Voortgang Waterhouderij
Juli 2020

Beste buurtbewoner,
U heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de voortgang van de
waterhouderij. Er is afgesproken dat we in december 2020 weer een bijeenkomst organiseren. In de
tussentijd informeren wij u via dit bericht.
Voortgang:
Meetnet inrichten: In het voorjaar van 2020 hebben we het meetnet ingericht. Er zijn op meerdere
locaties peilbuizen geplaatst om grondwater en oppervlaktewaterstanden te meten. Deze hebben tot
doel de mogelijke effecten van de waterhouderij en een duurzame omgang met zoetwater
inzichtelijk te maken. We hebben in overleg met het waterschap een aantal locaties uitgekozen om
deze effecten te meten. In overleg met een aantal buurbewoners zijn ook op specifieke locaties
meetpunten geplaatst. Ook zijn er nog handmatige metingen uitgevoerd naar het zoet-zout gehalte
van het water en controleren we zelf regelmatig de waterstanden. We kunnen echter niet op elke
locatie een meting uitvoeren, maar we zijn er van overtuigt dat we met het huidige ingerichte
meetnet een goed beeld krijgen van de effecten.

Meetdata: De meetpunten zijn voorzien van meetapparatuur en er wordt gemeten. De
meetgegevens zijn helaas nog niet online voor u in te zien, vanwege technische problemen met de
internetverbinding van de apparatuur. De leverancier werkt hard om het probleem te verhelpen.
Alle meetgegevens zullen nadat het probleem is opgelost, openbaar op de website van het
waterschap gepubliceerd worden (www.scheldestromen.nl/waterinfo). Wij brengen u op de hoogte
wanneer u deze kunt inzien. Alle deelnemers van de waterhouderij staan er achter om de
meetgegevens publiek beschikbaar te maken. Naast de gegevens van waterstanden verzamelen we
ook gegevens van de bodemkwaliteit en uit de proeven rondom biodiversiteit.
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Maatregelen: Na vergunningverlening door het waterschap afgelopen voorjaar zijn we momenteel
begonnen aan de voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen in de waterlopen, zoals het
plaatsen van stuwen. We willen gebiedsspecifieke maatregelen nemen en ontwerpen hiervoor zelfs
een speciale stuw in nauw overleg met het waterschap. We verwachten de uitvoering in het najaar te
starten.
Vragen: indien u vragen heeft over het verloop van het project of anderzijds kunt contact opnemen
met Tim Moerman, voorzitter van de stichting Waterhouderij Walcheren (tel: 06-333 734 93) of met
ondergetekende.
We hopen u in december weer te spreken tijdens de informatieavond. We hebben dan de gegevens
van 2020 verzamelt en zullen deze met u delen.
Met vriendelijke groet
Marco Arts
marts@aequator.nl
06 224 500 87
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