bij Paauwenburg.
De periode tussen de jaren 1795 en 1814 beschouwen
we in Nederland als de Franse tijd. Niet lang nadat
Napoleons troepen waren binnengevallen, werd ons land
een vazalstaat van Frankrijk. Later werd Lodewijk
Napoleon, broer van de grote Napoleon Bonaparte,
koning van Holland. We schrijven het jaar 1806.
Arme Lodewijk. Hij had het goede voor met zijn ’nieuwe
land’. Hij nam het vaak op voor zijn onderdanen, maar
schopte daardoor tegen het zere been van zijn broer.
Ook deed hij zijn uiterste best om te integreren, onder
meer door Nederlands te spreken. Zijn pogingen daartoe
waren bijna aandoenlijk. Uitspraken als ”Iek ben u
konijn” (Ik ben uw koning) werden beroemd.
Toespraakjes werden voor hem fonetisch uitgeschreven.
Zo moest ’Doe wel en ziet niet om’ uitgesproken worden

zich een flink stuk land dat als veiligheidszone fungeert.
Een opgeworpen dijk en een kroonwerkgracht markeren
de grens van het werk.
De realisering van de drie Vlissingse kroonwerken - het
Rechter, Midden en Linker Kroonwerk - geschiedde in
1811.
Voor de aanleg van de buitengracht van het Linker
Kroonwerk werd destijds voor een deel gebruik gemaakt
van de reeds bestaande Meliskerkse Watergang.
Omwille van de fortificatie werd veel onroerend goed
ingenomen. Hoewel op last van het gezag in de meeste
gevallen keurige taxatierapporten werden opgemaakt,
was het gevolg toch dat er huizen gesloopt werden en
percelen land verloren gingen. Niet alleen inwoners van

Foto uit 1962. In het midden zien we de Gerbrandystraat; het kleine straatje ten zuiden ervan is de Grenswegeling. Links naast de wegeling treffen we resten van de kroonwerkgracht. Later werd het huis van dokter Van Ouwerkerk op deze plek gebouwd
(fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)

reduit een woonwijk verrees. Nadat de verpaupering er
had toegeslagen, besloot het Vlissingse stadsbestuur om
’t Fort in 1985-1986 geheel opnieuw te bouwen.

Kadastrale minutenplan van Vlissingen, sectie A, opgemeten in 1823

als ‘D’ou elle ainsi ni d’homme’. Thuis voelde Lodewijk
zich echter niet in ons land. De hete adem van zijn broer
in zijn nek maakte van Lodewijk een onrustig man. De
vele verhuizingen tijdens zijn korte koningschap waren
daar getuige van.
Woest was ’ie, keizer Napoleon, toen hij vernam dat
aartsvijand Engeland in 1809 Walcheren was binnengevallen en kort daarna Vlissingen met raketten belaagde.
Het is dit jaar overigens precies 200 jaar geleden dat dit
drama plaatsvond. Hoewel de Engelse missie mislukte
door de berucht geworden ”Zeeuwse koorts” (vermoedelijk ’gewoon’ malaria), was voor Napoleon de maat
vol. Het vertrouwen in zijn broer Lodewijk was al niet
groot, maar bereikte nu het absolute dieptepunt. Niet
helemaal terecht overigens, want Lodewijk had meerdere malen zijn bezorgdheid geuit over een op handen
zijnde Engelse aanval.
Napoleon Bonaparte besliste in 1810 dat zijn broer kon
ophoepelen. Lodewijk dacht Holland nog te kunnen redden door zijn zesjarige zoon en zijn vrouw Hortence als
zijn opvolgers aan te wijzen. Hoe wanhopig kun je zijn!

De Franse keizer nam na de Engelse aanval nog andere
drastische maatregelen. Om de fortificatie rondom
Vlissingen stevig te kunnen uitbreiden, moesten er
onder meer drie kroonwerken worden aangelegd. Een
kroonwerk is een verdedigingswerk dat een eind buiten
een stadsvesting werd gebouwd. In de keel ervan is een
vijfhoekig fort of reduit gesitueerd. Daarbuiten bevindt

(bron Internet)

de Scheldestad, maar ook Koudekerkenaren en WestSouburgers die dichtbij de Vlissingse grens woonden,
waren de klos. Het grondgebied waarop in 1962 onze
wijk Paauwenburg verrees, stond op steenworp afstand
van het Linker Kroonwerk. Binnen een straal van 600
meter werden hier alle bomen gekapt en bosschages
verwijderd. Of alle getaxeerde bedragen ooit werden uitbetaald? Hoogstwaarschijnlijk niet. Nadat de Fransen
Walcheren hadden verlaten, volgden er vele aanklachten
van eigenaren bij notarissen zoals Lieven de Jonge
Borgerhoff en Jan Loeff.

Een gedeelte van de loop van de kroonwerkgracht is nog
altijd aanwezig. De voormalige waterloop begint aan de
oostzijde van woonwijk ’t Fort, loopt oostelijk om
Sportcomplex Bonedijke heen om te eindigen in het hart
van de wijk Rosenburg. Destijds vervolgde de gracht zijn
weg richting de plek waar nu huisarts Van Ouwerkerk
woont, om via een stukje Vredehoflaan weer terug te
keren naar ’t Fort. De straatnaam Kroonwerkgracht - aan
de westzijde van ’t Fort - zet ons eigenlijk op het verkeerde been, want de ernaast gelegen watergang is pas
rond 1955, bij de bouw van de wijk, gegraven. (zie plattegrond)
Het kadastrale minutenplan van Vlissingen uit 1823
(sectie A) geeft het duidelijk aan: de noordwestelijke
bocht van de kroonwerkgracht is net niet te zien en ligt
dus in Koudekerke. (Het andere, minuscuul stukje
gracht aan de noordoostzijde laat ik buiten beschouwing; dat ligt niet in onze wijk, maar in Rosenburg) (zie
kadastraal kaartje). Het betekent dat een klein deeltje

van de verdwenen kroonwerkgracht op grondgebied van
de huidige wijk Paauwenburg lag. Het gaat om het lapje
grond tussen de genoemde huisarts en Apotheek
Paauwenburg. Op de foto uit 1962 is het huis van Van
Ouwerkerk nog niet gebouwd. Mooi te zien zijn de dan
nog aanwezige grachtresten op deze plaats.

Hoewel dit gedeelte van Paauwenburg een staatsliedenbuurt is, mag het toch opvallend worden genoemd dat
de straat waar ooit de kroonwerkgracht liep, Falckstraat
heet. Het was juist deze staatsman die samen met het
driemanschap Van Hogendorp, Van der Duijn van
Maasdam en Van Limburg Stirum zorgde voor de terugkeer van Willem VI, later koning Willem I, nadat de
Fransen zich zuidwaarts hadden teruggetrokken. Willem
kwam na jaren van ballingschap eind 1813 vanuit
Engeland terug naar ons land. Mr. Anton Reinhard Falck
was - in de na-Franse jaren - een belangrijke staatsman,
onder meer als Algemeen Secretaris.
Is het toeval dat precies hier de straat naar Falck is
genoemd of heeft de straatnamencommissie van de
gemeente Vlissingen daar begin zestiger jaren van de
vorige eeuw zeer goed over nagedacht?

In de periode 1836-1838 volgde de ontmanteling van de
kroonwerken en de koop ervan door de illustere aannemer Dirk Dronkers. Dronkers werd onder meer bekend
omdat hij initiatiefnemer of betrokken was bij grote projecten zoals de afdammingen van Kreekrak en Sloe en
kanaal- en spoorwerken. Dronkers woonde in OostSouburg op zijn buitenplaats Zuidvliet. Hij werd in 1881
begraven op het kerkhof van de hervormde kerk van zijn
woonplaats.

Door uitbreiding van de buitenhaven en industriële ontwikkelingen in die buurt is het, overigens nimmer voltooide, Rechter Kroonwerk niet meer te herkennen in
het landschap. Het Midden Kroonwerk verdween grotendeels door de aanleg van het Vlissingse vliegveld in 1916.
Meest interessant is het Linker Kroonwerk omdat er
vanaf ongeveer 1955 op het terrein van de voormalige

Plattegrond van de huidige woonwijk ’t Fort

Autoruit stuk?
0800-0828

Voor alle notariële diensten

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13 (bij het miro center)

0118 - 44 11 55

Bellamypark 2 - 4381 CJ Vlissingen
tel.: 0118-412 132 - www.devissershaven.nl

Autotaalglas. Zo doen wij het.

Scheiden zonder rechter?
Vraag vrijblijvend informatie
Coosje Buskenstraat 202
(0118) 410 930
www.notarisherwig.nl

Is uw huiskamer te klein?

Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
Sierbestrating, schuttingen, tuinhuisjes,
vijvers, gazons, snoeiwerk, enz. enz
Ook aanleg in samenwerking met de
doe-het-zelver en onderhoud op contract.
Eigen heester/boomkwekerij,
Braamweg 15, Koudekerke

Bel voor informatie: Michel Paauwe
06-41420725 of 0118-553800.
Langeweegje 4 - 4371 EM Koudekerke

Flexibele mogelijkheden voor groepsactiviteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten.

’Gasbus’ rijdt door Paauwenburg

Sinds een aantal weken rijden ze ook door Paauwenburg en er waren nogal wat mensen die zich afvroegen wat
dat voor soort bussen waren ’met die witte dingen op het dak, het lijken wel raketten’. Een enkele grapjas waagde zich zelfs aan de uitspraak dat dit koffers waren voor het transport van schoonmoeders… Ad van Raffen,
vestigingsmanager van Connexxion legt uit: ’Het openbaar vervoer wordt aanbesteed door de provincie en die
had in haar bestek bepaald dat er op aardgas moet worden gereden’. Overdrachtelijk gezien is Connexxion daarna als beste uit de bus gekomen en hoort Zeeland, met onder andere Haarlem, Velzen en Groningen, tot de
voorlopers in Nederland als het gaat om milieuvriendelijk busvervoer. Die ’raketten’ zijn dus gastanks.
Het rijden op aardgas, moet worden gezien als een tussenstap naar een nog vriendelijker vorm van energieverbruik, namelijk biogas.’Het is de bedoeling’, aldus Van
Raffen, ’dat er een vergassingsfabriek komt, een soort
compostfabriek, die uit afvalmateriaal gas produceert, dat
als brandstof kan worden gebruikt.’Voor de technici: de
bussen beschikken over benzinemotoren die zijn omgebouwd om op gas te rijden. Een bijkomend voordeel is dat
ze minder lawaai maken dan diesels. Voor wie zich afvraagt
waarom er niet op LPG wordt gereden - aardgas is een nóg
schoner product. Ad van Raffen: ’Er zijn ook wat nieuwigheden in de bussen ingebouwd. De haltes worden automatisch afgeroepen en de passagiers kunnen op een videoscherm zien wat de volgende halte is’.

Observaties

door Jan van ’t Eiland

Spoorzoeken

Na anderhalf jaar bleek onze auto-navigator niet meer te kunnen worden voorzien van recent kaartmateriaal.
Gelukkig was het Paauwenburgse winkelbedrijf dat het ding had geleverd, net zo teleurgesteld over zijn product
als wij. We kregen namelijk het volledige aankoopbedrag terug onder inlevering van apparaat en toebehoren!
Toevallig had hetzelfde winkelbedrijf wederom een digitale spoorzoeker in de aanbieding, met een groot aantal
mogelijkheden en accessoires en zelfs nog 80 euri goedkoper dan het oude ding. Snel aangeschaft dus.
En meteen ook aan de slag om te begrijpen hoe zo’n spoorzoeker werkt en wat’ie allemaal kan. Plaatsen van
bestemming vinden uiteraard en je daar naar toe leiden, via diverse mogelijkheden, zoals een adres, een postcode, een coördinaat, een punt op de kaart, een POI, ook wel NP genoemd of een gegeven uit het verleden. Je
kunt routes plannen via bepaalde omwegen, zonder/met tolheffing, snelwegen vermijden of juist niet.
Ook kun je jezelf een soort straatverbod opleggen door vast te leggen dat je in bepaalde gebieden of stadswijken nooit gezien wil worden. De navigator zal hier rekening mee houden bij het plannen van de route.
Een beetje navigator kan ook worden voorzien van een antennetje waardoor hij kennis neemt van naderend
verkeersonheil en dan vervolgens plannetjes gaat maken om dit te omzeilen.
Voor zover wij het begrepen hebben moet je dan als eigenaar van het apparaat wel van tevoren hebben vastgelegd wat precies de bedoeling is, anders gaat het ding zelf iets bedenken en dat schijnt niet altijd goed te komen.
Maar hier hebben we nog geen ervaring mee opgedaan, zoals we ons mobiel navigatiesysteem ook nog niet hebben gebruikt om er muziek, foto’s en video’s mee af te spelen, want eigenlijk koop je met zo’n nav een soort
mini-pc die veel meer kan dan de weg van A naar B wijzen.
Vandaar ook dat de gebruiksaanwijzing een kleine 150 pagina’s omvat en dat je na lezing ervan gewoon weer
op pagina 1 moet beginnen omdat je je eigen spoor alweer bijster bent.
Een eerste proefrit gaf geen aanleiding tot vreugde. We typten een adres in van een benzinepomp in Grijpskerke,
want je moet het zo’n apparaat niet te gemakkelijk maken. Na ons via de rotonde bij Koudekerke in de richting
van Middelburg te hebben vervoerd sprak de mobiele navigatiestem halverwege de Koudekerkseweg:
’Bestemming bereikt’. Na wat gemorrel zijn we toch op de plaats van bestemming gekomen en daar hebben we
weer wat moeilijks ingevoerd: centrum Ritthem. En laat het ding ons daar werkelijk heen hebben gebracht! Die
misser in Grijpskerke: het moet een digitale kinderziekte zijn. We koesteren dus ons apparaat. Een mooie functie is ook: ik wil naar huis, naar Paauwenburg en dat werkt feilloos.
Nog even over die POI’s en NP’s oftewel Points Of Interest of Nuttige Plaatsen. Daar kun je van alles mee vinden: hotels, campings, schaatsbanen, benzinepompen, parkeerplaatsen, theaters, musea, politiebureaus enzovoort enzovoort. Onze oude nav gaf zelfs aan dat je in Vlissingen in hotel Brittannia terecht kunt.
De nieuwe vindt van niet, maar hotel Bos wordt nog wel aanbevolen. Ach ja, kinderziektes.
Ook kun je als POI een ziekenhuis invoeren. Daar hebben we nog geen beslissing over genomen…

*
*
*
*

Bemiddelen
een zaak van vertrouwen

Bemiddelen in hypotheken
Belastingaangiften voor particulieren
Bemiddelen bij verzekeringen en taxaties
Executeur Testamentair

Leen Rottier

Erkend Hypotheek Adviseur
Piersonstraat 1, 4384 HK Vlissingen
tel. 0118-471773 b.g.g. 06-29256177
E-mail: formula1@zeelandnet.nl

Telefoon/Fax 0118 - 465454

De natuur in Paauwenburg

door Henk van Vlimmeren

Ranzig bezoek in Paauwenburg

Op de ijzige ochtend begin januari toen Elly Lampert haar keukendeur open deed verbaasde ze zich wel een
beetje. In de winterse kale bomen in haar tuin zaten dicht bij de stam van de bomen vijf grote vogels die haar
met fel oranje ogen en gespitste oortjes aankeken. Het was even schrikken maar de mooie vogels, die ransuilen bleken te zijn, verroerden zich niet. Vijf grote ransuilen op de Savornin Lohmanlaan, dat is toch wel een
grote verrassing en ze bleven maar liefst vijf dagen in de buurt rondhangen. Ook onze medewerker Jaco
Simons die in de Talmalaan woont, werd vereerd met het bezoek van deze vogels.
De visite van de vogels vond plaats in de vorstperiode dus je mag aannemen dat ze hun vaste stek in het
Nollebos/Westduin hebben verlaten op zoek naar voedsel. Het gerucht dat ze gevlucht waren voor de kap- en
zaagwerkzaamheden in verband met de Zwakke Schakels klopt niet want die werkzaamheden begonnen pas
een week later. Op de foto (van Ali Rozeboom) bij dit verslag kunt u zien hoe mooi de ransuil wordt opgenomen in de omgeving, zelfs in deze bomen zonder bladeren vallen de dieren door de tekening van hun verenkleed nauwelijks op.
De ransuil is 36 tot 40 cm groot en het meest opvallende zijn de puntige ’oren’ die helemaal geen oren zijn
maar sierlijke verenpluimen. De echte ooropeningen zitten aan de zijkant van de kop en daar is iets bijzonders mee aan de hand. De gehooropening aan de linkerkant zit iets verder naar achteren dan het rechteroor
waardoor het ene oor geluiden een fractie van een seconde eerder bereikt dan het andere en dat zeer kleine
verschil is voor de vogel juist voldoende om een prooi te kunnen lokaliseren. Dat is nodig want ransuilen foerageren in de nachtelijke uren waarbij hun toch al scherpe ogen nog eens door een perfect gehoor worden
geholpen. De prooi bestaat uit kleine vogels, insecten, kleine zoogdieren waarbij vooral muizen de voorkeur
hebben. Dat er vijf exemplaren bijeen zaten is niet ongewoon, in de winter gebeurt het vaak dat ze met tientallen bij elkaar op z.g. roestplaatsen zitten, plaatsen waar ze uitrusten en op de schemering wachten om te
gaan foerageren. Onder de roestplaatsen zijn vaak braakballen te vinden. Zoals veel andere uilen dat doen
maken de ransuilen braakballen die alle onverteerbare bestanddelen van hun voedsel bevatten. Die zouden
het spijsverteringssysteem kunnen verstoppen. Voor vogelkenners zijn deze braakballen erg belangrijk want
ze geven duidelijke informatie over datgene dat de vogel heeft gegeten.
De ransuil is een vrij algemene vogel in beboste streken en hij voelt zich kennelijk goed thuis in ons Westduin.
Recente waarnemingen hebben aangetoond dat ransuilen ook regelmatig op zee voorkomen. Er zijn ransuilen gesignaleerd op boorplatforms op 150 kilometer van de dichtstbijzijnde kust.
Door hun verenkleed zijn ransuilen weinig opvallend. Hun roep stelt weinig voor, het is een verdragend oeoe-oe dat regelmatig wordt herhaald. Alleen de jonge dieren zijn bijzonder luidruchtig. Wie zich laat in het
bos op pad begeeft kan flink schrikken van het ijselijk geschreeuw en de rauwe kreten waarmee de jonge dieren contact met elkaar houden. De ransuil nestelt vaak in oude nesten van kraaien en eekhoorns en soms
zelfs op een goed gecamoufleerde plek op de grond in het bos of onder aan een heg. Er worden 3 tot 8 zeer
witte eieren gelegd. Na een broedperiode van 25 tot 30 dagen komen de kuikens uit het ei en worden dan
door het mannetje gevoerd. De jongen verlaten na 23 tot 24 dagen het nest op zoek naar een veilige plek in
de omgeving om zich daar meestal permanent te vestigen.

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst
● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Tijdelijke opname in de Regenboogflat, Troelstraweg 269

Goede, betrouwbare en flexibele zorg
afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voor al uw vragen over zorg en wat
Zorgstroom voor u kan betekenen
belt u naar 0118-48 64 00
www.zorgstroom.nl

