
Dat is in andere wijken wel anders. Zijn collega Kees
Luteijn, die voor het Middengebied is aangewezen als
wijkcoördinator, heeft er nu al een dagtaak aan. Dit heeft
mede te maken met de pilot van het wijkgericht preven-
tieprogramma ’Community that Cares’ in het
Middengebied. Van Leiden kan veel aandacht blijven
schenken aan zijn werk als ambtenaar voor de afdeling
Beheer Leefomgeving.
Die functie heeft te maken met vrijwel alles wat zich in
de openbare ruimte kan afspelen: van afval tot groenbe-
heer en van onderhoud van straten tot voorzieningen op
het strand. In die hoedanigheid heeft Van Leiden al
regelmatig te maken met klachten en opmerkingen uit
het publiek. Hij heeft dus al de nodige routine. De oor-
spronkelijk uit IJzendijke afkomstige Van Leiden voegt er
aan toe: ’Ik ben al 22 jaar als ambtenaar werkzaam bij
de gemeente Vlissingen en je mag dus wel zeggen dat ik
voor honderd procent ingeburgerd ben. Ik ken de pro-
blemen in alle wijken’.

Bert van Leiden ziet als een van zijn belangrijkste taken
de lijnen tussen burgers en bestuur en het ambtelijk
apparaat zo kort mogelijk te maken. ’Gemeenten blin-
ken vaak niet uit in het snel antwoord geven aan de bur-
gers. Soms gaat een klacht, een vraag, een brief van een
burger bij de gemeente door verschillende afdelingen.
Daardoor wordt de verwerking van bijvoorbeeld een
klacht stroperig. Als wijkcoördinator streef ik er naar
iedere burger met een klacht of opmerking zo snel
mogelijk antwoord te geven. Ook al kun je soms niet
snel voor een oplossing zorgen, als je de burger snel ant-
woord geeft, al is het direct niet afdoende, dan weet hij
of zij toch dat men serieus wordt genomen’.

’Als wijkcoördinator kan ik er snelheid in brengen,
omdat ik de weg weet in de gemeentelijke organisatie en
weet waar en bij wie ik moet aankloppen’. Kortom, wie
klachten heeft over bijvoorbeeld veiligheid, wie opmer-
kingen heeft over alles wat zich in Paauwenburg afspeelt,
wie suggesties heeft, kan altijd aankloppen bij de nieu-
we wijkcoördinator.
Te bereiken op:
telefoon 487241, e-mail Paauwenburg@vlissingen.nl,
bezoekadres Vredehoflaan 950.

Duidelijk is in ieder geval dat de Nederlandse belasting-
betaler voor de nieuwe voorzieningen bij deze Vlissingse
tennisclub een gigantisch bedrag moet neertellen. De
tennisbanen worden tegen wind en zand nu verdedigd
door een reusachtig scherm, dat door een speciale con-
structie inderdaad zowel wind als zand kan tegenhou-
den. Met opvallend zware funderingen is dit scherm ver-
ankerd in de grond. Een deskundige van het waterschap
Zeeuwse Eilanden weet dat deze voorziening ’vele ton-
nen’ heeft gekost.

Ook bij de aanleg van het parkeerterrein (met dertig
vakken) is niet op een euro meer of minder gekeken.
Alles bij elkaar (scherm, parkeerterrein, hekken, vele
honderden manuren) hebben deze werken ten behoeve
van een tennisclub bijna een half miljoen euro gekost.
Allemaal gemeenschapsgeld.

André Marinisse van het waterschap Zeeuws Eiland zegt
met nadruk, dat deze objecten bij de tennisbaan niet
gefinancierd zijn uit het budget dat nodig was voor de
verbering van de zeewering tussen Vlissingen en
Westduin. Dit plan (Zwakke Schakels) kost 22,2 miljoen
euro. Maar de werken bij de tennisbaan konden tot
stand komen door verschillend subsidies van het rijk.

Zes jaar geleden mocht de tennisclub ook een forse
greep doen uit gemeenschapsgelden, toen een wandel-
pad door het tennispark zo maar werd afgesloten ten
nadele van de talrijke wandelaars in het Nollebos. Toen
wisten de raad en zelfs burgemeester en wethouders van
niets, maar ging de raad toch akkoord met de afsluiting
van het omstreden wandelpad en schonk de tennisclub
41.000 euro voor ’verbetering van het tennispark’. Dat
het zeer nadelig was voor de wandelaars werd niet
belangrijk geacht.

Aanvankelijk werd gedacht dat het tennispark schade
zou oplopen door de werken voor het plan Zwakke
Schakels. De club zou een forse compensatie krijgen
voor die schade. Maar de vraag is of zo’n forse compen-
satie bij nader inzien rechtvaardig was. Bij de onderhan-
delingen tussen provincie, gemeente en tennisclub ging
men uit van een inderdaad nadelige situatie voor de ten-
nisclub. In de eerste publicaties werd verhaald dat de
tennisclub maar ternauwernood op de huidige locatie
kon blijven.
’De voet van de zeewering komt heel dicht bij de afraste-
ring, zo dicht dat het fietspad tussen tennisbanen en

zeewering komt te vervallen’. En vanzelfsprekend moest
dan ter plaatse ook de parkeerstrook langs de zeewering
verdwijnen.

Maar in werkelijkheid pakte het allemaal heel anders
uit. Eerst ging men uit van het plan ’200 jaar veilig’.
Maar daar ging men bij het rijk niet mee akkoord. Het
plan zou dan veel duurder zijn geworden. Tenslotte werd
gekozen voor een plan ’50 jaar veilig’. En dat hield onder
meer in dat de situatie ter hoogte van de tennisbaan vrij-
wel ongewijzigd bleef. De nieuwe zeewering kwam hele-
maal niet tot bij de afrastering. Integendeel: het fietspad
hoefde helemaal niet te verdwijnen en er bleef zelfs een
zee van ruimte over voor een parkeerterrein en een
grote fietsenstalling.
In werkelijkheid was er nauwelijks schade voor de ten-
nisclub. Misschien zou er bij storm wat meer zand rich-
ting de tennisbanen stuiven. Maar of de spelers meer
last zouden krijgen van de wind valt nog te bezien.
Niettemin konden alle betrokkenen vrede hebben met
het wind- en zandscherm, al blijft de vraag of dat scherm
zo peperduur moest zijn.

Met name vele bewoners van Paauwenburg zijn veront-
waardigd omdat het nieuwe parkeerterrein exclusief
bestemd is voor de leden van de tennisclub. In de oude
situatie was er ter plaatse ook een parkeerterrein dat
voor iedereen vrij toegankelijk was. Alleen op het strand
tussen Nollestrand en het vroegere Vijgheter mochten
nog honden vrije rondlopen.
Bezitters van niet meer zo vitale honden reden met hun
auto tot aan deze locatie en gingen daar met hun vier-
voeter het strand op. Ter plekke zijn er voldoende fiets-
rekken (ook daar is nog plaats genoeg voor) maar wie
gaat met een hond aan de lijn per fiets naar het strand?

Wie per auto naar het strand wil, is nu aangewezen op
het uitgebreide parkeerterrein naast de oprit naar de
boulevard of op het nieuwe parkeerterrein aan het eind
van de Verlengde Van Woelderenlaan. Daar moet 80
eurocent per uur worden betaald, met een maximum
van 4,50 euro.

Leden van de tennisclub die het strand willen bezoeken
kunnen gratis en voor niks parkeren bij de tennisbanen
(en heel dicht bij het strand). Waarom komt er bij het
parkeerterrein bij de tennisclub niet nog een tweede
bord: ook bestemd voor bezitters van enigszins bejaarde
honden?
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Samen werken aan wonen

je thuis voelen

voor jong en oud

geborgenheid

buitenspelen

Dourlein Accountants & Adviseurs
...een persoonlijke, pro-actieve klantbenadering

en professionele dienstverlening

Zeilmarkt 10
4381 BS Vlissingen
Tel.: 0118-42 05 55
Fax: 0118-42 05 56
www.dourlein.nl
info@dourlein.nl

WIJKKRANT VOOR PAAUWENBURG

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

Deskundig en betrouwbaar op het
gebied van verkoop, aankoop en taxaties

Badhuisstraat 16
4381 LS Vlissingen
(0118) 41 40 14

makelaar@bertbimmel.nl

wwwwww..bbeerrttbbiimmmmeell..nnll

Met verbazing, om niet te zeggen met verbijstering hebben veel wandelaars en fietsers
in het Nollebos kennis genomen van een bord voor een riant parkeerterrein naast de
tennisbanen van DOS: alleen toegankelijk voor leden van de tennisclub, zo staat er met
grote letters op te lezen. Het parkeerterrein zal inderdaad ontoegankelijk zijn voor Jan
en alleman, want het terrein wordt omzoomd door een meters hoog hek, dat rond een
penitentiaire inrichting niet zou misstaan, ook al door de niet ongevaarlijke uitsteek-
sels aan de bovenkant van het hek. Bovendien wordt de ingang afgesloten door een al
even imposant rollend hek, dat voor een welhaast onneembare afsluiting kan zorgen.

Nieuw parkeerterrein exclusief voor leden

Tennisclub in Nollepark krijgt bijna half miljoen

Geen regen van klachten uit wijk Paauwenburg
Paauwenburg is nog altijd één van de aardigste en veiligste wijken van Vlissingen en
wijde omgeving. De 49-jarige Bert van Leiden, de nieuwe wijkcoördinator voor deze
wijk, verwacht dan ook geen regen van klachten of kritische opmerkingen van de bewo-
ners.



Activiteiten in Paauwenburg
Open Hof activiteiten 
Maandagmorgen Hatha yoga, 55+, D. v.d. Gaast 430757
Maandagavond Spirituele ver. Harmonia

Info 0118-463077 of 625298
Elke 3e ma. v.d. mnd.Hobby Computer Club 490344
Maandagmiddag Damesrecreatiegym O.N. 410032
Dinsdagmorgen Mensendieck, S. Bosga 06-14249192
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
Donderdagmorgen Damesrecreatiegym, O.N. 479192

Donderdagmorg. Lichte ontspanningsyoga, 55+ 430757
Donderdagmiddag Bridgeclub ’Open Hof ’ 411734
Donderdagavond Klaverjasclub, hr. Jouvenaar 468550
Donderdagavond Cursus Streetdance

Shanila Kalpoe 06-18030542
Donderdagavond Div. beleggingsclubs 06-30683851
Elke 1e v.d. mnd. Hobby Computer Groep

werkgroep stamboomonderzoek
Elke 4e v.d. mnd. Hobby Computer Groep

werkgroep fotografie 490344
Donderdag Diverse bijeenkomsten:

U.V.V. 466665
Wijkraad Paauwenburg
Regenboogflats

Elke vrij.morgen Trombosedienst 622738
Vrijdagmorgen Hatha yoga, poweryoga

Yogalerares Diana v.d. Gaast 430757

Vaste activiteiten in Campus de Ruyter
Ma.morgen 10.00-12.00 senioren bridgemorgen
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. Huisman

Di.avond 19.30-21.30 crea diverse technieken
Woe.morgen 10.00-12.00 cabaretgroep Oud of Controle
Woe.middag 13.30-16.00 koersbal
Do.morgen 10.00-12.00 computer gev. dhr. Keulemans
Do.middag 13.30-15.30 line-dance voor senioren
Do.middag 13.30-15.30 crea diverse technieken
Do.middag 13.30-15.30 computer begin. mevr. Verboven
Vrij.morgen 10.00-12.00 de Zingende Zilvermeeuwen
Vrij.middag 13.30-16.00 koersbal

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

Bijzondere activiteiten Stichting Majoraat
09 Juli 17.00-22.00 Barbeque (vooraf aanmelden)
14 Juli 13.30-16.30 Workshop Spagettie (tas haken)

(vooraf aanmelden)

Activiteiten door anderen in Campus de Ruyter
Ma.avond bridgegroep ’Scaldis’, tel.info 474666
Ma.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
Di.middag bieb 55+ 14.00-16.00 u. 
In juli en augustus vervalt de dinsdagmiddag van de bieb.

Di.avond bridgegroep ’Sans-a-tout’, tel. info 641 520
Do.morgen bieb 55+ 10.00-12.00 u. 

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  

Falckstraat 2
Tasja Hut: 0118-470742 of www.aleenzijn.nl
Aleenzijn: spelenderwijs lichaam en geest ontspannen.
maandagmid. 15.45-16.45 kinderyoga 5-8 jr.
maandagmid. 16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.
dinsdagav. 20.00-21.30 meditatie
woensdag lezing, medium, workshop etc.
don.middag 15.45-16.45 kinderyoga 8-12 jr.

16.45-17.45 kinderyoga 9-12 jr.

don.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie v.a. 8 jr.
vrij.avond 18.30-19.30 ouder & kindmeditatie 8-18 jr.
vrij.avond 20.00-21.30 meditatie

Extra activiteit:
21 juli: 16.00-17.00 uur. Massageworkshop: spelenderwijs
masseren voor kinderen. Kosten: 8 euro

Paraplu - openingstijden
(Voor meer informatie: 0118 - 46 54 54)

Dinsdag 16.00 tot 17.30
Donderdag 16.00 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,-

Overige activiteiten per september:
1e vrijdag van de maand: Tienerdisco 12 tot 16 jaar
2e vrijdag van de maand: Filmavond alle leeftijden
3e vrijdag van de maand: Kinderdisco 8 tot 12 jaar
4e vrijdag van de maand: Bingo alle leeftijden

Gemeente Vlissingen 487000

Burger Participatie P. Stok 487459

Serviceteam Openbare ruimte:

Losse tegels, graffiti e.d. 487500

Afvalverwijdering: grof vuil 487500

Openbare Verlichting 487500

Groenvoorziening 487500

Streekziekenhuis Walcheren 425000

Huisartsenpost:

Avond- en weekenddiensten 0900-1985

l’escaut Woonservice:

storing liften, verwarming e.d. 422300

Politie, algemeen nummer 0900-8844

Belangrijke telefoonnummers

Uitvaartverzorging Overtoom Groen
De mensen achter

Uitvaartverzorging Overtoom Groen:

de uitvaartbegeleiders
Nettie Hollemans

en Joke Duivenvoorde
Persoonlijke aandacht en betrokkendheid 

Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
info@uzzl.nl

dag en nacht bereikbaar 0118 - 413 417

De volgende wijkkrant verschijnt eind september 2010.
Hebt u een bijdrage, stuur die dan vóór 1 september 2010 naar ons toe.

Ons redactieadres is:
Goeman Borgesiusstraat 59, 4384 JM Vlissingen

klavervier2010@hotmail.com

Ook voor feesten en partijen

www.racketcentrum.com

0118-414957

Scheldestraat 54, Vlissingen
Tel.: 0118-417423
www.shop54.nl

vanaf  29 juni
shop voor bijna nop

tot 29 juli
tot 75% korting!



De Fietsenmakker, rijwielhandel; Super-
markt Golff Paauwenburg; Hans Tilroe, kou-
sen, sokken markt; Hans Vers, groenten- en
fruithandel; Autoschade Van den Berg
Vlissingen bv; Schilderwerken Seybel;
Chinees Restaurant ’De Lange Muur’;
Videotheek Filmclub Paauwenburg;
Jeremiasse Fiets en Fitness; Tandarts
Cappenberg; ’Emergo bv’; Kringapotheek
Paauwenburg; Groen-Van Noort, bloemen-
handel markt; Van der Pol, kaas-/vleeswa-
renkraam; Kapsalon De Kapperij; Schoon-
heidsinstituut Swaenen-burgh; Sporthal
Racketcentrum Vlissingen; Gemeente
Vlissingen; Vishandel Cor Bosman markt;
Jeremiasse Care2Move; Recreatie-park De
Kanovijver; ’t Kluifje Dierenmarktkraam;
Marktkraam ’t Stoepje, brood- en banket;
Albert Slinger, lederwaren; Marktkraam
Gresel v. d. Ende, ondergoed; Firi den Hoedt,
Paauwen-burgkrant; De Fruit Express,
markt; Bliek Meesterbakkers; Tapasbar,
marktkraam; l’escaut woonservice;
Marktkraam Zeevla, poelier en traiteur;
Marktkraam Corstanje Fruit; Eetcafé Succes;
WTS Architecten; Kaashandel Huijser, markt;
Vietnamese loempiakraam; Indische Kraam,
markt; Nagelstudio Tyro; Bloemenhuis Mies;
Autobedrijf Murre; Inge Castel, pedicure; De
Notedop, notenmarktkraam; Bakkerij Piet
Daane; Kapsalon Ellen; Manusama stoffen-
kraam; Toni’s mode, markt; Smulders tex-
tiel, markt; Kapsalon NETWAKWOU; Security
Plus; Dieet O.K.; Café de Pimpelaar.

Koninginnedag 2010 werd mede
mogelijk gemaakt door de volgende
sponsoren:

Fontein
U zult het ongetwijfeld al hebben gezien, sinds mei is
onze wijk een fontein rijker en wel in het water op de
hoek van de Alexander Gogelweg en de Groen van
Prinstererlaan.
Het heeft wel even geduurd want op 10 mei 2005 heeft
de wijkraad Paauwenburg het initiatief genomen en
daarna doorlopend contact gehad met de gemeente over
dit project. Bestuurswisseling, geldgebrek, miscommu-
nicatie waren de oorzaak van de vertraging. Nadat er een
nieuw bestuur in de gemeente aan de slag ging kwam er
een versnelling op gang en kon een tevreden secretaris
van de wijkraad, met dank aan de gemeente, het dossier
sluiten.

Sluipverkeer Piersonstraat
De bewoners van de Piersonstraat en omliggende straten
hebben veel last van sluipverkeer en hinder van parke-
rende ouders die kinderen naar de Theo Thijssenschool
brengen.
Een actie van enkele bewoners heeft de aandacht van de
gemeente getroffen en dat heeft tot actie gekleid.
Aan het verzoek om een inrijverbod in te stellen kon niet
worden voldaan omdat door veel bewoners daartegen
bezwaren werden aangetekend.
De directie van de Theo Thijssenschool heeft het initia-
tief genomen om het verkeer in de schoolomgeving
gepast te reguleren en te voorkomen dat er ongewenst in
de wijk wordt geparkeerd. Behalve een aanpassing aan
het Kiss & Ride terrein zal op gezette tijden verbaliserend
worden opgetreden tegen parkeerovertreders.
Indien u overlast ervaart door voor uw uitrit geparkeer-
de auto’s bel dan onmiddellijk de politie die dan zal
optreden tegen de onverbeterlijken.

Burgerschouw, het vervolg
In ons vorig bericht hebben wij u op de hoogte gebracht
van het werk van het Burgerschouw team in
Paauwenburg.
Inmiddels zijn verslagen van de activiteiten aan de deel-
nemers gezonden. Daaruit blijkt dat aan een groot aan-
tal vragen en opmerkingen aandacht is besteed.

Veel problemen en probleempjes in de openbare ruim-
te zijn opgelost of krijgen binnenkort de aandacht van de
gemeente.
Voor de deelnemers aan de Burgerschouw is dit een
mooie stimulans om het werk voort te zetten. De vol-
gende schouw staat op de planning voor 25 augustus.

Overlast door grondwater
Het is gebleken dat bij sommige huizen, straten en
plantsoenen in Paauwenburg problemen zijn met

grondwater. Soms is dat tijdelijk omdat er werkzaamhe-
den aan de hoofdriolering worden verricht. Om perma-
nente problemen te voorkomen legt de gemeente dan in
kwetsbare gebieden een drainage aan.

Omdat grondwaterklachten vaak het gevolg zijn van de
bouwkundige staat van de woning, dient men zich in
eerste instantie te wenden tot de woningcorporatie
indien het een huurwoning betreft. In een eigen woning
dient men zelf maatregelen te treffen waarbij de
gemeente bereid is om mee te denken en te adviseren.
Sinds 1 januari heeft de gemeente een ’grondwaterloket’
waar u elke vorm van wateroverlast kunt melden. Te
bereiken op tel. Nr. 487000 of gemeente@vlissingen.nl.

Veranderingen Wmo
Op 27 mei werd in Bergen op Zoom een voorlichtings-
middag gehouden over het project ’Kanteling Wmo’. Dit
project is ontstaan uit een samenwerking tussen de
Chronisch zieken, Gehandicaptenraad. de Koepel van
Landelijke Ouderorganisaties en het Programma
Versterking Cliënten positie.
Met het project willen deze organisatie de uitvoering van
de Wmo zo ’kantelen’ dat deelneming van mensen met
beperkingen en ouderen centraal komt te staan. Dat
vraagt om een nieuwe manier van denken en doen: van-
uit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet vanuit
bestaande voorzieningen.
Dat houdt in dat een omslag dient plaats te vinden van
een claimgerichte naar een compensatiegerichte bena-
dering, waarbij aan het ’verstrekkingenboek’ voorbij
moet worden gegaan, er moet worden gekeken hoe de
gevolgen van een gebrek of ouderdom kunnen worden
gecompenseerd zodat men sociaal kan blijven functio-
neren.

Helaas is na de bijeenkomst in Bergen op Zoom van het
ministerie van VWS bericht ontvangen dat er een tijde-
lijke stop op alle subsidies is. We moeten dus maar
afwachten wanneer verdere actie kan plaatsvinden.
In verband met het belang van dit onderwerp voor oude-
ren en mensen met een beperking in onze wijk zal de
wijkraad Paauwenburg trachten op de volgende openba-
re vergadering een spreker van de Wmo raad Vlissingen
uit te nodigen.

Openbare Vergadering Wijkraad
Paauwenburg
Noteer nu al in uw agenda dat de volgende openbare ver-
gadering plaatsvindt op 8 november 2010. Nadere infor-
matie volgt op de gebruikelijke wijze.

�ieuws van de wijkraad door Henk van Vlimmeren
Veteranendag
Middelburg

Twee ’Paauwenburgse’ deelnemers aan de veteranendag in
Middelburg. Links: Thijs Koops (Nieuw Guinea), rechts Alan Bakx
(Bosnië) .foto: Ida Hoogesteger

In Paauwenburg zorgden de stemmers voor een heel
andere rangschikking: VVD eerste met 731 stemmen,
PvdA tweede met 535 stemmen, CDA derde met 484
stemmen, PVV ’pas’ op de vierde plaats met 481 stem-
men, SP vijfde met 380 stemmen en D66 zesde met 231
stemmen.

De VVD kwam vroeger in Paauwenburg vrijwel steeds als
eerste uit de bus bij verkiezingen voor gemeente, pro-
vincie en Tweede Kamer. Zo werd, om maar eens een
voorbeeld te noemen, de VVD bij de raadsverkiezingen
van 1998 in deze wijk verreweg de grootste partij met
ruim 27 procent van de stemmen. De PvdA kwam toen
niet verder dan 21 procent en het CDA moest genoegen
nemen met 16 procent.

Maar daarna werd de VVD in Paauwenburg langzaam
maar zeker verdrongen van de eerste positie. De socia-
listische opmars begon in 2002. Op het nippertje werd
de VVD bij de raadsverkiezingen van dat jaar nog eerste
in deze wijk, maar bijna werden de liberalen ingelopen
door de sociaaldemocraten: 25 procent voor de VVD en
24.49 procent voor de PvdA.

Vier jaar geleden werd bij de raadsverkiezingen in
Paauwenburg een wedloop verwacht tussen het CDA en
de VVD. 
Maar de PvdA werd de grote winnaar met 802 stemmen
en met een enorme voorsprong op het CDA (487 stem-
men) en de VVD (461 stemmen). De liberalen zaten dat
jaar ook in Paauwenburg in een diep dal, want ze verlo-
ren in deze wijk toen 398 stemmen ten opzichte van
2002.

De partij van Geert Wilders scoorde bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 9 juni jongstleden met 481 stemmen
in deze wijk ook behoorlijk. Maar Wilders haalde het
toch niet bij het succes van Pim Fortuin bij de verkie-
zingen voor de Tweede Kamer in 2002 in deze wijk. De
partij van Fortuin, de LPF, veroverde in Paauwenburg
toen 768 stemmen. 

We kunnen ook nog herinneren aan de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2006, toen Geert Wilders in deze wijk
al 275 stemmen kreeg. De cijfers van destijds Pim
Fortuin en nu die van de VVD en Wilders geven een
aardige indicatie voor de rechtse aanhang in deze wijk.

VVD opnieuw grootste partij
in Paauwenburg
Paauwenburg is opnieuw een liberaal bolwerk geworden. Bij de onlangs gehouden ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer kwam de VVD in deze wijk onbetwist als grootste par-
tij uit de stembus. Daarmee week Paauwenburg duidelijk af van het totale beeld voor
Vlissingen. In deze gemeente werd bij deze verkiezingen voor de Tweede Kamer de
Partij voor de Arbeid afgetekend eerste (5336 stemmen), met de PVV van Wilders op
de tweede plaats (4512 stemmen), de VVD als derde (3902 stemmen), de SP vierde met
3035 stemmen en het CDA vijfde met 2918 stemmen.
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Een keuken moet leefbaar zijn.
Mooi, maar toch functioneel en praktisch.

In onze showroom kunt u zien dat comfort en kwaliteit 
hand in hand kunnen gaan.

Sanitair, badmeubelen en accessoires met een persoonlijk tintje.
Daardoor geniet u elke keer weer opnieuw.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus 
om uw badkamer een eigen gezicht te geven.

Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke, tel. 0118-551681
Vrijdagavond koopavond (zaterdagmiddag gesloten)

TOTAAL INSTALLATEUR - ALLES IN EEN HAND

VVaann  kkeeuukkeenn
ttoott  bbaaddkkaammeerr::

Na de verloren luchtslag tegen Engeland vreesden de
Duitsers voor een tegenaanval op de Europese kust. Ter
verdediging werd vanaf 1942 begonnen aan de
Atlantikwall, die zich uitstrekte langs de Franse,
Belgische en Nederlandse kust. Deze verdedigingslinie
bestond uit een systeem van bunkers met allerlei doe-
len: artillerie, mitrailleuropstellingen, onderkomens
voor manschappen, luchtafweer, hospitaalbunkers, ver-
bindingen, commandobunkers, munitieopslag enz. Dit
betekent dat er evenzoveel verschillende typen bunkers
zijn. 

De Atlantikwall
De Atlantikwall is in betrekkelijk korte tijd gebouwd. In

het begin stond het geschut op verschillende plaatsen
open opgesteld. Later werden kanonnen en mitrailleurs
in overdekte bunkers ondergebracht. Niet alle geschut
was overigens speciaal voor de Atlantikwall gemaakt. Er
werd bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van buitge-
maakte Franse kanonnen.
Een reden voor de bouw van de Atlantikwall was ook dat
de Duitsers troepen tekort kwamen voor de verdediging
van de West-Europese kust en dat men daarom koos
voor fortificatie.

De Atlantikwall is trouwens nooit afgebouwd volgens de
oorspronkelijk plannen, omdat Duitsland meer en meer
te maken kreeg met een tekort aan materiaal en geld.

Doordenkend over een eventuele aanval vanuit
Engeland, waren de Duitsers tot de conclusie gekomen
dat zo’n aanval plaats zou vinden op, of vlakbij een
bestaande haven omdat infrastructuur nodig zou zijn
voor de aanlanding van mensen en materieel.

Kernwerk Vlissingen
Zodoende zijn vijftien havengebieden binnen het
systeem van de Atlantikwall extra versterkt, waaronder
Vlissingen. Deze versterkingen kregen de status van
’Verteidigungsbereich’. Dit betekende dat Vlissingen één
groot fort werd, met een extra verdedigd gebied rondom
de Buitenhaven, het ’Kernwerk’ genaamd. Eigenlijk een
klassiek model: een ommuurde stad, met een citadel als
laatste verdediging. 
De verdediging van Vlissingen was gericht tegen aanval-
len vanuit zee, vanuit de lucht én vanuit het achterland.

Landfront
En dit laatste - de landverdediging - brengt ons bij die
ogenschijnlijk verspreid staande bunkers op Walcheren.

Om rugdekking te geven tegen een aanval op de kust-
verdediging werd een zogenaamd landfront ingericht,
een keten van verdedigingswerken gericht tegen een
aanval met tanks en infanterie.

In hoofdzaak bestond het landfront uit bunkers met
antitankgeschut en mitrailleurs en een tankgracht.
Eigenlijk zijn er twee landfronten. Het eerste liep vanaf
de oostkant van de Buitenhaven via Souburg rondom
het toenmalige vliegveld (nu Westerzicht) via ’het Fort’
in de richting van Westduin.

Later werd dit landfront naar het noorden uitgebreid en
liep het vanaf Fort Rammekens (de tankmuur is daar
nog heel goed zichtbaar)  met een boog naar Abeele, dan
het kanaal over en vandaar om Koudekerke heen naar
Groot Valkenisse. Op deze laatste plek zijn nog betonnen
’piramides’ te zien, evenals bij Abeele aan de Nieuwe
Vlissingseweg. Deze tankversperringen heten ’Höcker-
hindernisse’. Het landfront is nog overal in het land-
schap herkenbaar. Bijvoorbeeld ten noorden van

Een paar bunkers bij Paauwenburg
Oorspronkelijk zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog op Walcheren zo’n 700 bunkers
gebouwd. Daarvan zijn er ongeveer 100 over. Op allerlei plaatsen tref je ze aan in het
landschap en het lijkt alsof ze willekeurig over het voormalige eiland uitgestrooid zijn.
Schijn bedriegt echter, want de Duitsers hadden van Walcheren een belangrijke vesting
gemaakt, met Vlissingen als zwaartepunt, omsloten door een zwaar bewapend front.

Landfront Vlissingen

Tützpunkt Kolberg
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Koudekerke is nog goed de tankgracht te zien met daar-
achter de geschutsbunkers. Hoewel er hier en daar
delen van de tankgracht verdwenen zijn, is er nog veel
van terug te vinden. Veel Vlissingse kinderen hadden het
vroeger over de ’tankval’ - daar kon je goed op schaat-
sen!

De aanval op het front
De landing in Normandië op 6 juni 1944 was in zoverre
verrassend voor de Duitsers dat zij niet plaatsvond in
een havengebied. 
Nadat weliswaar enkele havens in Frankrijk werden ver-
overd, werd het voor de bevoorrading van de geallieerde
troepen toch noodzakelijk over een grote noordelijker
gelegen haven te beschikken. Tegen het einde van 1944
viel het oog op Antwerpen, waar de haveninstallaties
nagenoeg onbeschadigd in handen waren gevallen van
de geallieerde bevrijders.

Hét probleem was echter hoe men de zwaar versterkte
monding van de Westerschelde kon uitschakelen, want
ook Breskens was door de Duitsers versterkt, zij het
minder zwaar dan Vlissingen.
De geallieerden kozen voor een uitzonderlijke aanval op
Walcheren, namelijk het op vier plaatsen bombarderen
van de dijken, waardoor het eiland onder water kwam te
staan.

Hierdoor werden de Duitsers als het ware vastgepind op
hun posities en liepen hun logistiek en verbindingen in
het honderd. Vooral het landfront werd hierdoor uitge-
schakeld.
Na de landingen bij Vlissingen en Westkapelle en de aan-
val via de Sloedam, werd uiteindelijk het Duitse verzet
op 6 november 1944 gebroken en kon worden begon-
nen de vaarweg naar Antwerpen in te zetten voor de geal-
lieerde bevoorrading.

Aan de aanval op West Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren
is in de media de laatste tijd veel aandacht geschonken,
en terecht want de strijd om de Westerschelde is een
zeer belangrijke episode geweest in de Tweede
Wereldoorlog.

Nooit mag vergeten worden dat de bevrijding van
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren alleen kon gebeuren
door een moedige strijd door geallieerde commando’s,
waarvan er velen op jonge leeftijd zijn gesneuveld. En
deze strijd is ook ten koste is gegaan van veel Zeeuwse
burgers die zijn omgekomen door bombardementen en
beschietingen.

Een paar bunkers bij Paauwenburg
In het Nollebos kan men nog een zogenaamd Tobroek-
bunkertje vinden, een kleine bunker die voor verschil-

lende doeleinden kon worden gebruikt. De Tobroek was
voorzien van een mortier en het ligt vlak aan het water,
terwijl aan de overkant van het water een bunker staat
die vermoedelijk bedoeld was als munitieopslagplaats.
In het klein kan men hier dus het effect zien van het
onder water zetten van Walcheren: het belemmeren van
de bevoorrading van een geschutsopstelling.

Wie een wandeling maakt door het Nollebos dient zich te
realiseren, dat hier aan de zeezijde een enorme kustbat-
terij lag en dat in het tegenwoordige wandelgebied een
flinke hoeveelheid bunkers stond voor personeel en
materieel. Alles werd verwoest op 7 oktober 1944. Op die
datum bombardeerden 59 Lancasters van de RAF de
Nolledijk en de Duitse fortificaties. Er ontstond een ope-
ning van 20 meter breed, die uitgroeide tot het grote
stroomgat, ter breedte van het tegenwoordige
Nollestrand.

Even ten noorden van Paauwenburg staan vier bunkers,
het is het Stützpunkt Kolberg: twee bunkers van het type
611 en twee van het type 669. Alle vier bunkers waren
voorzien van 15 cm geschut. De ’vierkante’ types 669
hadden geen verblijven voor de soldaten. 

Ze zijn opgetrokken uit zgn. Formsteine, vierkante
betonblokken waarvan een dubbele muur werd opge-

trokken, met daartussen een ruimte die met beton werd
volgestort. Deze wat primitievere manier van bunker-
bouw kwam in de plaats van de bouw met afgeronde
profielen die duurder en ingewikkelder was. Hier is dus
al te zien dat de Duitse Gründlichkeit tanende was naar-
mate de oorlog vorderde...

De Stichting Bunkerbehoud Zeeland houdt de geschie-
denis van de bunkerbouw in Zeeland levend en alles wat
daarmee te maken heeft. Men doet dat door publicaties,
openstelling van bunkers, onderzoek en rondleidingen.

Voorop moet blijven staan dat op Walcheren een belang-
rijk deel is geschreven van de strijd 60 jaar geleden tegen
fascisme, nationalisme en  mensenhaat.

Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van een groot
aantal bronnen, die ook weer naar elkaar verwijzen;
qua hoeveelheid niet te vermelden.

Eén specifiek geraadpleegde bron is: 
Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen – H. Sakkers
en J.N. Houterman

Foto’s: Sjaak van der Linde en Izaak Brunke.
Kaart: Landfront Vlissingen afgezet op een naoorlogse
kaart van Walcheren.

Af en toe rijdt er door onze wijk een busje,
getiteld www.hofganzen.nl. Ook vermeldt
het busje dat de inzittenden aan ganzen-
bescherming doen. Dat busje komt hele-
maal uit Coevorden, of all places,  én het
is door de gemeente Vlissingen besteld.
Dit laatste is vreemd, want  kortgeleden hebben burge-
meester en wethouders  de gemeenteraad beloofd geen
externe krachten meer aan te trekken, tenzij het strikt
noodzakelijk is. Er moet immers drastisch worden
bezuinigd!?
Vanwaar dan een groepje Coevordenaren betalen om op
ganzenjacht te gaan? Want dat zijn het gewoon, ganzen-
jagers, ondanks die eufemistische kreten op dat busje.
Ganzenbescherming? Ja doei!
Die hofganzers hebben gewoon een gat in de markt ont-
dekt (er zijn natuurlijk altijd mensen die overal over kla-
gen) en die de helpende hand ophouden om tegen een
leuke vergoeding de gemeente van een probleem te ver-
lossen, zoals het schudden van vogeleieren.  Men kan
zelfs beleidsadviezen verstrekken, zo meldt hun website.

Mogen  wij zo vrij zijn ook een paar beleidsadviezen te
geven, gratis zelfs.
Vergeet om te beginnen die jongens van hofganzen.
Ganzen zijn veel te slim om zich door hen in de luren te
laten leggen. Het bewijs is keihard, er loopt namelijk
sinds kort een groep van maar liefst 19 jonge ganzen
door Paauwenburg, begeleid door twee ouderparen.
De groep witte ganzen terzijde van de Louise de
Colignyschool heeft wat last van de Coevordenaren,
maar zeker weten dat ze er iets op gaan vinden. De

Kaapse eenden hebben dat namelijk al gedaan; ze zijn
gaan broeden buiten het broedseizoen en hebben eind
vorig jaar een flink aantal jongen op de wereld gezet.
Het beste kan men  ganzen ongemoeid laten. Het gevolg
is dat een groep ganzen zich altijd opsplitst als de groep
te groot wordt. Een aantal zal dan verdwijnen naar een
andere plek, wie weet in de gemeente Veere of
Middelburg...
Laten we ons ook niet al te druk maken over uitwerpse-
len van ganzen. Dat valt in de praktijk allemaal best

mee. De gemeente huurt toch ook geen bedrijf in om
honden en katten  te vangen of hun jongen door elkaar
te schudden?
Wat voorop moet staan is dat, wat Paauwenburg betreft,
heel veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s plezier bele-
ven aan onze gratis  kinderboerderij.

Dus,  de gemeente moet wat filosofischer tegen
dit zogenaamde probleem aankijken: if you
can’t beat them, join them!

Hoezo eieren schudden?
Ontdekten wij een paar maanden
geleden een watervogelambulance,
kortgeleden was het weer raak. Wij
spotten een ’Reptielenambulance’ op
de Gerbrandystraat. ’t Is dat het er op
stond, anders zouden wij dit voertuig,
gezien grootte en kleurstelling, toch
gedacht hebben op weg te zijn naar
het ziekenhuis. 

Even voor de duidelijkheid: we hadden dus al
een ’dierenambulance’ en een ’watervogel-
ambulance’ en daar komt nu een derde mobie-
le medische voorziening voor dieren bij. 
Zouden er nog meer van dit soort voorzieningen
zijn, zoals een insectenambulance, een vissen-
ambulance of een amfibieënambulance? De
redactie houdt zich aanbevolen voor aanvullin-
gen.

O ja, misschien is het verstandig de naamgeving
van ambulances bedoeld voor de homo sapiens
uit te breiden tot ’Mensenambulance’, om te
voorkomen dat je onder het uitroepen van ’waar
ben ik?’ in de ogen kijkt van een reuzenhagedis.

Jan van ’t Eiland 

Waar ben ik?

Tobroek in NollebosBunker in ‘Formsteine’Manschappenbunker in Nolllebos
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Daarom in Paauwenburg

Wouter Dert. Een echte Vlissinger. Over hem gaat deze keer onze rubriek Waarom,
daarom. Hij werd 47 jaar geleden geboren op de Nieuwendijk in Vlissingen. Zij woon-
den in het bovenhuis van wat men nu de ’Dert-panden’ noemt en op zijn vijfde jaar
verhuisde de familie Dert naar Paauwenburg, toen een wijk in opkomst. Ze gingen
wonen in de De Mey van Streefkerklaan. Wouter woonde er tot zijn 23ste met zijn
ouders en zijn broers Cees en Marc.

Na zijn diensttijd in Ermelo ging hij samenwonen met Elna waarmee hij sinds 1989 getrouwd is. Zij gingen wonen
in het huis waar Wouter geboren is: ze huurden de bovenwoning aan de Nieuwendijk. Na de binnenstad verhuisden
ze naar een triowoning in West-Souburg, waar hun zoons Bas en Koen geboren zijn. Toen de woning te klein werd
verhuisden zij naar de Offenbachlaan in Paauwenburg en daar wonen ze nog steeds. 

Inmiddels bestaat het gezin uit Wouter en Elna, Bas van 17, Koen van 15  en Anouk van 12 jaar. Ze wonen er erg
naar hun zin. Voor de kinderen zijn er veel vrienden in de buurt van dezelfde leeftijd en de basisschool is ook dicht-
bij: de Theo Thijssen-Paauwenburg-school. Die school hebben Elna en Wouter heel goed leren kennen toen ze met
een groep ouders geholpen hebben het gebouw op te vrolijken met een koeienprint. 
Wouter zegt dat Paauwenburg bol staat met jeugdwerk en voor iedereen is er wat te doen. Zijn kinderen zijn neer-
gestreken bij de scouting met hun clubhuis aan de Gerbrandystraat. Niet zo vreemd, want het hele gezin is lid van
de scouting. Elna is actief binnen de regio Scouting Zeeland, Bas en Koen zijn lid van de zeeverkennersgroep ’De
Scheldezwervers’, Wouter en Anouk zijn lid van de zeeverkennersgroep ’De Golfbrekers’. ’De Scheldezwervers’ is
voor de jongens en ”De Golfbrekers”voor de meisjes. Wouter maakt sinds drie jaar deel uit van het bestuur (hij is
daar voorzitter) en helpt met allerlei hand- en spandiensten.

Hij is lid van de ’Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen Vlissingen’ en samen met de voorzitter van ’De
Scheldezwervers’ proberen ze de ’Beheerstichting Scoutingsteiger Zeeverkennersgroepen Vlissingen’ op te richten,
om een vaste ligplaats te behouden voor onze boten (Lelievletten) in de binnenhaven van Vlissingen.
Elna en Wouter zijn al heel hun leven actief binnen de scouting. Met 7 jaar ging hij als welp (scouts van 7 tot 11 jaar)
naar de zeeverkennersgroep ’De Watergeuzen’, waar hij 20 jaar doorbracht. Enige tijd heeft hij leiding gegeven aan
een deel van die groep, waarna hij overstapte naar ’De Regionale Admiraliteit’, wat een overkoepelende organisatie
is van alle watergroepen in de regio. Vervolgens is hij bijna 5 jaar voorzitter van het Scoutcentrum Zeeland aan het
Veerse Meer.
Wat scouting zo bijzonder maakt is, denkt hij, dat er voor elk wat wils is: veel buiten activiteiten, kamperen, je leert
knopen en de zeeverkenners leren omgaan met zeil- en roeiboten. Kortom, het is nooit hetzelfde en altijd gezellig
met zijn allen.
In de groep van ’De Golfbrekers’ is er nog plaats voor enthousiaste kinderen van 7 tot 11 jaar (Kabouters) en van 12
tot 16 jaar (Verkenners). Natuurlijk zijn enthousiaste volwassenen, die wat vrije tijd in de scouting willen steken, ook
van harte welkom.

Het Scoutcentrum in Veere vraagt op dit ogenblik heel veel aandacht. Met een groep van ongeveer 10 vaste vrijwilli-
gers wordt  een nieuwe groepsaccommodatie met 50 slaapplaatsen gebouwd. Een groot deel doen ze zelf. Naast het
werk aan dit gebouw is het werven van sponsoren in geld en natura een grote klus.
Naast deze veeleisende hobby is Wouter bemanningslid op de ’Betje’, een gerestaureerde Zeeuwse Schouw. En op
woensdagavond gaat hij sloeproeien. In een groep van 13 man. Ze trainen voor drie Zeeuwse wedstrijden. Daarvan
vinden ze de Boulevardrace de leukste.
Voor de kost is hij projectleider bij aannemingsbedrijf De Klerk uit Werkendam. Zijn regio is Zuid-West Nederland,
Zeeuws-Vlaanderen en de havens van Rotterdam. Het bedrijf verricht werk op en rond het water, zoals de voet-fiets-
brug in Middelburg en het wisselen en onderhouden van de sluisdeuren in Vlissingen.

Wouter en Anouk Dert achter het clubhuis van scouting De Golfbrekers aan de Gerbrandystraat.

Straatnamen verklaard

De Van der Brugghenstraat. Als men de Dreesstraat in gaat vanaf
de Sloeweg dan is de Van de Brugghenstraat de tweede straat
linksaf. Hij loopt tot aan de Van Hallstraat. Het is een rustige en
ruime straat met een groot grasveld waar kinderen kunnen spe-
len.

Justinus Jacobus Leonard van der Brugghen werd geboren op 6 augustus 1804 te
Nijmegen. Hij kreeg van zijn moeder privéonderwijs, ging naar het voortgezet onderwijs
en ging daarna naar de Latijnse school in Nijmegen voor een academische studie.
Van 1922 tot 1926 deed hij Romeins en hedendaags recht (promoveerde op dissertatie) aan de Hoge School
in Leiden.
Hij trad in het huwelijk met Jonkvrouw Anna Singendonck op 29 juli 1834 te Dieden en hij overleed in de
plaats Ubbergen in Gelderland op 2 oktober 1863.

Van der Brugghen was een Antirevolutionaire advocaat en rechter uit Nijmegen. Antirevolutionair, maar aan-
hanger van de ethische richting. Hij was Tweede Kamerlid voor het district Zutphen en werd in 1856 minister
van Justitie en leider van een koninklijk kabinet. Verdedigde in die functie een herziening van de
Lageronderwijswet, die niet strookte met de ideeën van zijn politieke vriend Groen van Prinsterer. Van der
Brugghen werd door deze toen niet langer als ’zijn vriend’ beschouwd. In 1858 eindigde zijn ministerschap
en politieke loopbaan.

Loopbaan: advocaat te Nijmegen, vanaf 1826, president Arrondissementsrechtbank te Nijmegen, van 1845 tot
1 juli 1856, lid Provinciale Staten van Gelderland voor het kiesdistrict Harderwijk, van 22 oktober 1850 tot 8
maart 1853, lid Provinciale Staten van Gelderland voor het kiesdistrict Oldebroek, van 8 maart 1850 tot 14
juni 1853, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Zutphen, van 14 juni 1853 tot 17 sep-
tember 1854, minister van Justitie, van 1 juli 1856 tot 18 maart 1858 en ambteloos burger vanaf 1858.
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Van oorsprong bestond Walcheren uit een moerassig
veengebied. Een labyrint van waterlopen - kreken - door-
sneed het landschap. Als gevolg van vele overstromin-
gen, die met name plaatsvonden tussen ongeveer de
jaren 300 en 600, bedekte de zee het land telkens weer
met een laagje slib. Als gevolg daarvan ontstond er op
het veen zo’n één tot anderhalve meter klei. Door de
druk van de klei op het zachtere veen - de zware klei
drukte namelijk het veen als een soort spons samen -
hadden de laaggelegen, vochtige graslanden of poelge-
bieden een oneffen structuur.

Moerneren
In de Middeleeuwen groef men het veen vanonder de
klei. De overhoopgehaalde klei en de ontstane gaten liet
men meestal achter waardoor de poelgebieden er nog

gehavender uit zagen dan ze al waren.
Als gevolg van het moerneren ontstond er natuurlijk nog
meer overlast van het binnenwater in die toch al laaglig-
gende gebieden. Ontwateren leek de meest logische
optie, maar dat veroorzaakte op zijn beurt ook voor
daling van de bodem. Zicht op een oplossing kwam
almaar verder te liggen.

De lage graslanden lagen tot aan het begin van de twin-
tigste eeuw, met name in de winter, onder water. Door
het hoge zoutgehalte waren ze niet geschikt voor land-
bouw. Alleen het vee kon men er laten grazen. Pas in
1929 met de komst van het gemaal Boreel - langs het
kanaal door Walcheren, ter hoogte van Middelburg -
werd het probleem controleerbaar. 
Door goede afwatering stonden laaggelegen gebieden op
Walcheren ’s winters niet meer onder water. Toch zal de
bodem zeer geleidelijk aan verder blijven zakken, ook in
de toekomst. Dat is een niet te voorkomen natuurlijk
proces.

Ook ná de Middeleeuwen werd gemoerneerd, maar dan
veelal illegaal. Meerdere malen werd er van overheids-
wege een verbod ingesteld om het moerneren tegen te
gaan. Zelfs de grote baas Karel de Vijfde bemoeide zich

er mee. Men ging echter gewoon door. Men gaf er blijk-
baar geen moer om…

Sporen
Eens in de paar jaar wordt de sloot aan de Galgeweg uit-
gebaggerd. Je ziet dan sporen van moernering. Een dui-
delijker voorbeeld zien we op foto 1, die enkele jaren
geleden is gemaakt bij een in aanbouw zijnde villa, ten
noorden van Koudekerke. Het donkerbruine gedeelte
van het afgegraven land is veen, het grijze is klei. Dit
beeld kun je ook waarnemen bij verbrede en uitgediep-
te watergangen op Walcheren. Zo zijn er langs de oost-
kant van de Baaiweg, even voorbij Boudewijnskerke,
prachtige veensporen te vinden. 

Waardevol
We kunnen ons nu nauwelijks voorstellen dat veen of
turf zulk belangrijk materiaal was. Onze verre voorou-
ders haalde er zout uit en gebruikte het als brandstof,
waarmee men thuis de kachel kon aanmaken.
Brandstof en zout waren in de Middeleeuwen schaarse
en dus waardevolle producten. 

Het moerneren gebeurde met een soort schep - een
veenspade (foto 2) - waarmee men het veen, dat was
doordrenkt met zout zeewater, in plaggen onder de klei
vandaan haalde. Dit proces was niet alleen zwaar werk,
maar ook erg onprettig omdat men diep in de blubber
stond. De plaggen werden opgestapeld op een kar of een
bootje en vervoerd naar de zogeheten zoutketen. Daar
werd het spul verhit en met zeewater vermengd. Op die
wijze won men zout. In Arnemuiden geeft de Keetweg
aan, waar de zoutverwerking destijds plaatsvond. (foto
3)
Naamsverwijzingen 
Dat moerneren destijds van groot belang was, kunnen
we eveneens afleiden aan de vele namen die verwijzen
naar deze Middeleeuwse activiteit. 
Op Walcheren kennen we de Darinkmoerweg bij
Arnemuiden en de Moeringweg tussen Oost-Souburg en
Middelburg, tegenover woonboulevard Mortiere. In de
hoofdstedelijke wijk Dauwendaele vinden we de straat-
naam Moerland.
Regelmatig treffen we familienamen aan als Van der
Moer, Moerman, Moerland en soms ook Moerkerk,

Moerhuis, Moerbeek, Moerenhout, Moorman en
Vermoure.
Plaatsnamen herinneren eveneens aan het darinkdel-
ven. Net over de Zeeuws-Vlaamse grens ligt de plaats
Moerbeke, bij Roosendaal hoort het dorpje Moerstraten
en wie kent niet de Noord-Brabantse gemeente
Moerdijk?
Verder van huis, in zowel het zuiden van België als in
Noord-Frankrijk, ligt het grote voormalige veenmoeras
De Moeren (Les Moëres, in het Frans). Dan komen we
er op Walcheren maar bekaaid vanaf. De kleine moer-
neringspercelen van natuurorganisatie Het Zeeuwse
Landschap liggen aan de Oranjepolderseweg bij
Arnemuiden en zijn een schamele herinnering uit de
tijd dat hier veen werd gestoken .

Paauwenburg
Ook in het grootste gedeelte van onze wijk heeft men
zich in vroeger tijden bezig gehouden met het darink-
delven. (zie kaartje) Uiteraard is daar niets meer van te
herkennen. Enerzijds komt dat als gevolg van de ingrij-
pende naoorlogse herverkaveling, die noodzakelijk was
nadat Walcheren door de geallieerden onder water was
gezet eind 1944; anderzijds werden oneffenheden begin
jaren zestig van de vorige eeuw geëgaliseerd. Dat was bij
het bouwrijp maken van dit gebied ten behoeve van de
realisering van Plan Paauwenburg. 

Even buiten onze wijk vinden we nog wel een hollebollig
stuk land, aan de Burgemeester van Woelderenlaan,
tegenover het Nollebos. Hoewel er officieel nooit onder-
zoek naar gedaan is, mogen we aannemen dat hier is
gemoerneerd. Het is laagliggend en steeds meer verzak-
kend waardoor er regelmatig grondsuppletie nodig is.
Het S-vormige waterloopje in combinatie met dit stukje
oudland geven ons een sfeervol, ietwat nostalgisch
beeld. Dit stuk land zou tot beschermd gebied uitgeroe-
pen moeten worden, om het te behouden voor de toe-
komst. (foto 4) 
Tijdens de werkzaamheden aan de dijk- en duinverster-
king ter hoogte van Paauwenburg, ontdekte men onver-

wacht een laag veen, direct achter het duingebied bij de
Vijgeter. Dat was verrassend, omdat dit gebied een
vroongebied is en niet een poelgebied. Een specialistisch
onderzoek was noodzakelijk om te beoordelen of de te
storten massa zand ’op den duur’ niet zou gaan verzak-
ken. De uitslag betekende groen licht voor de uitvoer-
ders van de kustversterking. Nu maar hopen dat er geen
zandlawines zullen ontstaan na een periode van nood-
weer.

Versje
De beroemde zeventiende-eeuwse dichter Joost van den
Vondel schreef een versje, naar een lied van zijn tijdge-
noot, Veerenaar Adriaen Valerius. 
Met de betekenis van moeder en/of veen heeft Van den
Vondel een dubbelzinnige boodschap. 

Hij vangt als volgt aan: ”Gelukkig is het land, waar het
kind zijn moer verbrandt”. Was Van den Vondel in een
balorige bui of had hij serieus zo’n hekel aan zijn moe-
der. Joost mag het weten.

In een gebied zoals Walcheren, met veel laaggelegen delen, is een goed beheer van
binnenwater - dat is het water bínnen duinen en dijken - van cruciaal belang. Anders
krijgen we situaties die we in het verleden hadden, waar met name in de winter een
groot deel van het eiland blank stond. Omdat men verwacht dat de jaarlijkse hoeveel-
heid regen stevig zal toenemen in de toekomst, heeft men watergangen verbreed en
verdiept. Dat is duidelijk te herkennen in het landschap. Een oplettend oog ziet boven-
dien, dat er bij het verdiepen vaak grote brokken veen naar boven zijn gekomen. Je
herkent die aan de donkerbruine kleur, in tegenstelling tot de grijze klei. 
Veen of turf was vroeger belangrijk spul en dus de moeite waard - en reken maar dat
het destijds moeite kostte - om het naar boven te halen, vanonder de zware klei van-
daan. Dat proces heet moerneren of darinkdelven.

Foto 1: Veenlaag. Foto Jaco Simons

Foto 3: De zoutketen van Arnemuiden op een oude tekening. De
kunstenaar en het jaartal van dit werkje zijn onbekend.

Bron: Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek

Foto 2: Dit beeld van veenwerkers is gemaakt door Hans Mes en
staat in Hoogezand-Sappemeer. De man rechts houdt in zijn linker
hand een veenspade vast . Foto: internet

Kaartje met Walcherse moerneringsgebieden. Boven het woord
’Vlissingen’ zien we een moerneringsgebied, nu een groot deel van
Paauwenburg.
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Foto 4: Stuk land tegenover het Nollebos. De foto is genomen vanaf de President Rooseveltlaan, in de richting van Paauwenburg.
Foto Jaco Simons



Voor al uw tuinaanleg en -onderhoud, zoals:
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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.
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Is uw huiskamer te klein?
Ga dan naar uw wijkcentrum!
Alexander Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen

Flexibele mogelijkheden voor groeps-
activiteiten, feestelijke gebeurtenissen
en andere bijeenkomsten. Telefoon/Fax 0118 - 465454

Zorgstroom in Paauwenburg...
wij zijn u graag van dienst

● Thuiszorg: huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging
● Dagverzorging in Het Majoraat, Van Hogendorpweg 60
● Gezonde, lekkere maaltijden van Tafel Thuis

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
Voor maaltijden belt u naar 0118-632030
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Uw advertentie in de Klaver Vier?

Bel 0118-462860

De natuur in Paauwenburg door Henk van Vlimmeren

Een kraker in Paauwenburg
Ongevraagd een bewoonde woning betreden is in Nederland strafbaar maar in Paauwenburg gebeurt dat sinds
kort ongestraft.
In de omgeving van het Appad heeft een koekoek een ei gelegd in het nest van een andere vogel. En zij is daar
gezien het luide roepen nog flink trots op.

De koekoek legt de eieren bij voorkeur
in een nestje waarin eieren liggen die
een beetje op die van de koekoek lij-
ken. De afmeting en de kleur van het
koekoeksei zijn aangepast aan die van
de betreffende gastvogel. Men heeft
waargenomen dat in de vrouwelijke
afstamming het koekoeksvrouwtje een
voorkeur heeft voor bepaalde gastvo-
gelsoorten. Favoriete gastvogels van de
koekoek zijn de karekiet, heggenmus,
rietzanger tuinfluiter en enkele andere.
In totaal zijn in Nederland koekoeks-
jongen gesignaleerd in nesten van 100
verschillende vogels waarbij echter
maar bij 45 soorten de jonge koekoek
succesvol werd groot gebracht. Ook
werden nesten van gastvogels soms
door de oorspronkelijk vogels verlaten.

Meestal komt het ei van de koekoek het eerste uit waarna de indringer instinctief de andere eieren of jongen
het nest uitwerkt waardoor hij al het voedsel kan opeten dat de gastvogels naar het nest brengen.
De koekoek (Cuculus canorus) behoort tot een vogelfamilie die over de gehele wereld verspreid leeft. Ze zijn
vooral bekend omdat het broedparasieten zijn. Dat wil zeggen dat het vrouwtje van de koekoek haar eieren
legt in het nest van andere vogels en ook de verzorging van het jong geheel over laat aan de zorg van de gast-
vogels.

De koekoek is gemakkelijk te herkennen, niet alleen door het herhaalde geroep van zijn eigen naam maar ook
valt hij op door zijn verenkleed. De mannetjes zijn op de rug, buik en kop blauwgrijs en aan de onderzijde is
de eveneens blauwgrijze borst duidelijk afgescheiden van de scherp gesneden witte strepen op de buik. De
lange staart is zwart/wit geblokt en heeft een witte zoom aan het eind. Opvallend zijn ook de gele iris en de
gele snavelbasis. De vrouwtjes lijken veel op de mannetjes maar zijn meer roestbruin gekleurd. De staart heeft
een witte zoom aan het eind.
De koekoek is een echte lentebode want hun welluidend geroep is meestal vanaf begin april te horen. Vanaf
een hoge standplaats roept het mannetje regelmatig zijn eigen naam en dat wordt dan vaak beantwoord door
een lang hinnikend gelach van het vrouwtje.
De koekoek zingt ook tijdens de vlucht en als hij dan eenmaal een mooie hoge standplaats heeft gevonden
begint hij onmiddellijk met zijn gezang, waarbij geleidelijk de toonhoogte naar een hogere noot gaat.
De vogel kan 32-36 cm groot worden. Hij is een trekvogel die grote afstanden aflegt. In augustus begint de trek
die eindigt in de winterkwartieren in Afrika ten zuiden van de evenaar.
De maaltijd van de koekoek bestaat uit insecten. Hij eet graag rupsen waaronder ook behaarde soorten die
door andere vogels worden vermeden. Verder eet hij larven, kevers, oorwormen, kleine reptielen en de vrouw-
tjes vergrijpen zich soms aan de eieren van kleine zangvogels.

De Foto Van Fons

Tegenpartij
Nog maar net bekomen van de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen, of er heeft zich wederom een
evenement aangediend waarvan heel Nederland in de ban is.
Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat een meerderheid in dit land voetballen belangrijker vindt dan het
democratisch stemrecht. Ik zag tenminste iemand op de tv schouderophalend meedelen dat hij z’n stembil-
jet vermoedelijk met het oud papier had weggegooid. So what? Weet je wat erg is? Als je vuvuzela kwijt is!

Schelden op politici is geen uitzondering meer, maar regel: onbetrouwbare zakkenvullers zijn het! En dat mag
iedereen zeggen, want we hebben tenslotte vrijheid van meningsuiting, een belangrijk grondrecht, hoewel de
meeste schreeuwers er geen idee van hebben waar we dat recht aan te danken hebben... Het zou de media
trouwens niet misstaan op dit punt zelf wat meer beschaving te tonen.

Nee, dan die voetballers die per stuk ongeveer vijfmaal zoveel verdienen als een minister-president, dat zijn
geen zakkenvullers, maar fatsoenlijke burgers die keihard werken voor hun geld! We nemen ze ook heel
serieus als ze zeggen dat de punt ten onrechte naar achteren wees en dat daardoor de ruimte niet kon wor-
den dichtgelopen.
Zo’n Kok, Lubbers, Bos of Balkenende, die kunnen qua leiderschap, intelligentie en opleiding toch niet in de
schaduw staan van Van Hanegem, Davids of Sneijder?

Stemden we nog links, linkser, linkst of rechts, rechter, rechtst - ontroerend is de eensgezindheid waarmee
we achter ons elftal staan: met z’n allen verenigd onder oranje vlaggetjes, slingers, hoedjes en toeters.
En wedden dat we overal in dit land zullen juichen als een Nederlander van Marokkaanse oorsprong in de
finale het voor ons beslissende doelpunt scoort?
Maakt niet uit, ook al stemden we kortgeleden op de tegenpartij.

Observaties door Jan van ’t Eiland


