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Mevrouw de voorzitter,
Leden van de commissie ecologie en water,

Graag voer ik het woord namens de hengelsportvereniging uit Philippine “Geduld Overwint” 

Hun argumenten om hun zoet viswater te behouden wil ik graag onderbouwen met een citaat van een 
gepensioneerd, roemrucht persoon hier in Zeeland, Henk Saeijs, bijzonder hoogleraar Water-
management aan de Erasmus universiteit en hoofd ingenieur directeur RWS Zeeland. 
Hij heeft over de problematiek in Zeeland markante uitspraken gedaan Zo zei hij destijds bij de tweede 
verdieping al, naast zijn vaak geciteerde uitspraken over ontpolderen, dat het grootste gevaar voor de 
Westerschelde, een verkeerd uitgevoerde verdieping is. U praat straks over de WCT. Over 
havenactiviteiten zei hij dat je die vooral Euregionaal moet bekijken. En een andere uitspraak van hem 
was “In de wereldhaven Rotterdam blijven de diepst stekende schepen vóór in de haven.” 
Saeijs laat zich natuurlijk niet bij één kamp inlijven.
Lang geleden in 1971, toen het woord estuariene natuur nog uitgevonden moest worden, zei hij in zijn 
toespraak bij het 10 jarig bestaan van de milieuafdeling van de Deltadienst onder meer:

“Aan die afsluiting van de Brouwersdam denk ik nog met afgrijzen terug. De intergetijde-
gebieden waar dat getijdewater zo op- en afvloeide waren prachtig. Ze barstten van het leven. 
Maar toen op een dag kwam het levenbrengende water niet meer terug. Miljarden gezonde 
organismen vochten tevergeefs voor hun leven. Binnen drie weken was alles wat drooggevallen 
was levenloos. De dood waarde rond. Het stonk er afschuwelijk. Kortom, een echte nachtmerrie, 
zeker voor een bioloog die zo'n bewondering heeft voor al wat leeft.” 

Tot zover Saeijs. 
Nadat in de Braakman op gelijke wijze het zoute leven afstierf, heeft zich daar een zoet ecosysteem 
ontwikkeld wat zelfs in de EHS opgenomen werd. Verleden jaar is nog een heel nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. En nu met het plan Braakman-zuid van de cie. Maljers zal het ontstane 
leven, opnieuw gedood worden. Het wordt tijd dat naast de partij voor de dieren een politieke Partij 
voor eco-systemen opgericht wordt, want de aaibaarheid van een alledaags micro-organisme is laag, 
tenzij het op een habitatlijstje staan of in een Natura2000 gebied voorkomt. Straks praat u over 
Natura2000. Gaat Nederland er zo uit zien dat we vanwege Europa en voor ons geweten Natura2000 
gebieden hebben? We houden immers de natuur in stand! En wat gaat er met de rest van Nederland 
gebeuren? Mag dat volgebouwd worden?

Veel alternatieven zijn door de cie. Maljers afgewezen omdat natuur ingewisseld werd voor andere 
natuur. Welnu, voor de hengelsportvereniging Philippine wordt in het alternatief Braakman-zuid ook 
natuur ingewisseld voor natuur en de leden missen een bioloog als Saeijs die met verve zou kunnen 
onderbouwen waarom er niet weer opnieuw miljarden gezonde organismen, planten en dieren in de 
Braakman gedood moeten worden.

Ik vraag u, namens die micro-organismen, planten en dieren in de Braakman, daar eens rustig over na 
te denken. Dank u wel!

L van Melle.
Zierikzee


