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De Waterhouderij Walcheren heeft tot doel om het zoete water in het projectgebied duurzaam te 

beheren. Om de haalbaarheid te toetsen zijn er een aantal jaren geleden een aantal schotten, 

terugslagkleppen en stoppen geplaatst in de watergangen/duikers.  Na jaren van onderzoek over de 

werking van het watersysteem wil de Waterhouderij het waterbeheer verder optimaliseren zodat ze 

tijdig kunnen reageren op droogte en wateroverlast. Daarom is het wenselijk om de tijdelijke 

schotten te vervangen voor regelbare stuwen, terugslagkleppen en afsluiters.  

De Waterhouderij heeft voor het plaatsten van de stuwenterugslagkleppen/duikers een vergunning 

aangevraagd en deze is door het waterschap beschikt. Een aantal aangevraagde locaties in de directe 

omgeving van de Lepelstraat zijn niet beschikt. Op de niet vergunde locaties worden nu geen 

maatregelen genomen. We gaan graag met de directe omgeving in gesprek over wat in dit 

deelgebied mogelijkheid is. 

Het meetnet is ingericht om op basis van de gegevens de stuwen beter te kunnen beheren en om de 

effecten van de maatregelen te monitoren. De komende maanden willen we op basis van de 

ervaringen van afgelopen jaren en resultaten van de metingen, de vergunde maatregelen uitvoeren 

en stuwen en terugslagkleppen/afsluiters plaatsen. In bijgevoegde kaart kunt u zien op welke locaties 

de maatregelen binnenkort worden uitgevoerd        (grote rode stippen). 

Het beheer van deze maatregelen vindt in nauw overleg met het waterschap plaats. Daarin zijn 

concrete afspraken gemaakt op welke wijze en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Er is dan ook 

voorafgaande aan een peilwijziging overleg met de gebiedsbeheerder van het waterschap. De 

monitoringsgegevens gebruiken we als ondersteuning van het gewenste beheer. Uitgangspunt voor 

het geoptimaliseerde beheer is het peil wat met de tijdelijke schotten (de afgelopen jaren) hebben 

ingesteld. In overleg met het waterschap en afhankelijk van de verwachte (weers)situatie gaan we 

het komende jaar het waterbeheer op deze locaties verder optimaliseren. De opgedane ervaringen 

zullen we met u delen aan het eind van het jaar (zoals afgesproken). Maar spreek ons met uw vragen 

graag ook tussentijds aan. 

We hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 

website van de Waterhouderij. Hierop staat oa de verleende vergunning van de maatregelen met 

daarin ook de streefpeilen en het projectplan opgenomen: http://waterhouderij.nl/?page_id=491  

Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons. 

Namens de Stichting Waterhouderij Walcheren. 

Marco Arts, marts@aequator.nl 

06 224 500 87 
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