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Trots op 
Cruijslandse kreken

Interview met Huub Hieltjes, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta en sinds kort 
verantwoordelijk bestuurder bij Waterpoort
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“Door de Deltawerken en de voltooiing van de 
Philipsdam, nu zo’n dertig jaar geleden, is het 
waterbeheer in West-Brabant veranderd,” zegt Huub 
Hieltjes. “West-Brabant is door de Deltawerken goed 
beschermd tegen hoog water vanaf de zee. Met de 
Philipsdam werden het Krammer en Volkerak afge-
sloten van de Oosterschelde. Zo verdween daar het 
levendige getij. Daarmee is de zichtbare dynamiek 
van het levende water in ons gebied verminderd.”

Het uitgebreide krekengebied in West-Brabant kent 
ook geen getij meer. De waterbergende functie van 
deze kreken is wel gebleven. De kreken houden water 
vast na overvloedige regenbuien. Ze kunnen ook water 
vasthouden in perioden van droogte. Verder bieden ze 
mogelijkheden voor recreatie. 
De betekenis van die kreken wordt volgens Huub 
Hieltjes weer groter. Huub: “Dat heeft vooral te maken 
met de economische ontwikkeling en intensiever grond-
gebruik, maar ook met klimaatverandering. Wanneer 
ondernemende West-Brabanders en overheden goed 
samenwerken, kunnen we de mogelijkheden van het 
oude krekenstelsel voor West-Brabant optimaal benut-
ten.” 

Cruijslandse Kreken
”De samenwerking bij de Cruijslandse kreken is een 
mooi voorbeeld van hoe ondernemende Brabanders 
en overheden samen veel tot stand kunnen brengen,” 
licht Huub toe. “Het waterschap heeft berekend dat 
het waterbeheer hier voldoet aan de wettelijke normen. 
Toch ervaren een aantal agrarische ondernemers in dit 
gebied soms overlast door teveel water op hun land of 
in de sloten. Dat kan leiden tot schade aan de gewas-
sen, dus minder inkomsten.”
De ondernemers bepleitten daarom verplaatsing van 
het gemaal Zegge. Daarmee zou de waterhuishouding 
in dit gebied worden verbeterd. Het waterschap zag 
echter geen noodzaak voor die verplaatsing, omdat het 
waterbeheer hier aan de normen voldoet.   
Het waterschap zag wel de opgave om de waterkwa-
liteit te verbeteren met de aanleg van ecologische 
verbindingszones in dit gebied. Daar zaten de agra-
rische ondernemers weer niet op te wachten, want 
die zones zouden ten koste kunnen gaan van hun 
productiegronden. 

Huub: “We zijn open met elkaar in gesprek gegaan, 
hebben goed naar elkaar geluisterd en zijn zo tot een 
gezamenlijke aanpak gekomen. Als de ondernemers 
de ecologische verbindingszones tot stand brengen, 
kan het waterschap het belastinggeld dat daarmee 
wordt bespaard inzetten voor het verplaatsen van het 
gemaal Zegge. Een win-winsituatie. De eerste afspra-
ken hebben we op 1 april 2016 schriftelijk vastgelegd. 
Deze vorm van samenwerking kan een voorbeeld zijn 
voor andere gebieden.” 

Regionale keringen
Kansen voor zo’n samenwerking ziet Huub Hieltjes ook 
bij de aanpak van de regionale keringen. Dit zijn dijken 
langs de Mark, Vliet en Dintel die ook een bescher-
mende functie hebben. Bij overvloedige regenval en 
stijgende niveaus van de Brabantse rivieren moeten 
deze dijken ons beschermen tegen overstromingen. 
Tussen Steenbergen en Waalwijk moet 65 kilometer 
van deze dijken worden aangepast. Huub: “Dat biedt 
kansen voor mooie combinaties met de wensen van 
ondernemende Brabanders. Daarover gaan we in over-
leg met de inwoners, ondernemers en grondeigenaren. 
De ervaringen in de Cruijslandse kreken helpen hierbij.”
Heeft Huub nog een wens voor de toekomst? “Ja, ik 
heb er vele. Voor het krekengebied van West-Brabant 
wens ik dat dit fraaie gebied bekender wordt. Er zijn 
veel mogelijkheden voor de West-Brabanders om hier 
te recreëren en te genieten. Ons waterschap is geen 
recreatieschap, maar we zijn trots op de waterlopen die 
we beheren. Dan is het geweldig als anderen daar ook 
van genieten.”
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