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Zeeland - Watermanagement
Domburg
Zeeland is één van onze provincies in het Zuidwesten van Nederland en heeft als hoofdstad Middelburg. Het heeft de schoonste
stranden en de meeste zonuren in Nederland. Zeeland heeft ook
een rijke historie en werd al voor de Romeinen bewoond. Uit die tijd
stammen ook de beelden van o.a. de godin Nehalennia, die door
vissers in de Oosterschelde zijn gevonden.
Watermanagement in Zeeland
Omdat vrijwel de gehele provincie onder zeeniveau ligt (behalve de
duinstreek) is de strijd tegen het water al sinds de Middeleeuwen
een rode draad door de geschiedenis. Aanwinning en verlies van
land wisselden elkaar af. Het landschap is een lappendeken van
polders en dijken. De geografie van Zeeland is in de loop van de
tijd grondig gewijzigd. De vele kleinere eilanden zijn langzamerhand
samengegroeid tot de grotere (schier)eilanden die we nu kennen.
Andere voormalige bewoonde gebieden staan nu onder water (o.a.
het Verdronken Land van Saeftinghe en het Verdronken Land van
Zuid-Beveland).
De watersnoodramp in 1953 gaf de doorslag om te starten met
de Deltawerken. Zo werden er gesloten en doorlaatbare dammen
tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden aangelegd. Al deze
werkzaamheden hebben ongeveer 43 jaar geduurd.
Voor Nederland zijn de Deltawerken het grootste verdedigingssysteem tegen hoog water vanuit zee. De Deltawerken bestaan uit
stormvloedkeringen, sluizen en dammen. Een bekend voorbeeld
is Neeltje Jans als onderdeel van de Oosterscheldekering. Op het
eiland Neeltje Jans, tussen de schuifbare delen van de kering, ligt
Deltapark Neeltje Jans. Hier zijn exposities en films te zien over de
watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken. Ook is het mogelijk om een pijler van binnen en buiten te bekijken
Zeeland heeft een hoop activiteiten zowel cultureel als sportief.
Zoals ultimate frisbee, brandingraften, beach flagfootball of voetvolley. En natuurlijk bij het strand hoort Jutten & Korren (sleepnet). Je
gaat op zoek naar de schatten van het strand en de zee. De gejutte
spullen verzamelen we en wat we niet kunnen gebruiken ruimen we
gelijk op. Hoe komt dat allemaal in zee? Gevonden strandvondsten
mogen natuurlijk mee naar huis!
En wat dacht je van een GPS tour door Domburg of Middelburg of
een gastles over watereducatie als onderdeel van de 17 Doelen
Wegwijzer. Zoals je ziet genoeg te doen in onze provincie Zeeland.
Je verblijf in Stayokay Domburg
Stayokay Domburg ligt op een uitzonderlijke locatie: Kasteel Westhove. Dit 13-eeuwse kasteel, compleet met torens en een slotgracht
ligt op slechts 700 meter van het strand. Iedere kamer heeft zijn
eigen toilet en douche. De locatie heeft een kasteeltuin met terras,
restaurant en bar. Om de hoek zit het Stella Maris museum. Hier
worden veel educatieve en duurzame activiteiten georganiseerd.

Stayokay staat voor duurzaamheid
en heeft op de locatie Domburg haar
eigen kruidentuin. Ook gaan zij voor biologische producten. Ze maken gebruik
van groene stroom en zijn zuinig met het
kraanwater dus 5 minuten douche is de
MAX! Neem je eigen hervulbare waterfles mee dit is ook onderdeel in de strijd
tegen de plastic soep massa.
Voorbeeld programma
Dag 1 Vertrek vanuit school naar
Domburg. Bij aankomst een sportieve
activiteit op het strand of een GPS tocht
door Domburg. Eind van de middag inchecken in het Hostel. ‘s Avonds heerlijk
eten op locatie.
Dag 2 Na het ontbijt vertrekken we naar
het verzamelpunt waar we de strandjut/
korren tocht beginnen onder begeleiding
van een ervaren gids. Na de lunch een
gastles en excursie rioolwaterzuivering
of een bezoek aan het eiland Neeltje
Jans. ‘s Avonds heerlijk eten op locatie
naar keuze.
Dag 3 Inpakken en dan nog een laatste
sportieve uitspatting op het strand en
bijvoorbeeld een bezoek aan Middelburg
en daarna moe maar voldaan weer naar
huis.
Unieke punten:
• Accomodatie omgeven door
duinlandschap en strand en zee
binnen handbereik
• Prachtige weidse uitzichten!
• Duurzaamheid geïntegreerd in sport en
spel evenals een eventueel lesprogramma
• Veel activiteiten zowel sportief als educatief
• Goed bereikbaar
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