Onder NAP
De OTMV najaarsreis die we op 22 oktober 2016
hebben meegemaakt speelde zich voornamelijk
onder NAP af.

Knap wat Peter Bogers bij elkaar heeft gebracht
en voor de fans van het Geel Groene merk was er
veel te genieten.

Bij het krieken van de dag werden de 197
deelnemers ontvangen bij het John Deere
museum in Kruisland.
Kruisland is een kleine plaats in het westen van
Noord Brabant De polder waarin Kruisland zich
bevindt, de Kruislandse Polder, werd
in 1487/1488 op bevel van Engelbrecht II van
Nassau drooggelegd. Hoewel de nederzetting die
in de polder ontstond eerst bekendstond
als Engelsdorp of Engelsberg (naar de stichter,
Engelbrecht) nam het vrij snel daarna de naam
van de polder over, welke onder invloed van de
destijds bijzonder sterke verering rond het Heilig
Kruis in de regio de naam "(Heilig) Kruisland"
droeg.

John Deere Museum in Kruisland
In Kruisland is door Peter Bogers een museum
ingericht waarin voornamelijk machines van het
merk John Deere te vinden zijn. We beginnen hier
met koffie en cake en de koffie geur wordt
vermengd met olie en diesel van de overzichtelijk
opgestelde trekkers en machines. De meeste
modellen komen uit de Amerikaanse fabrieken
van John Deere.

Vanuit Kruisland rijden de bussen naar Schouwen
Duiveland en daar komt het thema van de dag het
beste naar voren. Het land waarover we rijden is
ooit door de bewoners drooggelegd en door
duinen, dijken en waterkeringen beschermd. Het
water werd ooit met molens en nu door gemalen
uit de poldersloten gepompt. In 1953 vertrok zich
echter een ramp in Zuid West Nederland. Door
springtij en zware storm werden hele stukken
duin en dijken weggeslagen en op diverse
plaatsen bezweken de dijken. De natuurkracht
was zo hevig dat op korte tijd grote delen van
Zeeland, Zuid Holland en Noord Brabant onder
water kwamen te staan.

Op plaatsen wel 4 tot 5 meter en hierdoor
verloren veel bewoners het leven. In de jaren
hierna is de bevolking erin geslaagd om de dijken
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te dichten en is de strijd tegen het water weer
gewonnen. In het gebied blijft 1953 echter nog
steeds als een gitzwarte dag in het geheugen en
vandaag leren we dat ook op dit moment de strijd
tegen het stijgende water nog steeds doorgaat.
Schouwen Duiveland
De route naar Schouwen Duiveland loopt via
Steenbergen waar we zicht hebben op het kleine
haventje verder via de Heen naar St. Philipsland.

De dam en de sluizen zijn aangelegd tussen 1976
en 1987 en is een van de grootste werken die
door Rijkswaterstaat zijn gebouwd.
We vervolgen de route via de Grevelingendam
richting Bruinisse en komen dan op het eiland
Schouwen Duiveland Het eiland bestond ooit uit
viereilanden: Schouwen, Duiveland, Dreischor en
Bommenede. In de loop der eeuwen zijn deze
door natuur en mens aan elkaar gegroeid.

De dam tussen Schouwen en Duiveland dateert
van 1610.
In de Tweede Wereldoorlog was SchouwenDuiveland het enige eiland dat tot mei 1945 onder
Duitse bezetting bleef.
Bij De Heen staat een molen uit 1714. Het is een
zogenaamde grondzeiler en is tot 1961 als
graanmolen in bedrijf geweest. In de molen staat
ook een zeldzame Dekkers stationaire motor.
Op St Philipsland kiezen we de route via de
Philipsdam en de Krammersluizen. Hier wordt het
zout en zoet water van elkaar gescheiden en door
de sluizen blijft het mogelijk om van zout naar
zout of omgekeerd te varen.

OTMV Najaarsreis 22-10-2016

Na de voltooiing van de Brouwersdam in 1972 is
het eiland een centrum van watersport geworden.
Aan de Noordzeestranden en op
het Grevelingenmeer kan met name de surf-, zeilen duiksport beoefend worden.
Watersnoodmuseum
Een van de stopplaatsen vandaag is het
Watersnoodmuseum dat is gebouwd in 4 grote
betonnen caissons waarmee in 1953 de dijk
tussen het eiland en de Oosterschelde is gedicht.
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In de caissons zijn 4 thema ’s verwerkt waar we de
grootste ramp die Zuid West Nederland ooit heeft
getroffen weer herbeleven.
In Caisson 1 wordt het verhaal van de ramp
verteld. Wat ging er mis in de nacht van 1 februari
1953 en hoe kwam de redding op gang.

Denk daarbij aan het werken op het land, met het
paard voor de ploeg of de zaaimachine, als
energiebron voor boerenwagens die geladen
waren met hooi of voeder-, suikerbieten, en
natuurlijk ook voor de diverse rijtuigen.

In Caisson 2 de emoties die deze ramp met zich
meebracht en waar zelfs nu nog mensen dagelijks
aan terugdenken.
In Caisson 3 de wederopbouw en bewustwording.
Na de ramp werd met man en macht gewerkt aan
het herstel van de dijken en het herinrichten van
het landschap. Tijdens deze werkzaamheden
kwam ook de bewustwording dat de bevolking en
het land beschermd moet worden tegen een
toekomstig water probleem. Hier is ook het idee
voor de gigantische delta werken delta werken
ontstaan en tijdens deze najaarsreis hebben we
een aantal deltawerken werken gezien.
(Philipsdam met Krammersluizen)

In Caisson 4 gaat men in op de toekomst want het
beheersen van water blijft een van de grootste
uitdagingen voor de mensheid wereldwijd.
Na het bezoek aan het Watersnood museum
waren de deelnemers onder de indruk. De ramp
en de ellende die er in 1953 ontstond moeten we
nu en in de toekomst voorkomen.

Op elke boerderij was kennis en kunde aanwezig
voor het omgaan met de trekpaarden en het
verzorgen ervan. In Zeeland heeft men een
trekpaard gefokt dat op via een stichting in stand
wordt gehouden.

Vlas: Op Schouwen Duiveland is jarenlang Vlas
verbouwd en in het museum wordt getoond hoe
vlas groeit, geoogst, bewerkt en wat ervan
gemaakt kan worden.

Goemanszorg in Dreischor
Het streek en landbouw museum Goemanszorg is
gehuisvest in de gelijknamige 18 eeuwse boerderij
en ligt aan de rand van het dorp Dreischor. In dit
museum zijn 4 thema’s, trekpaard, vlas, meekrap
en de geografie van Schouwen Duiveland.
Trekpaard: Vroeger beheerste het trekpaard het
landleven.
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Meekrap: Ook de teelt van de oorspronkelijke uit
Zuid Azië afkomstige plantje wordt verteld. Uit de
meekrap plant wordt een kleurstof gewonnen
(rood) waarmee o.a. linnen werd ingekleurd.

Schouwen Duiveland: er is veel te vinden over het
ontstaan van Schouwen Duiveland.
Naast de thema’s is de boerderij ingericht zoals de
Zeeuwse boeren eind 18e en begin 19e eeuw
leefde. Op het buiten terrein machines en
werktuigen die gebruikt zijn in combinatie met de
Zeeuwse trekpaarden.

langste brug van Europa een verbinding gemaakt
met Noord Beveland en daarmee zijn de plaatsen
Vlissingen en Middelburg vanuit het noorden
beter te bereiken.

In Zierikzee gaan we na een blik op de
stadspoorten naar de gemeentelijke scheepswerf
genaamd ‘Stads- en Commerciewerf’. Deze naam
verwijst naar de maritieme historie van Zierikzee.
In deze Stads- en Commerciewerf worden
authentieke schepen gerepareerd en
gerestaureerd. Dat gebeurt door tientallen
vrijwilligers.

Bijzonder is de collectie paardenploegen die op
het erf en in de tuin achter de boerderij zijn
opgesteld.

Het dorpje Dreischor heeft een mooi pleintje en
aan de weg naar het museum staat een molen uit
1739, het is evenals de molen die we bij de Heen
hebben gezien een grondzeiler. Ook deze molen is
volledig gerestaureerd.

In het gebouw is een loopbrug aangebracht, die
bereikbaar is via een stalen trap waarmee je een
mooi beeld krijgt van het herstellen van de
houten schepen waarmee ooit de zeeën bevaren
werden.

Scheepswerf in Zierikzee
Ook een bezoek aan een van de bekendste
plaatsen op dit eiland, het pittoreske Zierikzee,
gelegen aan de Oosterschelde en met prachtige
historische poortgebouwen stond op het
programma. Van Zierikzee is via de op een na
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Naast de timmerwerkplaats is er een werkplaats
waar scheepsmotoren worden gerestaureerd. En
een aantal gerestaureerde motoren staan

3 generaties Dorst in Oosterland
Als afsluiting van de dag kwamen alle groepen
samen bij de familie Dorst in de plaats Oosterland.
Wannes, Jan en Joan Dorst zijn van vader op zoon
besmet met het virus voor landbouwmachines en
werktuigen.

opgesteld.
Naast het loonbedrijf is een museum ingericht
met trekkers en werktuigen die kenmerkend zijn
voor de streek. Ook de handwerktuigen,
dorsmachientjes en de kennis over het gebruik
ervan is door vader op zoon doorgegeven. Ook
een aantal verzamelaars uit de omgeving zijn met
hun motoren, machines en trekkers naar
Oosterland gekomen.

Het museum draait volledig op giften van
bezoekers en de inzet van vrijwilligers.
Lunch / diner op de Grevelingendam.
Op de reis vanuit West Brabant hebben we al een
stuk over de Grevelingendam gereden, deze dam
is 6 kilometer lang en verbind het eiland
Schouwen Duiveland met Goeree-Overflakkee en
is het vierde bouwwerk van de Deltawerken.De
bouw van de Grevelingendam begon in 1958 en
heeft 7 jaar geduurd. Een groot deel van de dam is
gebouwd met behulp van een kabelbaan. Met
deze kabelbaan werden blokkensteen vanaf grote
hoogte in het water gegooid en daarmee werd de
fundering gemaakt voor de dam. Later is ook de
brouwerdam gebouwd en ontstond het
Grevelingenmeer, dat is uitgegroeid tot een
belangrijk watersportgebied. Op de dam is het
restaurant Grevelingen waar we gezamenlijke van
een lunch/diner hebben genoten.
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Geert Declercq en Ad de Bruijn de voorzitters van
de OTC en de OTMV Brabant sloten de dag af met
complimenten aan alle vrijwilligers die deze
najaarsreis weer mogelijk hebben gemaakt.

Wij kijken nu al weer uit naar de najaarsreis 2017
die weer eind oktober zal plaatsvinden.

Om de dag muzikaal af te sluiten heeft het
Oranjekoor een concert geven waarbij zij tal van
bekende Nederlandse en Vlaamse liedjes zongen
om zowel de deelnemers van de OTC Roeselare
als van de OTMV te vermaken.
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Hou de agenda op de website en de Pionier in de
gaten.
Meer foto’s van de dag zijn te vinden op :
www.otmvbrabant.nl
Kees Roovers
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