
 

Koffieochtend 20 februari 

Lezing waterschap                         

“Brabantse Delta.” 

n.a.v.Waterschapsverkiezingen van 20 maart.  

Gepresenteerd door Wieke Bonthuis, geassisteerd door Nellie Raedts, 

van de partij “WATER NATUURLIJK.”    Zéér interessant èn…actueel! 

Wieke en Nellie zijn allebei bestuurslid in de waterschap waarvan Nellie zich extra 

inzet voor de vereniging “Markdal.” Wieke zet zich enorm in voor “de steden” om die 

zo “groen” mogelijk te houden. Het gebied bestaat uit 21 gemeenten en strekt zich 

uit van Bergen op Zoom tot Tilburg, een klein stukje Tilburg hoort erbij. Er zijn vier 

waterschappen in heel 

Brabant. In Breda Noord bij 

de A16 en Prinsenbeek ligt 

Nieuw Veer, dat is een grote 

Delta Zuivering hier in de 

buurt. Ook hebben wij een 

drinkwater bedrijf “Brabant 

Water”, maar dit is heel iets 

anders.                                             

Wat doet het Waterschap? 

Zij dragen zorg voor 

rivieren, beken, sloten, 

stuwen en poldergemalen, spui- en schutsluizen en héél belangrijk de dijken!                                                                                     

De drie “kerntaken” die het waterschap heeft zijn: “SCHOON WATER.” Wanneer wij 

douchen, zeep resten, gebruik maken van het toilet of aan het werk zijn in de 

keuken gaat al dat “afvalwater” direct je huis uit het riool in naar de 

rioolwaterzuivering. Hier wordt het dusdanig gezuiverd dat het zo weer op het 

oppervlakte water geloosd kan worden.  Bij de Nieuwbouw beginnen ze al met 

“gescheiden leidingen” aan te leggen, voor schoon en vuil water. Tegenwoordig 

hebben ze grote problemen met het “Bio plastic” dat o.a. óók in tandpasta en 

cosmetica zit. Deze stofjes zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt 

waarnemen! Ook het afval van medicijnresten uit bv. ziekenhuizen is een groot 

probleem. Er is nu een overeenkomst met de ziekenhuizen dat zij het zèlf eerst  

zuiveren voordat het de deur uit gaat, dit brengt wel een kostenplaatje voor hen 



mee, ze moeten een speciaal filter hiervoor aanschaffen, maar doen het gelukkig 

wel. De tweede kerntaak is: “DROGE VOETEN”, aanleg van de dijken zowel langs de 

zee als langs de rivieren en zo ook langs de Mark. De dijken worden goed nagelopen 

omdat wij weten dat de zeespiegel gaat stijgen en wij géén zout water in onze 

rivieren en sloten willen hebben! Wij wonen in een bijzonder gebied, wel de “natte 

natuur parel” genoemd. Het 

Ulvenhoutse bos b.v. heeft 

veel water, ook “kwellen “ die 

uit de grond komen, vandaar 

dat hier zeer bijzondere flora 

en fauna is, zoals de slanke 

Sleutelbloem en de witte 

Rapunzel die je vrijwel nergens 

anders ziet. Hier hebben ze nu 

ook sluisjes geplaatst in de 

sloten om de water hoogten te 

kunnen regelen. Wij kunnen ook veel wateroverlast hebben met ondergelopen 

straten.                                                                                             De derde 

kerntaak is “GENOEG WATER”. Maar wij kunnen ook een “te kort” aan water hebben 

zoals afgelopen zomer! Dan komt er weer een sproeiverbod voor vele boeren maar 

ook voor onze tuintjes! Dit heeft afgelopen zomer tot in november geduurd, de 

voorraden grondwater zijn hierdoor nog niet aangevuld, dus krijgen wij weer zo’n 

lange hete zomer dan ontstaan er grote problemen! Klimaat verandering, hele hevige 

korte buien zodat het water niet snel genoeg opgenomen kan worden in de grond. 

Per gebied wordt gekeken hoe hoog of laag het grondwater mag staan. De boeren 

willen het niet te hoog hebben want dan zakken de tractoren en landbouwmachines 

weg in de blubber. Dit wordt o.a. door de aanleg van “dammen “ geregeld.                                                                                                              

 Na de lezing gingen wij met ongeveer dertig Vrouwen van NU en de twee dames 

wandelen naar de Mark, waar 

wij weer uitleg kregen over 

het “Markdal” terwijl het 

zonnetje ging schijnen! De 

Markdal vereniging heeft véél 

“inspraak” bij de nieuwe 

bestemmingsplannen van dit 

gebied. Zij willen samen met 



de Provincie honderd hectare 

natuur in dit dal ontwikkelen. 

Er kunnen nieuwe pachters 

komen met bv. een 

tuinbouwbedrijf maar dan wel 

op biologische voorwaarden.                                          

De Mark wordt zeven km. 

verlengd door middel van 

“meanderen” zoals dat heet, 

extra lussen maken, een soort “omleidingen” die weer terug komen in de Mark zelf.  

Sta je op de fietsbrug bij het 

Sulkerpad en je kijkt  richting 

Bieberg kun je zo’n meander prachtig 

zien liggen. Nu ook richting het 

zuiden is dit de bedoeling. Het wordt 

een soort moerassig gebied dat meer 

water op kan nemen bij veel regen. 

De stuwen en de aangelegde 

meanders halen de snelheid uit de 

beek zodat de bodem meer tijd heeft 

om meer (grond) water op te 

nemen. Vóór de stuwen is het “rustig 

water” waar de karpers zich heerlijk 

in thuis voelen. Ook de vissers 

genieten hiervan! De boeren werken mee aan 

dit prachtige natuurgebied door bv. verkoop 

van land waar zij niks mee doen. Al met al 

wordt het een nóg mooier gebied dan het nu 

al is waar wij HEEL ZUINIG op moeten zijn, 

maar vooral ook HEEL TROTS! Een uniek 

recreatie gebied!  Wij weten eindelijk waar wij 

op moeten stemmen en op wie……. Natúúrlijk 

op Wieke! 20 maart…. “WATER NATUURLIJK!”  

en……droge voeten dames!  Met een mooie 

bos bloemen en een dankwoord van Erna 

namen wij afscheid van Wieke en Nellie.       

Marijke                                                                   

 



           

 

 

 

 Als er één ‘schaap’ over de Mark is, volgen er meer! 


