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De Weihoek ligt enkele meters onder zeeniveau 
en is de laagst gelegen polder van Tholen. Op 
sommige plekken staat het water in de sloot 
maar twintig centimeter lager dan de toplaag. 
De polder ligt zo laag doordat er vroeger veen 
gedolven is. Het veen, met een laag klei erboven-
op, klinkt steeds verder in. Bij de ruilverkaveling 
in de jaren zestig zijn daarom aanpassingen ge-
daan in de polder. Wegen en sloten zijn verlegd. 
Er blijven zich echter problemen voordoen. Zo 
zijn grote delen van de Weihoek nog steeds te 
nat om er aardappels of uien te laten groeien. 
Ongeveer de helft van het gebied is niet geschikt 
voor landbouw. Zelfs het telen van gras wordt 
steeds lastiger, vertelde boer Piet van der Slikke 
van de Kadijk aan de zeven studenten. Tegelij-

kertijd zorgt de verbeterde waterhuishouding 
dat het veen in het gebied oxideert, waardoor 
er CO2 in de lucht terechtkomt. Deze effecten 
worden alleen maar versterkt door klimaatver-
andering, signaleren de onderzoekers. Van der 
Slikke is de enige boer die geraadpleegd is. De 
studenten hebben verder met het waterschap 
gesproken. 
Stefan Kenter en Joost de Kater zijn twee van de 
zeven pupillen die aan het onderzoek gewerkt 
hebben. Hun opdrachtgever ZMF is een pleit-
bezorger voor klimaatadaptatie en zoekt actief 
gebieden in Zeeland die meer klimaatbestendig 
ingericht kunnen worden. De milieubelangenor-
ganisate ziet het onderzoek als een verkenning 
naar de mogelijkheden van vergelijkbare gebie-

Studenten verkennen mogelijkheden van agrarisch gebied

Zoeken naar oplossingen van inklinkende Weihoek

Hoe kan de Weihoek tussen Poortvliet en Sint-Annaland kli-
maatbestendig worden gemaakt in 2050? Zeven studenten 
van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen gingen met die de 

vraag aan de slag voor de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en brach-
ten drie mogelijke scenario’s in kaart. Het agrarische gebied heeft 
last van een inklinkende bodem. 
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Een overzicht van de Weihoek. 
Foto: Gert-Jan Aret. 

den in Zeeland en Zuid-Holland. Het ligt voorals-
nog niet voor de hand dat ZMF op Tholen con-
creet aan de slag gaat. 

Natte landbouw
De studenten verkenden de opties om de pro-
blemen in de natte en laaggelegen Weihoek op 
te lossen en bovenal het probleem van het oxi-
deren en de CO2-uitstoot op te lossen. Het aan-
leggen van twee zonneparken, en het toepassen 
van ’natte’ landbouw met inname van hemel-
water zijn afgevallen. De onderzoekers hebben 
rekening gehouden met de bewoners, belangen 
van boeren, de ecologische winst, beschikbaar-
heid van zoetwater en de kosten. De natuurge-
bieden hebben volgens de onderzoekers een po-
sitief effect op de biodiversiteit en op die manier 
kan veenoxidatie gestopt worden in een groot 
deel van de polder. Verder is de Weihoek beter 
bestand tegen periodes van droogte en extreme 
regenval. 
Deze twee natuurgebieden zouden wat de on-
derzoekers betreft boven- en onderin de Wei-
hoek kunnen worden gemaakt. Het grootste 
nadeel van deze optie komt op het bord van de 
boeren. Als er natuurgebieden op de getekende 
plekken worden gecreëerd, vervalt er ook goede 
landbouwgrond.  

Wat als er niks wordt gedaan
in de Weihoek? 
Joost de Kater: ,,Doordat de waterstand zo laag 
mogelijk wordt gehouden, valt een deel van 
het veen droog en kan het oxideren. Dat is een 
vicieuze cirkel. Op termijn wordt er een verdere 
bodemdaling verwacht. Het waterschap heeft 
aangegeven dat de richtlijn, dat akkerbouw-
grond maar eens in de tien jaar onder water mag 
staan, daar straks niet meer gehaald kan worden. 
De Weihoek is een soort soepkom en de pomp-
capaciteit onvoldoende om het droog te malen. 
De natte ondergrond heeft weer gevolgen voor 
gewassen en opbrengst.”

Wat voor voordelen biedt een natuurgebied? 
Stefan Kenter: ,,Dan hoeft de waterstand voor 
een flink deel van het gebied niet meer naar be-
neden te worden gebracht. Omdat er op stukken 
dan meer planten kunnen groeien, die vervol-
gens doodgaan, kan de veenlaag ook weer groei-

en. Dat is wel een langdurig proces.”
De Kater: ,,De natuurgebieden liggen op plekken 
waar de laagstgelegen percelen zijn. Die gebie-
den zouden dan van een ringdijkje kunnen wor-
den voorzien en onafhankelijk functioneren van 
de rest van de Weihoek.”

Daar zouden boeren niet zo blij mee zijn. Zij 
zijn de voornaamste gebruikers. 
Kenter: ,,Er vervalt dan inderdaad ook goede 
landbouwgrond. We hebben de hele Weihoek 
bekeken en het leken de beste plekken. Het is 
best ingewikkeld. Er zijn veel belangen.”
De Kater: ,,Natuurgebieden zijn voor de boeren 
eigenlijk het meest negatieve scenario, maar  die 
hebben voor andere bewoners van Tholen weer 
toegevoegde waarde. Er zijn allerlei criteria mee-
gewogen en het is niet dat we gezegd hebben: 
de boer is de voornaamste gebruiker, dus die 
heeft het meeste belang. Er is weerstand tegen 
zonneparken. Naar we begrepen hebben, zijn 
boeren juist voorstander van zonneparken. Onze 
aanbeveling is wel om bij een eventueel vervolg-
onderzoek meer boeren te interviewen.”
Kenter: ,,Een mix van de drie varianten zou het 
beste zijn. Wij hebben ook meegekregen van Piet 
van der Slikke dat het mooiste zou zijn dat iedere 
boer per perceel een afweging zou kunnen ma-
ken.”
De Kater: ,,Een zonnepark is het voordeligst door 
de subsidie die te krijgen is. In korte tijd kan het 
behoorlijk wat geld opleveren. Het verbouwen 
van natte gewassen vergt nog behoorlijk wat 
aanpassingen en is arbeidsintensief. De afzet-
markt is er wel, maar als het niet oplevert, dan 
heeft het niet zo veel zin.” 

Tholenaar Gerard Westerweel werkt vrijwillig bij 
de ZMF en begeleidde de studenten. Hij vertelde 
eerder in de Eendrachtbode over de klimaatbe-
stendige mogelijkheden in de Weihoek. Wes-
terweel zei de weerzin van boeren te begrijpen, 
maar vond ook dat het algemeen belang van 
veiligheid voor álle inwoners belangrijker is. ,,Wij 
staan niet tegenover de landbouw, maar moeten 
samen een oplossing zoeken”, aldus de Thole-
naar. Het gaat overigens enkel om een onder-
zoek van studenten. Er zijn geen concrete plan-
nen van gemeente, waterschap of bedrijven om 
bijvoorbeeld zonneakkers aan te leggen. 


