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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  

OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 

Correspondentie:    WV De Schelde 

    Postbus 523 

      4600 AM Bergen op Zoom 

 

Hoofdlocatie:      Vermuidenweg 6   

(havenkantoor)      4612 PK Bergen op Zoom 

Havennr. 1536(voet/fiets)  Tel:   0164-237472 

Havennr. 1538(hijsplateau)        www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg-Geertruidadijk  

“Aan Lager Wal” “Zeilen op de Binnenschelde"   

            Tel.:   0164-237472 

 

ING:       IBAN: NL88 INGB 0001 0779 49 

           

Samenstelling van het bestuur: 

 

A. de Valk (Aart)     

Voorzitter     

                  E-mail:  voorzitter@wvdeschelde.nl 

 

M. Velthoen (Maarten)      

Vice Voorzitter / Secretaris      

      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

J. Völker (Joris)    

Voorzitter zeil en jeugd    

   E-mail:  vzjeugd@wvdeschelde.nl 

 

  

H. Nijssen (Hans)        

Penningmeester   

   E-mail:      penningmeester@wvdeschelde.nl   

     

 

mailto:havenmeester@wvdeschelde.nl
mailto:voorzitter@wvdeschelde.nl
mailto:secretaris@wvdeschelde.nl
mailto:vzjeugd@wvdeschelde.nl
mailto:penningmeester@wvdeschelde.nl


4 
 

A. Fiktorie (Annemiek)        

2e Penningmeester   

   E-mail:  penningmeesterwvdeschelde@gmail.com 

       

R. de Kok (Robin)          

Voorzitter activiteitencommissie    

  

   E-mail:  actcom@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud)       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Kok (Robert)     

Voorzitter havencommissie     

     E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     

Redacteur clubblad      

   Gsm:     06-12923998 

   E-mail:  clubkrant @wvdeschelde.nl 

 

Clubhuis:         Vermuidenweg  

1536         4612 PK Bergen op Zoom 

Clubhuisbeheer  

   Tel:      0164-657693 

   E-mail:  clubhuis@wvdeschelde.nl 

 

 

 

 
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende 
lidmaatschapsjaar. Het ledensecretariaat bevestigt de opzegging eveneens schriftelijk 

 

WV "De Schelde" is ingeschreven bij de KvK Breda onder no. 40280537 

mailto:niasuijkerbuijk@home.nl
mailto:clubhuis@wvdeschelde.nl


5 
 

VOORWOORD van de voorzitter, 

 

Beste leden, 

 

 

De drie koningen zijn weer vertrokken en 

de kerstboom is ook weer uit de 

huiskamer verbannen.  Daar is een 

nieuw jaar voor in de plaats gekomen  

en nu dus ook weer een verse editie van “Nieuws van de waterkant” en de  

eer is aan mij als voorzitter om het spits af te bijten. 

 

De leden welke verhinderd waren om naar onze nieuwjaarsborrel te komen wil 

ik hierbij alsnog een gelukkig en gezond jaar toewensen en uiteraard een met 

zon overgoten behouden vaart tijdens het komende vaarseizoen. 

Aan de haven is het nog rustig, al zijn er al heel wat schippers dit jaar wat 

vroeger uit hun winterslaap gekomen, maar wat wil je met zo’n zachte winter. 

Dat is dan een gunstig puntje op de verder verontrustende klimaatverandering. 

Uiteindelijk gaan we dan toch langzaamaan naar het echte voorjaar toe en zal  

er weer een gezellige drukte heersen aan de jachthaven en aan lager wal. 

 

Dankzij de bereidwilligheid van vele leden zijn de diverse commissies en 

gelukkig ook de technische commissie weer redelijk goed bezet (al kunnen we 

natuurlijk nog altijd versterking gebruiken) en kan de zelfwerkzaamheid weer 

van start gaan. 

 

Uiteraard verwacht ik van iedereen dat er op een positieve manier gereageerd 

wordt op de oproep vanuit de havencommissie.  Het is uiteindelijk toch een 

goede manier om je medeleden beter te leren kennen en het is ook fijn om 

te zien hoe weer veel zaken aan de haven gerealiseerd of onderhouden worden 

zonder dat we daarvoor diep in de buidel moeten tasten. 

 

Maar voor het zover is moeten we nog een krachtig virus zien te overleven. 

Dan bedoel ik niet het vaak voorkomende griepvirus, evenmin het gelukkig niet  

hier heersende Coronavirus maar wel het vooral in Berrege heersende 

leutvirus.  
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Zodra dit virus zijn hoogtepunt voorbij is zullen we elkaar vast en zeker weer 

regelmatig op en rond de steigers zien en spreken. 

 

Maar tot die tijd wil ik U allen, al is dat voor veel leden binnen onze club niet  

nodig omdat ze het toch al gewend zijn te doen, het volgende advies geven: 

 

ZEIL OEW FOK MAR ACHTERNAAR. 

 

Aart de Valk. 
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=== 

 

Ereleden en leden van verdiensten  

Bram Aartsen Erelid   

Jan Suijkerbuijk       Erelid 

Maarten Velthoen    Erelid 

Nia Suijkerbuijk      Lid van verdienste 

Piet Suijkerbuijk      Lid van verdienste 

Peter vd Water        Lid van verdienste 
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6 ecoriffen voor de onderwaternatuur in de Oosterschelde 
 
Er worden vanaf 2020 zes ecoriffen voor de onderwaternatuur in de 

Oosterschelde aangelegd. Deze riffen worden bovenop de noodzakelijke 

dijkversterkingen geplaatst bij duikplekken Wemeldinge, Kattendijke, Goesse 

Sas, Burghsluis, Schelphoek en Levensstrijd. De NOB zet zich al jaren in voor 

een natuurvriendelijke uitvoering van de vooroeverversterkingen in de 

Oosterschelde en is tevreden met dit resultaat. 

 

Bij Wemeldinge, Kattendijke en Goesse Sas zijn de dijken door erosie onder de 

waterlijn toe aan een grote opknapbeurt. Het gaat op die plekken om een 

oppervlakte van meer dan 17 hectare. Deze opknapbeurt zal in 2020 en 2021 

plaatsvinden. Bij Burghsluis, Schelphoek en Levensstrijd is dit werk al enkele 

jaren geleden uitgevoerd en worden er alsnog ecoriffen aangelegd.  

 

De ecoriffen, ook wel ecotoplaag genoemd, zorgen nadat er aan de dijk is 

gewerkt, voor een beter en sneller herstel van de onderwaternatuur. Vissen, 

planten en kreeften kunnen tussen de riffen leven en schuilen en tussen de 

stenen ontstaan gebieden met zand die weer voor ander leven interessant is. 

Al in 2009 vonden de eerste bestortingen bij duikplek De Zeelandbrug plaats. Er 

ontstond toen een discussie over het gebruik van hoogovenafval (staalslakken) 

in Nationaal Park Oosterschelde. Deze discussie leverde bij de Zeelandbrug 

een ecotoplaag van grote breukstenen op. Voldoende om de onderwaternatuur 

grotendeels te herstellen. In 2014 volgden de bestortingen bij locaties 

Burghsluis, Levensstrijd en Schelphoek. 
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De NOB en Stichting De Oosterschelde stapten naar de rechter vanwege het 

gebruik van staalslakken en de gevolgen van de bestortingen voor de 

onderwaternatuur. Er volgde een lange juridische procedure met in 2015 een 

belangrijke uitspraak van de Raad van State. Het gebruik van staalslakken is 

toegestaan, maar de rechter oordeelde dat er te weinig onderzoek naar de 

werkelijke aanwezige natuurwaarden in het Natura 2000-gebied was gedaan en 

dat daardoor de 11 hectare areaal Habitattype H1160 gecompenseerd moest 

worden. De zes ecoriffen die nu geplaatst worden zijn hier het resultaat van. 

De bestortingen waren intussen al uitgevoerd en bij Levensstrijd was in plaats 

van staalslakken, ook nog eens zeegrind gebruikt. Dit grind voldeed niet aan de 

in de vergunning voorgeschreven materiaalgrootte, waarop de beroepsvissers 

in bezwaar gingen bij de Provincie Zeeland. 

De bestortingen zijn noodzakelijk. Anders is er een risico dat de dijken begeven. 

En dat wil niemand. Wij vinden het belangrijk dat in een nationaal park de 

onderwaternatuur snel en volledig terug kan komen. Een ecotoplaag van 

grotere breukstenen helpt daarbij. Tussen de stenen ontstaan gebieden met 

zand en zo ontstaat er weer een gevarieerd onderwaterlandschap. 

 

De NOB blijft het wenselijk vinden dat in plaats van staalslakken ander 

natuurlijker materiaal wordt gebruikt, waarvan bekend is dat deze minder 

effecten op het milieu hebben. Ondanks dat de concentraties van zware 

metalen beneden de normwaarden liggen en er geen opname van deze 

metalen in organismen van de voedselketen is aangetoond. De bestortingen 

vinden echter plaats in het grootste Nationale Park van Nederland. In een 

dergelijk kwetsbaar natuurgebied zouden er extra inspanningen verwacht 

worden om de kwaliteit van de natuur zoveel als mogelijk intact te houden. 

De duikplekken zullen tijdens het werk niet toegankelijk zijn. De bestortingen 

worden met schepen uitgevoerd en het is gevaarlijk om dan te duiken. Het werk 

zal zeer waarschijnlijk in 2020 en 2021 plaats vinden. Hoe lang het werk precies 

duurt, is nog niet bekend. In de planning wordt rekening gehouden met een 

periode van 2 tot 15 weken per locatie. 

Rijkswaterstaat heeft bij de Provincie Zeeland een vergunning voor het werk bij 

Wemeldinge, Kattendijke en Goesse Sas aangevraagd. Op deze vergunning 

heeft de NOB een zienswijze ingediend. Voor het werk bij Burgshluis, 

Schelphoek en Levensstrijd moet nog een vergunning worden aangevraagd.  
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Bestuur, mededelingen en vragen. 
 
ICT, Het aantal actieve mensen die ICT vaardig zijn is op een hand te tellen. 
Het bestuur is op zoek naar mensen welke die kwaliteiten ook hebben, denk 
daarbij aan het onderhoud van de beide website, www.wvdeschelde.nl voor 
onze leden en voor de jeugd is er www.aanlagerwaljeugdzeilen.nl Het is mooi 
als je ook tekstvaardig ben zodat je zelf deze kunt vervaardigen, maar zeker 
niet noodzakelijk. Meldt je aan via de website. 
 
Een plaatsvervangend havenmeester.  Er is een vacature in de groep 
onbezoldigde plaatsvervangend havenmeester. Wij zijn op zoek naar iemand 
die gemakkelijk om kan gaan met mensen, het is je 2de natuur als het ware. 
Fijn als je ook ICT vaardig bent en zijn/haar afspraken nakomt wanneer 
toegezegd dan ben je d’r ook.  Je krijgt te maken met onze (jeugd-)-leden als 
ook de gasten welke de jachthaven bezoeken. Je bent een vraagbaak voor al 
deze mensen.  Daarnaast verzorg je e.e.a aan klein onderhoud in de 
toiletgroep, zet de vuil containers buiten. Je maakt afspraken voor de 
botenhijsploeg, je wijst  ligplaatsen toe aan onze gasten en je rekent financieel 
af met de gasten. Je bent dus ook betrouwbaar. Doel is om onze havenmeester 
tijdens zijn vrije dagen en vakantie te vervangen Het is leuk en gezellig werk dat 
je met plezier uitvoert. 
 
Wij wijzen u er graag op dat boten tot 7 meter snel in onze jachthaven een 
ligplaats kunnen krijgen, heeft U daar behoefte aan of weet u iemand die dat 
zou willen, meldt je aan via de website www.wvdeschelde.nl bij voorkeur, dan 
kan de ligplaats snel ingenomen worden. Om een ligplaats in te kunnen nemen 
ben of wordt je lid van de Vereniging. 
 
Bij voorbaat dank voor het lezen en zeker als je ook in staat bent om ons met 
het bovenstaande te helpen of je weet iemand hiervoor te enthousiasmeren. 
Aanmelden kan via de website, de havenmeester of een van onze 
bestuursleden. namens het bestuur, Maarten Velthoen (secretaris /vice 
voorzitter). 
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ijgaand een foto van de Kop van het Hoofd, met Willem Vergroesen (van de 

Watermolen) en Philip Buijs, havenmeester. - Info:Jan Weyts 
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Aan de leden en begunstigers van  
W.V. “DE SCHELDE” te Bergen op Zoom. 

 

Bergen op Zoom, 2020 

Voorlopige aankondiging algemene (voorjaars) ledenvergadering  
 

Datum:  Donderdag 24 april 2020 
Plaats:  Clubhuis Vermuidenweg  

Aanvang:  20.00 uur 

Voorlopige agenda:  

1 Opening.  
 

2 Vaststellen notulen ALV 22 november 2019. 
(Af te halen vanaf 14 april 2020 op havenkantoor) of digitaal op de website. 

 

3 Jaarverslag 2019 Penningmeester. (Af te halen vanaf 14 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
op havenkantoor of bij de penningmeester per e-mail)  

 

4 Verslag kascommissie. 
 

5 Vaststelling van het jaarverslag 2019. 
 

6 Benoeming nieuwe leden kascommissie.  
 

7 Bestuurssamenstelling. 
Leden die een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich melden bij de secretaris. 

 

8 Pauze  
 

9 Bestuur mededelingen  
 

10 Rondvraag. 
 

11 Sluiting 
 

Hopende u allen te mogen begroeten;  

Namens het Bestuur, 

Aart de Valk, Voorzitter.    
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Amerikaanse strandschelp in opmars 
Stichting ANEMOON  

 
26-JAN-2020 - In 2017 werd in Zeeland een exotische tweekleppige uit Amerika 

ontdekt. De soort, Amerikaanse strandschelp, bleek zich in snel tempo te 

hebben uitgebreid naar het Noordzeekanaal en het Waddengebied. Op de 

Waddeneilanden was de soort nog niet aangetroffen, maar met kerst 2019 

ontving Ameland als eerste dit twijfelachtige cadeau.  

 

Nadat de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) tijdens inventarisatie-

onderzoek was aangetroffen op een aantal plaatsen in het Waddengebied, lag 

het in de lijn der verwachting dat ook de Waddeneilanden zouden worden 

bereikt. Onderzoekers die de dieren in het Waddengebied monitoren namen 

tussen 2017 en 2019 duidelijke areaaluitbreidingen waar. Ze waarschuwen dat 

deze invasieve exoot de potentie heeft grote delen van het Waddengebied te 

koloniseren. Tijdens de kerstvakantie van 2019 speurden vrijwilligers van 

Stichting ANEMOON de wadzijde van Ameland af.  

 

Dit leverde uiteindelijk één vondst op (fig. 3). Hoewel nieuw voor Ameland, 

betreft het slechts een los klepje dat nog geen bewijs is voor het voorkomen 

van populaties in dit deel van het wad. Toch is dat waarschijnlijk slechts een 

kwestie van tijd. Het is hoe dan ook belangrijk de ontwikkeling van deze soort te 

blijven volgen: de uitbreiding zou wel eens ten koste kunnen gaan van kokkels 

en andere inheemse soorten. Daarom is het belangrijk dat naast professionele 

onderzoekers, ook strand- en wadwandelaars op deze exotische tweekleppige 

gaan letten en weten hoe ze deze kunnen herkennen. 

 

Herkenning 

De Amerikaanse strandschelp lijkt op de inheemse Halfgeknotte strandschelp 

(Spisula subtruncata) en werd daar aanvankelijk ook korte tijd voor aangezien. 

De biotoop van beide strandschelpen is echter totaal verschillend. De 

Halfgeknotte leeft hoofdzakelijk in zandige, mariene (zee-)biotopen, terwijl de 

Amerikaan in slikrijke bodems leeft en vaak voorkomt in brak water en onder 

zuurstofarme omstandigheden. De schelpen van deze exoot zijn dunner, boller 

en blijven gemiddeld kleiner (tot 2.1 centimeter, meestal kleiner; S. subtruncata 

wordt tot 3 centimeter groot). Ze hebben een fijnere sculptuur met dichter 

opeenstaande ribbels en groeilijnen en een radiale plooi die van de top naar de 

achterrand loopt.  
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De veldjes aan beide zijden van de top zijn glad, terwijl hier bij de Halfgeknotte 

strandschelp een patroon van waaiervormige groeven aanwezig is. De 

slotband, die bij de Halfgeknotte deels uit- en deels inwendig is, ligt bij de 

Amerikaanse uitsluitend inwendig. Ook de slottanden aan de binnenkant 

bevatten verschilpunten. Het meest belangrijk voor de herkenning is dat bij de 

Amerikaan de laterale slottanden ongekarteld zijn, in tegenstelling tot die van 

Spisula-soorten.  

 

Vooral aan dit kenmerk zijn de schelpen goed te herkennen (figuur 2). 

 

Figuur 2. Doorslaggevende verschilpunten tussen de inheemse en de invasieve Amerikaanse 
strandschelp; de al dan niet aanwezige kartels op de laterale (lange) slottanden bij de Halfgeknotte 
strandschelp (linksboven), die ontbreken bij de Amerikaanse (linksonder). Rechts Halfgeknotte 
strandschelp: de veldjes aan weerszijden van de top hebben waaiervormige groeven. Voor de 
Amerikaanse strandschelp is hiervan geen foto, maar daarvoor geldt dat die veldjes glad zijn (Bron: 
R.H. de Bruyne (boven, vindplaats Terschelling); Tom van Haaren (onder, vindplaats 
Noordzeekanaal)) 

 
Volgen 

In een recente publicatie uit 2019 hebben onderzoekers van het NIOZ op Texel 

een voorspellende kaart opgenomen met potentieel habitat voor deze soort. 

Daarin staat met name het wad bij de eilanden Ameland en Schiermonnikoog 

aangegeven als geschikt biotoop, evenals dat bij Rottumeroog en 
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Rottumerplaat. Tijdens de afgelopen kerstvakantie is op zeven plaatsen aan de 

wadkant van Ameland gezocht.  Daar ontbrak nog elk spoor van de 

Amerikaanse strandschelp. Ook in de genomen aanspoelselmonsters bleek 

zelfs geen jong doubletje aanwezig. Het enige uiteindelijk gevonden exemplaar, 

een vrij vers los klepje van twee centimeter, lag in strandaanspoelsel bij paal 

48, helemaal aan de zuidwestkant van het eiland. Dit is zo'n beetje de plaats 

waar het Noordzeestrand en het wad in elkaar overgaan. Gezien de lichte 

begroeiing op dit schelpje kan niet worden uitgesloten dat het van wat verder 

weg is aangevoerd. Eind december 2019 leek er in het wad aan de zuidzijde 

van Ameland dus nog geen sprake van massale vestiging van de nieuwe soort. 

Dit maakt kerst 2019 een goed ijkpunt voor het volgen van de toekomstige 

ontwikkeling bij Ameland. 

 
Figuur 3. Losse klep van de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis), verzameld op 25-12-2019 

bij paal 48 op Ameland (Bron: Inge van Lente) 

Waarnemingen van zee-organismen en weekdieren kunnen altijd gemeld 

worden via de website van Stichting ANEMOON en daarnaast via platforms als 

waarneming.nl. 

Tekst: Rykel de Bruyne en Inge van Lente, Stichting ANEMOON. Foto's: R.H. de Bruyne (leadfoto: 

links de inheemse Halfgeknotte strandschelp, strand van Terschelling); Ton van Haaren (leadfoto: 

rechts de invasieve Amerikaanse strandschelp, exemplaar uit Noordzeekanaal); Inge van Lente 
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Sailability in 2020 bij “aan Lager Wal” 

 

In 2017 en2018 is er sponsorvaart geweest en zijn er materialen aangeschaft, 

een invalide toilet geïnstalleerd. In 2019 hebben wij het zeilen uitgeprobeerd in  

speciale Hanse zeilboten. 

 

Ook heeft onze coördinator Maarten Velthoen naarstig gezocht naar 

medestanders, een begeleidingsteam om hierin actief te worden, die zoektocht 

is goed verlopen, er zijn leden van de Vereniging die meedoen, maar het 

merendeel is van buiten de watersport zelfs.  

 

Nu in 2020 gaan wij echt van start, er zijn 5 zondagen uitgezocht voor de grote  

vakantie en 5 zondagen erna. Die worden gepubliceerd binnenkort op de 

website van sailability.nl zoek ons bij de Verenigingen en je leest binnenkort alle 

mogelijkheden.  Wat we o.a. ontdekte was dat het terrein heel rolstoel 

onvriendelijk is. Dat gaan wij verbeteren eind maart is de planning.  

 

Er komt een oprit van stelconplaten, 4 meter breed en er komt een nieuwe 

toplaag op het boten terrein van een fijnere gravel soort. Dit o.a. dankzij de 

deels belangeloze medewerking van de firma Bartels Grondwerken uit 

Moerstraten. Naast de zondagen gaan we ook varen op de donderdagavonden 

vooral in het voorjaar. We beginnen met een kennismakingsdag op zaterdag 11 

april, wij noemen het ook stap in de boot dag.  

 

De zeildagen in 2020: 

Nadat ik eerst heb gesproken met een groepje vrijwilligers Sailability team BoZ 

en enkele zeilers. Samen hebben wij afgesproken dat voor 2020 wij vijf 

zondagen voorjaar en vijf zondagen najaar gaan zeilen.  
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Rekenen vanaf de grote vakantie scholen, een weekend niks (reserve) en dan 

de 5 weken er voor en er na aansluitend. Concreet, Grote vakantie Zuid is van 

11 juli t/m 23 augustus 2020. Dus reserve weekend 4/5 juli en 29/30 augustus. 

Dus zeilen wij op de volgende zondagen: 

- Voor de vakantie:  

24 mei en in juni: 7,14, 21, 28,  (p.s.: 31 mei is 1ste Pinksterdag) 

- Na de vakantie:      

6, 13, 20, 27 september en 4 oktober. 

 

Deze zondagen worden gepubliceerd op de website Sailability.nl  

 

Hoe kan jij zeiler worden en/of vrijwilliger?  

Alles werkt via die website sailability.nl zoek bij verenigingen ons op en je komt 

bij de juiste informatie. Je kunt of lid worden van onze Vereniging of jij schrijft je 

per aangeboden datum in, als zeiler krijg je 1,5 uur de zeilboot ter beschikking, 

je betaald daar € 15,- voor.  

 

Wij hebben tilliften om zo veilig en makkelijk in en uit de boten te komen. Jij  

hebt dan al een zwemvest aan. Jij hebt geen zeilkennis nodig, geef je op en dus 

kom gerust langs. Alleen of met zijn tweeën, want de boten hebben twee 

zitplaatsen, alles is vanuit de zitplaats te bedienen. Zo kan je middels een lijn 

elke mast laten roteren en het zeil rolt dan op, het wordt dan kleiner. Daarnaast 

heeft de locatie begeleidingsboten, die zullen ook actief zijn.  Alles voor de 

veiligheid.  
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Dam in Oosterschelde is geen oplossing maar creëert nieuw 

probleem’ 

YERSEKE - Een dam naast de Zeelandbrug, middenin de Oosterschelde is 

geen oplossing voor de toekomst, maar zorgt juist voor nieuwe problemen en 

complicaties. Verhoog liever de dijken, zegt Adri Boone, voorzitter van het 

Oosterschelde Museum in Yerseke. Hij was als betonspecialist betrokken bij 

grote waterwerken, waaronder de bouw van de stormvloedkering in de jaren 

tachtig.   

Siebe Kramer, oud-burgemeester en vertrekkend voorzitter van het Nationaal 

Park Oosterschelde, kwam deze week op persoonlijke titel met het idee voor 

een dam naast de Zeelandbrug. Kort samengevat is Kramers idee: splits de 

Oosterschelde in tweeën door een dam. Behoud het water ten westen van de 

Zeelandbrug als zout natuurgebied. Het oostelijk deel zal langzaam verzoeten, 

wat gunstig is voor de landbouw. Op de dam pal naast de Zeelandbrug komen 

twee rijbanen zodat een vierbaansweg over de Oosterschelde mogelijk wordt.  

,Het is een onzinnig plan om zo’n dam aan te leggen. Het valt me ook een 

beetje tegen van Kramer. Dit had ik niet verwacht”, zegt Boone. Hij begrijpt dat 

nagedacht moet worden over de vraag hoe we Zeeland ook in de toekomst 

beschermen tegen het water. De stormvloedkering heeft letterlijk niet het 

eeuwige leven. De verwachte stijging van de zeespiegel speelt daarbij een rol. 

Boone: ,,Maar een dam aanleggen middenin de Oosterschelde is helemaal niet 

nodig.”  

Technisch wordt het nog een hele klus. In de dam zullen grote sluizen moeten 

komen voor de scheepvaart. En dan zijn er de gevolgen voor de 

schelpdiersector in Yerseke, die hun mossel- en oesterpercelen zullen moeten 

verplaatsen. ,,Je creëert hierdoor enorme onrust in de streek onder de mossel- 

en oestervissers.” 

Als er dan toch een alternatief moet komen voor de Oosterscheldekering, kiest 

Boone voor dijkversterking- en verhoging. ,,Dat hebben we langs de 

Westerschelde ook gedaan. Het was indertijd een politieke keuze om de 

stormvloedkering te bouwen. Een van de redenen om rond de Oosterschelde 

niet te kiezen voor dijkverhoging was dat boeren dan aan de landzijde grond 

zouden moeten afstaan. Langs de Westerschelde zijn er nooit veel woorden 

aan vuilgemaakt. En als het langs de Westerschelde kan, moet het hier ook 

kunnen. Zeker weten.” 
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Wat de zoetwatervoorziening betreft wijst Boone op de discussie over de 

verzilting van het Volkerak en Zoommeer. In dat kader wordt al gekeken naar 

alternatieve zoetwaterbronnen voor de landbouw. Over de  verbetering van de 

wegverbinding tussen Zierikzee en Goes is Boone kort: ,,Als dat nodig is, kun je 

beter een tweede brug bouwen in plaats van een dam.”   

Bron,bndestem  

 

=== 

 
 
Uren rooster Havenmeester 
 
Schema t/m 01 - 03 - 2020 
Ma Vrij 
Di +/- 10:00 uur t/m +/- 12:00 uur.  
Wo Vrij  
Do Vrij  
Vr Vrij 
Za +/- 10:00 uur t/m +/- 12:00 uur. 
Zo Vrij 
 
Zie Havenkantoor en/of Website voor aangepaste tijden. 
Dringende zaken en/of Calamiteiten 06-49084724 
 
(Als er hijsbewegingen zijn probeert de havenmeester aanwezig te zijn). 
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Activiteitenkalender 2020  W.V. “De Schelde”  

Vrijdag 20 maart: Zeil- en Masttrim met Willem 

Garschagen 

Zondag 19 april: Haven/ opstapdag 

Vrijdag 24 april: Voorjaars ALV 

Donderdag 7 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 14 mei: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag + Zondag 16 + 17 mei: Openingstocht Colijnsplaat 

Donderdag 21 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 28 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 6 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 4 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 11 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 18 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 25 juni: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag + Zondag 12 + 13 september: Sluitingstocht Goes 

Vrijdag + Zaterdag 30 + 31 oktober: Waailappenrace 

Zondag 15 november: Vrijwilligersavond 

Zondag 22 november: Mosselavond 

Vrijdag 27 november: Najaars ALV 

   

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

  



23 
 

 


