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UIVELAND

m inboedel
krijgen’

g.” Robinson woonde in een
urwoning in Oosterland. Hij
rd twee maal opgepakt op vernking van brandstichting en
maanden in voorarrest. Half feuari werd hij door de rechtbank
gesproken wegens gebrek aan
wijs.
naf dat moment stond hij op
aat. Hij had hulp verwacht, ook
n de gemeente Schouwen-Duiand, maar die kwam niet. „Dat
allemaal kan in Nederland”,
t hij.
et dat hij terug wil keren naar
houwen-Duiveland. Hij zoekt
een huisje ergens in Brabant.
t zal niet lukken zolang hij
n uitkering heeft. Zonder geld
n huis. „Want je moet altijd
ur vooruit betalen. Maar ik heb
wel een mooi huisje gezien
or weinig geld”, zegt hij.
oningbouwvereniging Zeeuwd laat weten dat de inboedel
n Robinson, die indertijd is
ggehaald door de woningbouweniging, inderdaad nog steeds
opgeslagen. Om privacyreden wil directeur Antoine de
uster verder niet in gaan op de
uatie.

king tussen Viane en het gemaal
uiveland wordt een tijdelijke dijkeerlus voor het werkverkeer. De
ietsers moeten omrijden. Wandeheid nodig is. foto Dirk-Jan Gjeltema

GETIJDENCENTRALE

Brouwersdam
moet Deens
Samsø achterna
Ondernemers wordt gevraagd mee
te denken bij de ontwikkeling
van de getijdencentrale.
door Michiel Bouwman
OUDDORP – Samsø is een eilandje

in Midden-Jutland, Denemarken.
Met zo’n vierduizend inwoners.
Het verdient zijn geld door energie te leveren aan het vasteland.
Samsø zou als inspiratiebron voor
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee moeten dienen.
Tenminste, als het aan Ben Spiering ligt. Hij is manager van het
projectteam Getijdencentrale
Brouwersdam en haalde het
Samsø-ideaal gisteravond aan tijdens een bijeenkomst van ondernemers en andere betrokkenen
met betrekking tot de ontwikkeling van de centrale. „Het is de
grootste c02-neutrale gemeenschap ter wereld. Ze doen het met
wind en met zon maar hebben
niet zo’n dam als hier. Dat moet
toch te overtreffen zijn?”
Natuurlijk had hij liefst zelf die
vraag met ‘ja’ beantwoord. Maar
of dat gaat gebeuren en vooral
hoe, is nog ver, heel ver van duidelijk. Niet raar, want het project bevindt zich nog in de verkennende
fase. Zelfs de locatie ligt nog niet
vast, al neigt het plan naar een variant op de noordelijke helft van
de dam - dus in de richting van
Ouddorp. Het streven is in ieder
geval dat Koning Willem-Alexander de centrale in 2020 in gebruik
kan stellen.
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dreigt aanleg rondweg

Een kleine honderd betrokkenen
waren aanwezig in het Zeil- en
Surfcentrum op de Brouwersdam.
Hun werd vooral gevraagd mee te
denken: participeren. Een modewoord volgens Spiering, maar
„het zou arrogant zijn om te denken dat alleen overheden met
ideetjes kunnen komen. Je kan
niet als een soort bulldozer doorgaan. Je moet je openstellen voor
andere maatschappelijke doelen.
We zijn in een nieuwe fase: die
van de netwerksamenleving. Dat
betekent dat iedereen mee kan
doen om invloed uit te oefenen

“

Mooi, die artist
impression. Maar
zo wordt de
getijdencentrale in
ieder geval niet
Ben Spiering

op een zo goed mogelijke oplossing. Wij proberen in dit proces alle creativiteit te mobiliseren en te
benutten. Soms lijkt het - doordat
we plaatjes gebruiken en er een artist impression is - dat we al weten wat we gaan doen. Ik kan één
ding vertellen: de getijdencentrale zoals die op de artist impression staat, wordt in ieder geval
niet zo.”
Zo beschreef Wouter Groenen
van het projectteam dat er drie beoogde locaties zijn voor de centrale die variëren in lengte: 200, 600
en 800 meter. Daarbij kan er gekozen worden voor zogeheten
bulbturbines (‘waarbij het water
dwars door de caissons gaat’) of
de variant waarbij een hevel over
de dam wordt gelegd. Een ding
ligt al wél vast: ”„De centrale
moet in ieder geval afsluitbaar
zijn want het is en blijft een waterkering.”

“

De centrale moet
in ieder geval
afsluitbaar zijn
want het is en blijft
een waterkering
Wouter Groenen
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Twee onthullingen. Eén première.

