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Beste leden!
In de Nieuwsbrief van november 2021 hebben wij verslag gedaan van het overleg dat wij hebben
gehad met directie Stortemelk en bestuur SRV. Een belangrijk gespreksonderwerp was: “De
Wateroverlast”:
De grondwaterstand kan op het oostelijk deel van het eiland niet geregeld worden. Wel in regio
Lange Paal. Er is overleg met SBB/Gemeente/Waterschap/Antea. Er wordt een gedetailleerde hoogte
kaart gemaakt. Inmiddels blijkt wit het laagste punt van gebied te zijn. N.a.v dit overleg: Drainage is
niet altijd de oplossing. Weersextremen blijven last geven, ook in de toekomst. De frequentie lijkt toe
te nemen. Stortemelk wil doen wat mogelijk is. Men denkt o.a. aan tijdelijk water opvang plekken
(Wadi vorming). Soms ergens ophogen, soms beluchten (tent niet elk jaar op dezelfde plek).
Wij hebben gevraagd om maatregelen. Stortemelk wilde doen wat mogelijk is, in de wetenschap dat
het een moeilijke kwestie is en ook zal blijven. Inmiddels is een plan van aanpak ontwikkeld en in
gang gezet. De sporen van de aanpak zijn overduidelijk. Grote schrik!

Wat gebeurt er??
Reden voor ons contact op te nemen met de directie van Stortemelk. Wij zijn van mening dat uitleg
en informatie belangrijk is, want er ontstaat bij een dergelijk beeld natuurlijk grote ongerustheid.
De directie gaat op de website van Stortemelk informatie plaatsen. Wij hebben besloten via deze
Nieuwsbrief uitleg te geven.
Voor Vak Wit en voor VerWeg :
Afgraven van de humus laag, apart leggen en vervolgens aanbrengen van drainage om de
grondwaterstand laag te houden. De drainage wordt aangesloten op putten. De harde zandlaag van
beide terreinen wordt met ploegvoren losgemaakt. Vervolgens wordt het terrein opgehoogd door
de humusrijke bovenlaag laag vermengd met zand weer terug te leggen. Daarna de terreinen
afvlakken, bemesten en inzaaien (snelgroeiend gras). In het moeras wordt ook een waterbuffer
(wadi) aangelegd voor tijdelijke wateropslag.

Zie ook:
https://www.stortemelk.nl/nl/nieuwsitem/werkzaamheden-op-wit-en-verweg
Al met al mogen we ervan uitgaan dat voor april de terreinen beschikbaar zijn voor de kampeerders.
Uiteraard is er geen garantie, maar we blijven positief! Helaas is het nogal eens zo dat het eerst
slechter moet worden voor dat het verbetert. Ede Staal blijft altijd actueel: “t Het nog nooit nog
nooit zo donker west, of t weer altied wel weer licht…. “.
Overigens: De nieuwe kampwinkel is bijna klaar, men is bezig met de inrichting.
https://www.stortemelk.nl/nl/webcam
Nog even (nou ja, even….) en we kunnen weer! Moed houden!
Het bestuur

