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Yerseke krijgt weg van de meeste weerstand

Bruine variant voor Zanddijk
De inwoners van Kaasgat, het
bedrijfsleven en de dorpsraad
van Yerseke zijn er niet blij
mee, maar de provincie kiest
zoals verwacht voor de enig
overgebleven variant om de
Zanddijk tussen de A58 en Yerseke aan te pakken. Gedeputeerde Harry van der Maas
(SGP, vervoer) belooft wel met
bewoners en betrokkenen in
gesprek te gaan om het tracé
nog te verbeteren.
Ernst Jan Rozendaal
Yerseke

Vanaf het moment dat het Rijk liet
weten niet aan de weg mee te betalen, was eigenlijk wel duidelijk hoe

de keuze zou uitvallen. De Zanddijk is onveilig en de doorstroming
moet worden verbeterd. Daarvoor
waren vier alternatieven. Twee
daarvan konden alleen worden betaald met een bijdrage uit Den
Haag. Dat ging om poldertracés
waarvoor een nieuwe afslag van de
A58 moest worden aangelegd. Maar
drie weken geleden werd bekend
dat het kabinet niet meedoet.

Viaduct
Feitelijk bleef één variant over, omdat de provincie eerder had laten
weten een verbreding van de Zanddijk niet te zien zitten. Zoals te verwachten was, heeft het dagelijks
provinciebestuur vrijdag dus gekozen voor ‘variant bruin’. Dat bete-

kent dat er een viaduct komt waar
de Zanddijk het spoor kruist en dat
vanaf daar een nieuwe weg wordt

Feitelijk bleef één
variant over, omdat
de provincie eerder
had laten weten een
verbreding van de
Zanddijk niet te zien
zitten
aangelegd, vlak achter het buurtschap Kaasgat, naar het bedrijventerrein Olzendepolder.

De kosten bedragen ongeveer
50,8 miljoen euro. Dat is ruim 10
miljoen meer dan het tracé bruin
dat in mei (samen met de andere
drie varianten) werd gepresenteerd.
Dat komt omdat de rotonde bij Nishoek, direct na de afslag van de A58,
meteen wordt aangepakt. Met
Rijkswaterstaat wordt nog gekeken
naar een verbetering van de afslag
en voor de fietsveiligheid zijn ook
nog aanpassingen nodig, aldus Van
der Maas.

Afbuigen
,,Twee derde van de weg is nieuw,
omdat we afbuigen van de Zanddijk”, zegt hij. ,,Dat heeft een impact in het gebied. De een komt verder van de weg te wonen, de ander

dichtbij. We gaan de komende
maanden in gesprek met betrokkenen, vooral met de mensen in Kaasgat, om te kijken in hoeverre we tegemoet kunnen komen aan hun
bezwaren. Er is nadrukkelijk nog
ruimte om te optimaliseren.”
Vanaf komende maandag tot en
met 20 januari kan worden gereageerd op de plannen van de provincie. Op 17 december wordt in Yerseke een grote inloopbijeenkomst
gehouden. In april besluiten Provinciale Staten over het voorstel.
Van der Maas hoopt dat binnen een
jaar met de aanleg kan worden begonnen. ,,Dat hangt vooral af van
hoe makkelijk of moeilijk het is om
de benodigde gronden te verwerven. Dat is koffiedik kijken."

Dieven brengen
kerstbomen terug
na Facebookactie
Ze was woedend toen ze dinsdag zag dat twee kerstbomen
van haar terras waren gestolen. En op camerabeelden van
haar restaurant waren de dieven nog te zien ook. Nicoliene
Schuitemaker van restaurant
Graaf van Buren in Kortgene
besloot in haar boosheid de
beelden op Facebook te zetten. Even later waren haar
kerstbomen terug.
Bas Bareman
Kortgene
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In de Yerseke Moer werd de roep van tientallen mannetjes van de zeldzame rugstreeppad waargenomen. FOTO GETTY IMAGES

Zeldzame rugstreeppad
gedijt goed in Yerseke Moer
De zeldzame rugstreeppad
heeft het zeer naar zijn zin in de
Yerseke Moer. Het Zeeuwse
Landschap meldt in zijn kwartaalblad dat tientallen exemplaren van deze soort zich hebben
gevestigd in het natuurgebied
tussen Yerseke en het Kanaal
door Zuid-Beveland.
Theo Giele
Yerseke

Op een aantal plaatsen in de Yerseke
Moer werd vier jaar geleden het waterpeil met dertig tot veertig centimeter verhoogd. Doel was het gebied aantrekkelijker te maken voor
weidevogels. Maar ook de rugstreeppad, die op de lijst staat van
ernstig bedreigde diersoorten, weet

de aanwezigheid van het brakke
water te waarderen.
Pepijn Calle van Het Zeeuwse
Landschap was enkele nachten in
de Yerseke Moer om de rugstreeppadden waar te nemen: ,,Tot mijn
verbazing riepen er tientallen mannetjes. De soort was hier eerder
slechts een enkele keer waargenomen, met als enige uitschieter tien
roepende mannetjes in 2008”,
schrijft hij in het blad van Het
Zeeuwse Landschap. Overdag zijn
de rugstreeppadden lastig te spotten. De dieren houden zich dan stil
en verbergen zich. ’s Nachts maken
de mannetjes een ratelend geluid
dat van ver te horen is.
Rugstreeppadden kunnen goed
tegen brak water, in tegenstelling
tot andere amfibieën. Calle: ,,Het

zijn echte pioniers, die voorkomen
in ondiepe, redelijk snel droogvallende wateren. Door de vernattingsmaatregelen ontstaan er nu
veel sneller tijdelijke plassen, waardoor de populatie kan groeien. Dat
is goed nieuws, want de rugstreeppad staat op de Rode Lijst en is beschermd vanuit de Europese habitatrichtlijn.”

Turf
In de Yerseke Moer werd vroeger
turf gestoken. Greppels, geulen,
kreekjes en veenputten kenmerken
het drassige landschap. In het
kwartaalblad van Het Zeeuwse
Landschap heeft Chiel Jacobusse,
hoofd ecologie en kwaliteitszorg
van de stichting, een artikel gewijd
aan dit bijzondere stukje Zeeland.

Het lijkt een beproefde methode:
ondernemers die dreigen met het
delen van camerabeelden waarop
dieven of inbrekers zijn te zien.
Hoewel de politie niet blij is met
die ontwikkeling, is de trend onomkeerbaar. Ook bij Schuitemaker wierp het zijn vruchten af.
De kerstbomen van zo’n halve
meter hoog, met fonkelende lichtjes, stonden nog maar enkele dagen op de tafels bij het restaurant aan de Kaaioprit. ,,Ons
restaurant staat erom bekend
dat het altijd een lichtjesparadijs is rond kerst”, zegt
Schuitemaker. ,,Toen ik
zag dat er twee bomen
weg waren, dacht ik eerst
dat ze waren omgevallen door de wind.”
Maar op camerabeelden van het
restaurant zag
ze hoe een man
en vrouw van middelbare leeftijd maandagnacht bij
haar restaurant
rondhingen.
Terwijl de
man zich

verschool, dook de vrouw onder
de tafels om de stekkers los te maken. Ze gingen er met twee kerstbomen vandoor.
Schuitemaker: ,,Dat zijn we ook
niet gewend in ons dorp. Je kan
hier de deur bij wijze van spreken
gewoon open laten staan. Mensen
moeten van mijn spullen afblijven.”
Ze plaatste een bericht op Facebook met een waarschuwing dat
ze de camerabeelden zou publiceren als de bomen niet werden teruggebracht. ,,Het bericht ontplofte zowat, het werd ontzettend
veel gedeeld. Ik kreeg veel hartverwarmende reacties.”

Stik maar
Maar de bomen bleven uit. Donderdag besloot ze de beelden te
publiceren. ,,Ik weet dat de politie
het liever niet wil en de volgende
keer zal ik het ook niet meer
doen, maar ik dacht: ‘stik maar’.
Ik was zo boos.”
Het duurde niet lang of de
bomen waren terug bij
haar restaurant. Ze wil
niet zeggen wie ze terugbracht. ,,Ik wil alleen
kwijt dat de daders
van buiten de provincie kwamen.”
Schuitemaker
haalde hierna de
beelden direct offline.
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