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‘Roue de Paris’. Dat is de
naam van het grote, Parijse
reuzenrad: 53 meter hoog, 42
gondels. De Beverse kermisex-
ploitant René Bufkens heeft
ruim 3 miljoen euro neerge-
teld om met het rad op tour-
nee te gaan door België. Hij
wil er in ieder geval mee naar
Brussel en Gent, maar denkt
ook aan Beveren. Vandaag
(woensdag) zal het rad opge-
bouwd staan op de Grote
Markt in Waregem. Er zijn ne-
gen vrachtwagens nodig om
het rad te vervoeren.

Na een ingrijpende verbou-
wing is de Stadsbrouwerij De
Koninck in Antwerpen weer
open. De verbouwing heeft
drie jaar geduurd en kostte 5
miljoen euro. Zo zijn er tien
themakamers gemaakt, waar
bezoekers kunnen rondkijken
tijdens een interactieve brou-
werijtour.
De opening van het gebouw
volgt op het Bollekensfeest
van afgelopen weekend, dat
naar het beroemde glas van
de brouwerij vernoemd is.
Zo’n 200.000 mensen bezoch-
ten het Antwerpse stadfeest.

De Gras- en de Korenlei in
Gent waren de afgelopen we-
ken deels omgetoverd tot zes-
tiende eeuwse markt. Er wer-
den opnames gemaakt voor
de Hollywoodfilm Emperor,
over het leven van Karel V.
Adrien Brody speelt de rol
van de keizer. Voor het decor
was zestien ton hout nodig.
Inmiddels is het weer terug
bij houtbedrijf De Hubertus-
hoeve in Wachtenbeke. Dus
wie nog wat tuinhout wil ko-
pen waar Adrien Brody over-
heen is gewandeld...

De 44-jarige Vladen M. loopt
het risico vijf jaar de cel in te
gaan voor het ontvoeren van
zijn kinderen. In 2007 zat M.
in een Israëlische gevangenis.
De moeder liet de kinderen
vanuit Antwerpen naar Tel
Aviv gaan om hun vader te be-
zoeken. Ze zouden logeren bij
de ouders van M. Sindsdien
zijn de kinderen niet meer
naar Antwerpen terugge-
keerd. De aanklager eist nu
vijf jaar cel, omdat M. en zijn
ouders ieder contact met de
moeder verhinderen.

door Willem Nijssen

H et eerste boek van de
profeet Samuël, Oude
Testament, vertelt on-
der andere over ko-

ning Saul, de allereerste koning
van het joodse volk. Voordien
was er geen koning, het volk luis-
terde naar zijn God. Maar nu
zegt dat volk (1 Sam 8, 19-20):
‘Nee, we willen een koning heb-
ben! Dan pas zijn we gelijk aan
alle andere volken’.

Saul is een eenvoudige jon-
gen, die plots wordt uitverkoren.
Hij moet leren omgaan met de
lasten en de lusten van een ko-
ning. Hij maakt fouten. Eén van

de ergste is, dat hij niet dove-
lings luistert naar wat Samuël
hem overbrengt als de wil van
God. En zo raakt hij zijn godgege-
ven status kwijt, maar nog niet
direct zijn feitelijk koningschap.
Hij zal nog menig bloedige strijd
voeren (altijd tegen de Filis-
tijnen), grote triomfen en zware
verliezen kennen. Ten onder
gaan. Hij is daarmee een echte
tragische figuur, misschien wel
de allereerste in de (literatuur)ge-
schiedenis. De allereerste mens
die zich zo sterk bewust is van
zijn lijden. Tenslotte zal hij zich
- in het heetst van een ongelijke
strijd - in zijn zwaard storten.

Dat éne ontluisterende en
manmoedige moment is eigen-

lijk de essentie van het openings-
theater van deze ZNF-festivaledi-
tie. Het laat ons een mens zien
in al zijn dubbelhartigheid.
Groots en nietig tegelijkertijd.
Of in moderne termen: uniek en
deel van de kudde, beide op één
en hetzelfde wrikkende en ont-
hutsende moment.

En dat op een plek die mooi is
van lelijkheid, tussen roest en
roet, groen en glas: de oude Las-
loods. Een ideale ruimte voor
een koning die groot wil zijn en
die ook afstand wil nemen.
Waar die éne zin ,,ik plant het
zwaard in het zand, gevest naar
beneden” op zeker tien manie-
ren geboetseerd zal worden.

Muziek (Boudewijn Tarens-
keen) is alom aanwezig. Ge-
speeld door de David Kweksilber
Big Band. Koper en klaroen, dat
zijn dé Saul-klanken. Maar ook
trombone, of sax, of trompet
kunnen verklanken wat in Saul
omgaat. Gruwen, grommen,
schetteren. Gillen en lillen. Of
roffelen. Op de wand van de
loods. Een verre tapdanser klakt
en klettert de dreiging. Massief
tégen Saul. Soms vóór hem. Of
mét hem, in dialoog. Orkest of
solist. Kakofonie of symfonie.
Ook flarden klezmer. Verbijste-
rend soms, adembenemend
vaak.

Dirk Roofthooft is een krach-
tig acteur, zelfs in momenten
van willoze twijfel. Zijn Saul
heeft niets oudtestamentisch,
maar wel alles wat een mens
menselijk maakt, ook in tijden
toen God nog onder de mensen
mocht zijn. Hij laat heel geloof-
waardig een mens zien, die vol is
van zichzelf, maar die toch eer-
lijk naar eigen falen durft kijken.
Zo zijn er niet veel.

Dat actuele primeert. En im-
poneert.

16 ton aan houten
filmdecor te koop

Reuzenrad Parijs
trekt door België

Brouwerij Koninck
open voor publiek

5 jaar cel voor
kidnap kinderen

door Melita Lanting

YERSEKE. De Nederlander eet nog
steeds vrij weinig mosselen. Voor-
al in het noorden en het oosten
van het land is volgens het Mossel-
bureau nog heel wat te winnen.
En als de Nederlanders al mosse-
len eten, doen ze dat in beschei-
den mate. Gemiddeld twee tot
drie maal per seizoen en dan voor-
al in het weekend of bij feestelijke
gelegenheden.

In het zuiden staat dan meestal
het traditionele mosselpannetje
op tafel, zowel thuis als in het res-
taurant. In de randstad hebben de
mosseleters voorkeur voor een ge-
recht waarin mosselen zijn ver-

werkt. Het Mosselbureau wil de
cijfers omhoog hebben en daarom
wordt al sinds enkele jaren de Na-
tionale Mosselweek gehouden.

De Mosselweek 2015 begint za-
terdag en het accent ligt op restau-
rants. „We willen ook de horeca-
ondernemer inspireren”, zegt
Christine Fijnout van het Mossel-
bureau. In heel Nederland doen
300 restaurants mee die mosselen
op de kaart hebben. In Zeeland
hebben 88 restaurants zich aange-
meld. Ter ere van de week bereidt
kok Julius Jaspers (bekend als jury-
lid van het tv programma Top-
chef) maandag mosselen in zijn
nieuwe restaurant Happyhappy-
joyjoy in Amsterdam.

door Frank Balkenende

Z
ul je net zien.
Groepen twintig
boeren op een
Serooskerkse ak-
ker samen om een
slimme, lokale

zoetwatervoorziening te bekij-
ken, komt het zoete water met
bakken van boven.

Toch is kennis van het zoge-
heten kreekruginfiltratiesys-
teem een nat pak waard. Zoet
water is schaars in het verzilten-
de Zeeland. Het zit bijna uitslui-
tend in duinen en kreekrug-
gen. Het infiltratiesysteem kan
voor veel akkerbouwers een uit-
komst zijn. Het is toepasbaar in
grote delen van de provincie.

De broers Werner en Henry
Louwerse, die bloemkool en
venkel telen, alsmede hun buur-
man Jan Sanderse beproeven
het systeem al twee jaar als on-
derdeel van het innovatiepro-
gramma Go-Fresh. Dat voorziet
in drie methoden om de fruit-
teelt en de akkerbouw te voor-
zien van
meer zoet

water, zonder dat dat uit de kraan
komt.

Bij Serooskerke wordt afstro-
mend duinwater benut. Als het
peil in de nabijgelegen sloot hoog
genoeg is, wordt het water via een
overstort doorgeleid naar het per-
ceel waarin een fijnmazig draina-
genetwerk is aangelegd. Dankzij
peilgestuurde drainage kan zoet
oppervlaktewater in een bestaan-
de kreekrug infiltreren. Zo kan de
zoetwaterbel in de kreekrug lang-
zaam groeien.

„En het werkt”, glundert Wer-
ner Louwerse. „In twee winters is
de zoetwaterbel in de kreekrug
met 2 tot 3 meter groeid tot 15 me-
ter.” Dat is de bedoeling, want de
zoetwaterbel verdringt het onder-
liggende zoute grondwater.

Louwerse kan per strook het
peil sturen door de drain dicht te
zetten of water versneld af te voe-
ren. Hij merkt dat hij in het voor-
jaar minder snel last heeft van dro-
ge grond, waardoor de wortels
van de jonge gewassen langer
vochtig blijven en planten beter
groeien. Ook is de vochtbalans op
het perceel egaler is verdeeld. Het

resultaat: een betere opbrengst.

Geloofwaardige
Saul in Lasloods

Over de grens

Als het peil in sloten te veel rijst, wordt
zoet water nu de Westerschelde
ingepompt. Zonde, want zoet water is
schaars. Daarom testen akkerbouwers
wateropslag in kreekruggen.

� Muziektheater Saul
- regie Dick Hauser,
muziek Boudewijn
Tarenskeen, met de
David Kweksilber
Big Band, titelrol
Dirk Roofthooft.
Nog te zien in de
Lasloods in Vlissin-

gen, telkens om
20.30 uur: vandaag
t/m zaterdag 29 au-
gustus, dinsdag 1
t/m zaterdag 5 sep-
tember.

� Vandaag gaat in de
Grote Kerk in Goes
de locatievoorstel-

ling Soeur Sourire
in première, aanvan
20.30 uur.

� Morgen gaat in
Westkapelle de der-
de tevens laatste lo-
catievoorstelling in
première: Een zo-
merdag, 20.15 uur.

‘Drains2Buffer wordt getest
in laaggelegen gronden. Het
draait erom de wortelzone
voldoende zoet te houden’

Esther van Baaren, Deltares

Zijn Saul heeft alles wat
een mens menselijk
maakt, ook in tijden
toen God nog onder de
mensen mocht zijn

� � �

BEVEREN

ANTWERPEN

� � �

WACHTEBEKE

● Akkerbouw test opslag van

ANTWERPEN

ALLE LOCATIEVOORSTELLINGEN IN PREMIÈRE

� Bezoekers van de openingsvoorstelling Koning Saul trotseren hevige re-
gen voor het binnengaan van de Lasloods in Vlissingen. foto Lex de Meester

Nederlander blijft
bescheiden mosseleter

Boer gebaat
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MIDDELBURG. Als je dan toch steelt
om je kind te kunnen voeden, doe
het dan goed. Dan neem je geen
hamburgers maar een goed stuk
vlees, zei gisteren T. de V. (30) uit
Hoek tegen de Middelburgse poli-
tierechter.

Samen met zijn vriendin A. O.
(25) had hij 26 april vorig jaar bij
een supermarkt in Hulst vlees ge-
stolen. De inwoners van Hoek ver-
telden dat ze hopeloos waren om-
dat ze geen cent hadden om eten
te kopen voor hun peuter. „De
kleine moest toch wat te eten heb-
ben. Hij had bouwstoffen nodig”,
aldus De V. Het eten dat ze krij-
gen van de voedselbank is volgens

hen te weinig om rond te komen.
Politierechter De Jager hield hen
voor dat ze door duur vlees te ste-
len in plaats van goedkope bur-
gers, ze de supermarkt extra heb-
ben benadeeld. En hij zei ook dat
stelen hoe dan ook een strafbaar
feit is.

Het Openbaar Ministerie had

hen al eerder bestraft door het op-
leggen van een werkstraf van
twaalf uur. Maar omdat ze niet rea-
geerden, ‘dat lukte niet want we
hebben niets’, moesten ze voor de
rechter verschijnen. Ze vertelden
dat ze het nog steeds heel moei-
lijk hebben. Zij is werkloos, heeft
geen enkele studie afgemaakt en
de vader van haar zoontje weigert
alimentatie te betalen. Hij is ook
werkloos en het lukt niet om daar
verandering in te brengen. Onder
andere omdat hij zo moedeloos is.

Officier van justitie Suzanne de
Jong eiste dat ze weer bestraft wor-
den met elk een werkstraf van
twaalf uur. De Jager vonniste con-
form.

door Frank Balkenende

VLISSINGEN. Het toekomstige wind-
park Borssele levert veel minder
energie dan nu wordt aangeno-
men, zegt de Amerikaanse onder-
zoeker Lee Miller op de nieuwssite
BNR.

Het windpark dat uit twee loca-
ties bestaat, gaat 1400 Megawatt
produceren. Volgens Miller, wiens
onderzoek is gepubliceerd door
het Max Planck-instituut, is die be-
rekening te optimistisch. Hij
denkt dat maximaal een kwart tot
een vijfde van de berekende wind-
productie haalbaar is.

Miller baseert zich op zijn on-
derzoek naar een windpark in de
Amerikaanse staat Kansas. Op-
brengsten vallen in de praktijk te-
gen, schrijft hij in het weten-
schapsblad PNAS. Reden: de ach-
terste windmolens vangen min-
der wind dan de voorste. „Wind-
molens halen energie uit de lucht,
wat betekent dat er na elke rij
windmolens minder energie in de
lucht zit. Dat het kortom iets min-
der hard waait. Na een kilometer
of vijf begin je dat te merken.”

Miller en zijn collega’s stellen
dat een energieproductie van
maximaal één watt per vierkante
meter haalbaar is. Voor een wind-
park op zee verwacht hij nauwe-
lijks een hoger rendement. In het
geval van het windpark Borssele
gaat dat om een verwachte produc-
tie van 4 tot 5 watt per vierkante
meter. „Dat is vier tot vijf keer

meer dan volgens de natuurkunde
mogelijk is.”

Volgens Jasper Vis, manager bij
Dong Energy en windenergiedes-
kundige, zet vraagtekens bij Mil-
lers onderzoek. ,,Al jaren worden
rendementen van windparken ge-
publiceerd. Denk je dat het niet
opgevallen zou zijn als de winde-
nergieproductie 75 tot 80 procent
lager zou zijn geweest?”

Ook bij Eneco fronsen ze de
wenkbrauwen. Eneco exploiteert
sinds 2008 het windpark Prinses
Amalia voor de kust bij IJmuiden
(60 windmolens van 2 megawatt
per stuk). „Dat levert sinds 2009
om en nabij het berekende rende-
ment van 420 gigawatt-uur per
jaar. Alleen in 2010, toen het ge-
middeld minder waaide, hadden
we een dip. Toen produceerde het
park 363 gigawatt-uur”, zegt
woordvoerder Cor de Ruijter.

Volgens Tjeu van Mierlo,
woordvoerder van het Zeeuwse
consortium dat het windpark
Borssele wil bouwen, kan Miller
niet zonder meer een onderzoek
op land van toepassing verklaren
op windparken op zee. „Het wind-
aanbod op zee is groter en je hebt
er ook minder obstakels die de
windstroom afzwakken.”

Louwerse: „Het geeft perspectief
voor onze groenteteelt.” In de toe-
komst moet blijken hoeveel water
hij via een horizontale diepdrain
aan de gegroeide zoetwaterbel
mag onttrekken. Dat is nu aan
wettelijke regels gebonden.

Go-Fresh is een initiatief van
de gemeenten Borssele, Veere en
Schouwen-Duiveland, waterschap-
pen, ZLTO en enkele stichtingen.
Het vijfjarige experiment kost
acht ton en loopt tot 2018. Delta-
res, Acacia Water, KWR Waterre-
search en de HZ leveren de ken-
nis.

Voor de fruitteelt, die veel zoet
water nodig heeft, is een soorgelij-
ke ondergrondse opslag van zoet
water ontwikkeld: de Freshmaker.
Carla Michielsen (ZLTO): „Voor
de akkerbouw die alleen voor be-
paalde gewassen om water verle-

gen zit, is het infiltratiesysteem
een goedkoper alternatief. Met
10 tot 20 cent per kuub water
scheelt het de helft.”

Voor laaggelegen gronden
waar door de hogere opwaartse
druk geen zoetwaterbel kan
worden opgebouwd, zoals in
hartje Schouwen-Duiveland,
wordt het systeem Drains2Buf-
fer beproefd. Esther van Baaren
van Deltares: „Dat zorgt ervoor
dat zout water wordt afgevoerd
en de planten door aanleg van
diepe drainage kunnen profite-
ren van de beperkte zoetwater-
voorraad. Het draait erom de
wortelzone voldoende zoet te
houden.”

Nog drie jaar meten en de
Zeeuwse akkerbouw weet of de
systemen een investering
waard zijn.

Het infiltratiesysteem
kost akkerbouwers 10
tot 20 cent per kuub
Carla Michielsen, ZLTO

Omega
Programma over kunstmatige intelligentie  
en geheugenmanipulatie

Neurowetenschappers, filosoferen en psychologen geven 
een lezing en leiden hun zelf gekozen film in. Met o.a. Douwe 
Draaisma, Bas Haring en Damiaan Denys. 

Kaartverkoop start 1 september. Meer info: 

ſilmbythesea.nl

‘Ons windpark Prinses Amalia
levert sinds 2009 bijna elk jaar
het berekende rendement.’
Cor de Ruijter, woordvoerder Eneco
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‘De kleine moest toch
wat te eten hebben. Hij
had bouwstoffen nodig’
Verdachte T. de V. uit Hoek

� � �

� � �

aflopend duinwater in kreekruggen

‘Als je steelt om je kind te voeden,
neem je biefstuk geen hamburger’

� Werner Louwerse bij een eindput van de hoofddrainage, „Hierin regel ik het peil.” foto’s Dirk-Jan Gjeltema

‘Windpark Borssele
levert minder energie’bij zoetwaterbel


