Nieuwsbrief

Be ho ud de Zak van Zui d-B ev el and

Wie o Wie

Na de vakantie is het dan ineens
weer zover. De nieuwsbrief moet
gevuld en naar de donateurs verzonden. Immers het jaarlijkse
uitje, onze donateursmiddag,
staat voor 8 oktober op de agenda en dat moet tijdig bekend
worden. We maken er met zijn
allen weer een fijne middag van
op een bijzondere locatie. Lees
hierover meer in de nieuwsbrief!

Het is momenteel wel een kwestie van alle zeilen bijzetten voor
de bestuursleden. Er valt zoveel
te doen en er is zoveel om aandacht aan te geven dat we steeds
moeten kiezen.
We hebben dringend versterking
nodig. Van ons bestuurslid Anneke Verkaart hebben we net
voor de vakantie na 8 jaar afscheid genomen. Haar bijdrage in
het overleg met MEC en Natuurmonumenten gaan we missen,
evenals haar speciale oog voor
het wel en wee van de bomen in
de Zak.
Gelukkig nemen anderen haar
taken over. Maar als we onze rol
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serieus willen voortzetten moet er
kracht bij! Wie o wie?

Door het breder verspreiden van
onze nieuwsbrief hopen we ook
de buitenwacht oplettend te maken of te houden. Neem nu de
stroom van omgevingsvergunningen. Ook al betreft het plannen in
de eigen buurt of dorp, wie doet
de moeite om ze te bekijken?
Er zijn ook allerhande gemeentelijke en provinciale plannen waarbij je al in een ontwerpfase op
het vinkentouw moet springen
om een positieve inbreng te kunnen leveren. Bovendien is het een
beetje een trend aan het worden
dat er mee gedacht mag worden
bij ontwikkelingen van allerhande
aard; ook dat vergt voor alles
aandacht voor de inhoud en de
mogelijkheden.

Zo hebben wij onze hoop ook
gevestigd op actieve en wakkere
Borselse dorpsraden; hun betrokkenheid en inbreng kan van groot
belang zijn bij het leefbaar en
mooi houden van de dorpen en

Buitenkunst
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Van het bestuur

het buitengebied.
Onderlinge afstemming en samenwerking zien we als een
goede mogelijkheid om de Zak
groen maar ook bedrijvig, rustig
maar ook levendig, authentiek
maar ook verrassend, mooi maar
ook divers te houden.

Onthaasting en genot staan hoog
in ons vaandel! Er kan veel, maar
niet alles! Bescherming en kwaliteitswaarborging zijn onze uitgangspunten. Zien we dat ook in
de praktijk in het Borselse?
Onze verwante organisaties hebben hun handen vol aan hun
eigen werk.Toch hopen we met
hen pal te staan voor gemeenschappelijke doelen door samen
op te trekken, door overleg en
het delen van verantwoordelijkheden.
Het beroep op vrijwilligers klinkt
luid, maar wellicht ziet iemand
nog ergens een gaatje in zijn
agenda voor de BZZB.
Kennismaken en een gesprekje
kan altijd. Er zijn diverse mogelijkheden om ons te steunen.

DONATEURSDAG 2016

l Dat wordt weer een interessante en gezellige
bijeenkomst. Voor onze jaarlijkse donateursdag op zaterdag 8 oktober nodigen wij u uit
bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.
Dat museum, aanvankelijk opgericht om de
bijna vergeten Slag om de Schelde te memoreren, is de laatste jaren explosief gegroeid.
Binnen en buiten barst het bijna uit zijn voegen, niet alleen van de herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, maar
ook van het cultureel erfgoed.

l Het is fijn om van te voren te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Opgave graag voor 3 oktober.
Dat kan via het mailadres bzzb@hetnet.nl,
telefonisch 01134-649536 of schriftelijk naar
Van der Poest Clementstraat 7,
4443 AL Nisse.

l Ook voor donateurs die het museum al goed
kennen, wordt het bijzonder want oprichter
Kees Traas houdt een inleiding over zijn liefde voor het verzamelen, conserveren en tentoonstellen van cultureel erfgoed. Bovendien
komen er bijna wekelijks nieuwe dingen bij.

l Het programma begint om 13.30 uur maar
de gasten kunnen al vanaf 13.00 uur inlopen
voor de koffie. We zijn van plan in het museum te kijken en op het buitenterrein waar
ondermeer het prachtige noodkerkje van
Ellewoutsdijk in ere is hersteld. Het museum
grenst direct aan het inmiddels tamelijk volwassen Sloebos van Nieuwdorp dus ook daar
zouden we een ommetje kunnen maken als
het weer gunstig is.

Vergulde zinken haan (windhaan)
afkomstig van de kerktoren van de
oorspronkelijke kerk van Ellewoutsdijk die
tijdens de bevrijding van Zuid-Beveland
door de geallieerden vernietigd is
omdat de Duitsers deze toren gebruikten
als observatiepost.

l De noordkant van Coudorp, waaraan het
museum ligt, is tot eind oktober afgesloten.
Het is dus raadzaam om vanaf de (verbrede)
Sloeweg de afslag Nieuwdorp te nemen, linksaf de Schippersweg in te rijden om vervolgens
te parkeren op het parkeerterrein van het
Bevrijdingsmuseum. Er staan borden.
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l Nieuwtje voor
de buitenwacht
De BZZB biedt u de gelegenheid om voor € 8,- per jaar
uw link op de BZZB website
(zie www. bzzb.nl) te plaatsen onder een nieuwe knop:
“BIJZONDER EN LEUK”.
Wij denken hierbij aan kleinschalige ondernemingen in
de Zak; die het gebied als
bijzonder waardevol promoten en hun bijdrage leveren
om ervan te genieten.
Bij interesse mail naar
bzzb@hetnet.nl; wij nemen
dan contact met u op!
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BORSELE PROOF

Borsele Proof: dat gaat over
eten. En aan eten in Borssele
bewaar ik de meest uiteenlopende herinneringen. Aan de
maaltijd bij tante Jane bijvoorbeeld, de oudtante waar we
veertien dagen logeerden om
dagelijks voor dag en dauw naar
de Kaloot te gaan om tegen
zessen weer terug te keren.
Tante Jane was nogal zuinig dus
het was vaak sla, een aardappel, botersaus en een ei. Met
onze gezonde honger vonden
we dat heerlijk en buiten stonden bovendien genoeg rijpe stekelbeiers en witte aalbessen, die
we van de struiken aten.
Overdag hadden we ook genoeg
te smullen. Er gingen boterhammen mee, een fles exota en natuurlijk olienoten. Kilo’s hebben
we zitten pellen, gezellig met
z’n allen in een duinpan of op
het natte zand. Dat lag aan het
weer.

Later toen mijn tante Nee voor
de plaatselijke bakker Dieleman
een consumptietent ging uitbaten op de Kaloot, proefden we
voor het eerst chips, toen nog
uitgesproken als ‘sips’. Bij de
sips zat een blauw zakje zout,
dat je erdoor moest schudden.
Sips was onmiddellijk razend
populair.
Het was overigens tante Nee die
naast tante Jane woonde met
haar gezin, die ’s avonds als we
buiten zaten ineens riep:
“Jongens, friet of ijs?“ Als het
antwoord duidelijk was, gingen

er een paar op weg naar de
cafetaria, dat toen nog aangeduid werd met De Looff, later
met Huissen maar wat volgens
mij toen al De Bounty heette.
Er kwam heerlijke zelf gesneden
friet vandaan en prima ijs.
De friet-of-ijs-kreet klonk niet
op avonden dat we krukels hadden geplukt. Dan werden die
gekookt. Ieder kreeg een speld
en we aten de hele emmer lekker leeg. Mijn zus, die gruwde
van ‘die snotpinnen’ deed voor
de gezelligheid toch mee en
voerde de krukels aan de kat.
Krukels: het was dé manier om
heel lang te mogen opblijven.
Er waren flink wat dagen dat
Tante Jane geen ei hoefde te
koken. Dan was er vis. We gingen namelijk lijntjes zetten, een

l Donateurs
De donateurs geven ons zeggingskracht. De jaarlijkse bijdrage van vele trouwe donateurs
geeft de gelegenheid van ons te
doen horen. Mocht u uw bijdrage
over 2016 nog niet overgemaakt
hebben, dan vragen wij u dat
alsnog te doen.
Door tenminste € 8,- te storten
op NL94TRIO0198420285 maakt
u ons blij.
3

Pinda’s eten aan De Kaloot

clandestiene bezigheid, die wel
heel spannend was. Het was
simpel: bij laag water zette je
twee paaltjes met vislijn, haken
en aas ertussen net onder de
waterlijn. Daar ging het tij overheen en een half etmaal later
ging je kijken wat je gevangen
had. De beste plek was naast de
Noordnol, waar nu de inlaat van
de kerncentrale is.
Paling, zeebaars en andere vissen beten goed. Meestal was er
genoeg voor een maal. Met de
hengel werden schol, schar, bot,
baars en harder gevangen. De
laatste vis moest heel nauwkeurig worden schoongemaakt,
maar smaakte dan ook even
lekker als alles wat we in
Borssele aten.

Mieke van der Jagt

OMGEVINGSPLAN
De gemeente Borsele werkt aan
een nieuw Omgevingsplan. Dat
moet het Bestemmingsplan
Buitengebied vervangen.
Het proces om tot een nieuwe
geïntegreerde manier van ruimtelijke ordening te komen, is
een pilotproject dat een voorbeeld moet worden voor andere
gemeenten. Alle reden dus voor
de BZZB om erbij betrokken te
willen zijn.

In het nieuwe Omgevingsplan
moet het gemakkelijker worden
om initiatieven die de omgeving
op wat voor manier dan ook
beïnvloeden, al dan niet toe te
staan.
Met dat streven is weinig mis.
Er wordt veel geld en mankracht
gestoken in het digitaal overzichtelijk maken van regels. Als
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je op een bepaalde locatie op de
digitale kaart klikt, moet je meteen kunnen zien wat er wel en
niet mag en onder welke voorwaarden.
Dat digitale systeem is nog niet
klaar, maar de BZZB heeft de
toezegging gekregen als proefkonijn te mogen dienen. Als de
tamelijk digibete vertegenwoordiging van de BZZB in het overleg het snapt, kan het niet te
moeilijk zijn.

Waar we natuurlijk extra alert
op moeten blijven, zijn de voorwaarden zelf. Hoe verhouden
die zich tot de wijdere omgeving; als er draagvlak moet
worden gezocht, bij wie dan en
hoe ver reiken de grenzen van
te beschermen gebieden? Als
het bijvoorbeeld gaat om

l Zeeuwse productenmarkt
Op zaterdag 24 september staat de BZZB op het plein in
Borssele. Daar is een streekproductenmarkt, een streekfood festival Borsele Proof met hapjes en verkoop van
Zeeuwse producten. Daar kunnen we wel bij aansluiten.
Wij leveren bij uitstek een Zeeuws product. De BZZB wil
met haar verhaal over de Zak een steentje bijdragen aan
de festiviteiten van 400 jaar Borssele en de promotie van
het gebied door Land van Borsele. Ook wij denken na over
een passend hapje; komt het proeven!
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geluidsgrenzen, is Borsele van
plan de hagelkanonnen daarvan
uit te zonderen. Daar zijn we
het natuurlijk niet mee eens.
Ook vragen we ons af of de wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders niet te
ver reikt. Want aan het eind van
veel rijtjes regels prijkt wel erg
vaak een mogelijk mandaat van
b&w. Op die manier geven onze
gekozen volksvertegenwoordigers wel erg veel uit handen en
daarmee wijzelf.

We houden het dus in de gaten.
Vanaf 29 september ligt het
ontwerp-omgevingsplan 6
weken ter inzage. Iedereen kan
er op reageren.
Onze eerste reacties op het conceptplan staan nu al op onze
website.

KWESTIE HAGELKANONNEN
De fruitkwekers gesteund door
ZLTO/NFO zijn in beroep gegaan
tegen de uitspraak van de rechtbank Middelburg waarbij de vergunningen voor het gebruik van
de hagelkanonnen zijn vernietigd.
De Raad van State gaat zich
hierover buigen. Ook de BZZB
wil graag nadere duidelijkheid
zien voor enkele onderdelen.
De gemeente is niet in beroep
gegaan, maar heeft wel via de
RUD een verweerschrift ingediend. Inhoudelijk is veel een
herhaling van zetten.

Nu moet de gemeente in opdracht van de rechtbank een
drietal zaken beter onderzoeken:
geluid, natuur en BBT (Best
Beschikbare Techniek).
Het komt er nu echt op aan! De
uitspraak van de Raad van State
moet definitieve duidelijkheid
verschaffen; maar de datum
voor behandeling is nog niet
bekend.
Ondertussen is het gebruik van
de kanonnen enorm afgenomen.
Zowel in frequentie als in gebruiksduur. Opmerkelijk!

Buienradar is verbeterd; misschien kunnen de fruitkwekers
die zichzelf specialisten noemen
die 24 uur per dag 7 dagen per
week met deze materie bezig
zijn, de gegevens over het weer
ineens beter interpreteren. Of
willen ze bij de RvS een goede
beurt maken om later weer
volop los te gaan?

De enorme schade door hagel in
Brabant en Limburg doet een

ieder natuurlijk schrikken. Maar
dat een hagelkanon bij zulke
heftige buien geen enkel effect
zal sorteren lijkt buiten kijf. Bij
een vergelijkbare zware onweersbui op het festival Pukkelpop enkele jaren geleden faalden alle anti-hagelkanonnen.

Een stormchaser - dat is iemand
die als hobby op zwaar weer
jaagt - leerde ons dat de lichtere
hagelbuien onvoorspelbaar zijn
wat betreft de plaats van hun
ontlading.
Als je de hagelradar op bijvoorbeeld Buienradar bekijkt, kan je
dat snel beamen. Rest de mogelijke hagel bij flinke onweerfronten: die buien laten zich in de
plaats van ontlading nog enigszins voorspellen. Wellicht denken
de ‘kanonniers’ in dit geval iets
te kunnen uitrichten.
In plaats van buienjagers hebben we in dit geval dus te maken met buienverjagers. Hoewel
ze zich ook niet meer aan de
instructie van de leverancier lijken te houden over het op tijd
aanzetten, ze geloven nog
steeds dat het werkt.

De BZZB denkt niet dat de kanonnen werken, maar is wel
voor bescherming tegen hagelschade, zoals door hagelnetten
of met een goede betaalbare
verzekering. Blijkbaar is voor dat
laatste zelfs van overheidswege
aandacht. Voor het Langeweegje
ligt er een nieuwe aanvraag voor
hagelnetten. Hopelijk wordt de
landschappelijke inpassing
serieus genomen.
De prijs van beschadigd fruit
verdient ook nog wel wat aan-

dacht, want de natuur laat zich
gelukkig niet sturen en schade is
altijd mogelijk.
Wij hebben deze punten al
jaren geleden genoemd met bijgevoegd de vraag waarom een
machtige landbouworganisatie
zich hiervoor niet inzet.
Rest nog het ‘stil kanon’. De vergunningverlening van de reguliere hagelkanonnen loopt vast op
de geluidsoverlast; het oorlogslawaai van de kanonnen is niet
alleen onaangenaam op allerlei
onverwachte momenten maar
voldoet ook niet aan de geldende geluidsnormen. Het zogenaamde ‘stille kanon’ dat niet
met explosies maar met geluidtrillingen de buien probeert te
bestrijden voldoet in dit opzicht
wel.
Na veel vijven en zessen hebben
enkele fruitkwekers toch de weg
naar Stefan Grob, ontwikkelaar
van het stille kanon, gevonden.
Ze hebben met interesse kennis
genomen van de geluidsreductie
door dit alternatief.
De gemeente is nu het onderzoek gestart of het ‘stil kanon’
BBT (Best Beschikbare Techniek)
is. En u raadt het al: dat is (ook
juridisch) heel ingewikkeld.

De fruitkwekers wachten de
zaak maar weer af; tijd is ook
winst, denken ze nu al zo’n tien
jaar. Ze willen hun kanonnetjes
zo lang mogelijk blijven gebruiken.
De peren- en appeloogst ziet er
weer veelbelovend uit, dankzij
het weer, de natuur en de vakkennis van de fruittelers. Lekker!

stille hagelkannonen
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‘Waar is de BZZB?’ Klonk er in
woord en geschrift tijdens een
protestbijeenkomst tegen de
vestiging van een asielzoekerscentrum in ’s-Gravenpolder. Het
antwoord is: gewoon thuis.

Voorgestelde locatie

De BZZB was al door verschillende burgers, overigens geen
donateurs, schriftelijk naar haar
mening gevraagd over de ontwikkelingen in ’s-Gravenpolder.

We hadden derhalve al in een
brief aan die burgers en aan de
gemeente onze standpunten uiteengezet. Zie www.bzzb.nl

Dat doen we dan nu nog eens.
De BZZB heeft er begrip voor
dat de gemeente Borsele een
steentje wil bijdragen in de
voorlopige oplossing van een
landelijk probleem: mensen
waardig huisvesten in de periode die vooraf gaat aan hun permanente vestiging in Nederland
of aan hun uiteindelijke vertrek. Wij zijn niet tegen een fatsoenlijke opvang van vluchtelingen, maar voor het behoud van
de groene waarden in ons buitengebied.

Wat ons verbaasde is de snelle
omschakeling van een goede
plek in de gemeenschap van
’s-Gravenpolder naar een uit het
oogpunt van integratie veel
minder geschikte locatie, die
bovendien landschappelijke
waarde heeft. Dat is de reden

die we achter die plotselinge
ommezwaai vermoeden, die ons
deed besluiten niet deel te nemen aan het protest. We kregen
helaas gelijk in ons vermoeden:
‘s-Gravenpolder wil geen vreemdelingen en ’s-Heer Abtskerke
ook niet. ‘Want waarom komen
die niet in Heinkenszand, waar
de burgemeester woont?’
Aan zo’n emotionele discussie
neemt de BZZB geen deel.
Zeker: ook wij vinden de eerder
voorgestelde plaats veel beter
maar we beseffen dat die in de
aanvang al onder druk van de
bevolking is ingetrokken. Net als
overigens de hele operatie, die
vooralsnog is afgeblazen.

Wat wij de bezwaarde burgers
en de gemeente hebben laten
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weten is dat we zouden willen
zoeken naar bescherming van
de kwetsbare plek in het buitengebied. En dat we, als het niet
anders kan, willen meedenken
in de landschappelijke inpassing
van het asielzoekerscentrum
buiten het dorp.

Dus niet een heras-hekwerk met
wat schaamgroen, maar een
aantrekkelijk landschapspark
waarmee we later, mochten de
problemen ooit opgelost raken,
blij zouden kunnen zijn. Gelet
op de afgenomen instroom van
asielzoekers komt het voortvarende gemeentebestuur wellicht
op een gemakkelijke manier van
haar probleem af.

NACHT VAN DE NACHT
Over de activiteiten die aandacht vragen voor de duisternis horen we de
komende tijd vast meer. Op initiatief
van de Natuur- en Milieuorganisaties is
er voor de 12e keer een Nacht van de
Nacht op zaterdag 29 oktober. Naast
allerlei geinige of serieuze activiteiten in
de donkerte onder het motto ‘laat het
donker donker’ is er een oproep aan
gemeenten en bedrijven om die nacht
de lichten te doven.

Zeeland is in de nacht nog redelijk donker. Op de site www.
nachtvandenacht.nl kun je dat
zien. Tot onze verrassing staat
de gemeente Borsele al als deelnemer aangemeld.

Op het Borselse platteland is
gelukkig nog duisternis te vinden. Aan lichthinder en duurzame verlichting schenkt de gemeente enige aandacht. Zij vermelden op die site: “De gemeente Borsele beheert 4545 lampen
in de openbare verlichting. Van
deze 4545 lampen is al 14% een
led lamp. In de nachtelijke uren
dimmen wij bovendien 46% van
deze 4545 lampen. Het gebruik
van led en het nachtelijk dimmen
bespaart niet alleen energie en
geld: ook verminderen wij hiermee lichthinder.”
Recent kreeg het dorp Borssele
nieuwe zuinige dorpsverlichting
met passende armaturen als

cadeau voor hun 400-jarig jubileum- het aangename met het
nuttige verenigen. Maar er valt
nog veel meer te winnen.
Wat zoal, zou op 29 oktober duidelijk kunnen worden als de
gemeente werkelijk de verlichting in dorpen en het buitengebied voor één nacht zou doven.

Kunnen we nog uit de voeten in
duistere dorpen? Rijden we nog
rustig ( wellicht met aangepaste
snelheid) door een onverlicht
buitengebied waar slechts waarschuwingsborden en wegbelijning
ons moeten leiden?
Vinden we zonder(reclame)verlichting de bedrijven, die zo
graag de spotlights op zich richten om ook de hele nacht zichtbaar te zijn? Kan lichthinder ten
behoeve van bedrijfsvoering verbeterd of verminderd worden?
Kunnen we de feestverlichting bij
openbare gebouwen en dorpshuizen, voetbalvelden, tennisba-

nen en paardenbakken en dergelijke een avondje missen en ons
dan afvragen of het minder kan?
Zijn er mogelijkheden om veiligheid en gebruiksvriendelijkheid
te bewerkstelligen anders dan
door een continue soms overdadige verlichting?

Het zou mooi zijn om bij zo’n
nacht deze vragen de revue te
laten passeren en deskundigen
hierover te kunnen raadplegen.
De BZZB ziet geen kans in z’n
eentje zo’n evenement te organiseren, maar zou het graag
ondersteunen.
Bij het meldpunt in het kader
van Nacht voor de Nacht vorig
jaar kwamen in Borsele en omgeving als hinderlijk binnen: de
verlichting bij de Tunnelingang,
verlichting bij paardenbakken,
industrieel licht bij ’s-Gravenpolder, lampen bij loodsen Drieweg
Nisse, reclamezuilen Goes en
Heinkenszand, tuinkassen nabij
Eversdijk. Is hier verbetering
betracht?

Kent u andere hinderlijke verlichting die voor verbetering vatbaar
is, meld het via onze website.
Laat u ondertussen niet weerhouden om vaker te ervaren hoe
mooi de nacht is, met zijn duisternis, de maan en de sterren.
Een gratis natuurbelevenis met
grote impact; ons platteland
biedt het u iedere avond. Andere
nachtelijke belevingsactiviteiten
in onze nabijheid vindt u straks
vast op de site van Nacht van de
Nacht.
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HET TOERISTISCH CONCEPT
De Zak van Zuid-Beveland - tegenwoordig ook wel aangeduid als Land
van Borsele - wil op de kaart. Althans
er zijn verwoede pogingen om het
toerisme te bevorderen. Dat mag en
dat kan.

Zuid-Beveland is een heerlijk gebied
om te wandelen en te fietsen. Die
wandelaars en fietsers zie je ook; al
blijft een aantal maar moeite houden
met de routeaanduidingen c.q. kaarten en nog steeds gebrek hebben aan
pleisterplaatsen voor koek en zopie.
Maar zwerven door de Zak met je
flesje water en je boterham in een
zakje is net zo leuk.
Een mooie beleving in dat kader was
bij de Zwaakse Weel: natuur en buitenkunst. Samenwerking van Natuurmonumenten en Dijken van Wijven.

WEET U DAT ?!

Het Vlinderpad spande voor ons de
kroon met haar overvloed aan wilde
peen, wilde marjolein, kattendoorn,
leverkruid, kaardenbol,blauwtjes, atalanta’s, zandoogjes, libellen, krekels
en bijtjes .... te veel om op te noemen.
Ook de goed ingepaste kunst zorgde
onderweg voor tal van verrassingen,
het leek een speurtocht voor jong en
oud.

Vanaf het onbemande, vrij toegankelijke bezoekerscentrum van NM - een
passende en kwalitatief mooie voorziening met toilet en thee /koffie voor
1 euro - begint een geweldige wandeling die in zomer en winter te
maken is. Rust, ruimte, natuur en
beleving! Ga dat genieten.

l Wist u het al?
Veel verenigingsorganen en nieuwsbrieven
hebben zo’n olijke rubriek onder het kopje
‘Wist u het al’. Dat gaan we niet doen want
wat we vinden dat u weten moet, schrijven we
in de Nieuwsbrief. Maar er zijn ook bij u ongetwijfeld dingen die we niet weten en waar we
erg benieuwd naar zijn. Daarom lanceren we
de rubriek ‘Weet ú dat?’
Wie iets tegenkomt in het landschap waarvan
niet meteen bekend is wat het is, waarvoor
het dient en waarom het is zoals het is, kan
een foto en een vraag sturen. In de eerstvolgende Nieuwsbrief vragen we dan de donateurs om een antwoord.

l Weet u dat?
We beginnen met een geheimzinnig piertje
aan De Kaloot. Het ligt ongeveer ter hoogte
van de Kaloothaven. Het is aangelegd met
Vilvoirdse zandsteen en inmiddels is er materaal weggespoeld in oostelijke richting. Het
ene jaar is het groen en glad van het wier en
het andere jaar is het bijna onder het zand
verdwenen. Eind jaren vijftig zag het er al
groen en oud uit. Ongeveer op die plek kwam
er een van de kleinere Kalootkreekjes door de
duintjes. Bij hoog tij verdwijnt het onder
water. Een piertje is een piertje, zou je denken
maar het vreemde is dat het aan de landkant
beschoeid is. Het begint zomaar middenop het
strand uit het niets. Weet iemand hoe oud
het piertje is, waarvoor het diende en
waarom de beschoeiing zit waar die zit?
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