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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   
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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 
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VOORWOORD van de voorzitter, 

 

 Beste leden, 

 

Terwijl ik dit stukje schrijf  slaat de regen 
tegen de ramen dus kom ik niet in de 
verleiding om mijn fiets te pakken en 
naar de boot te gaan om deze verder 
voor te bereiden op de winter. 
 
Dat is maar goed ook want Bram en Esmé wachten op dit stukje om de 
clubkrant weer bijtijds op de website te krijgen. 
 
Het gaat gelukkig erg goed met de vereniging; aan de haven is er volop 
beweging en er hangt een gezellige sfeer.  De hijsploeg zorgt er weer voor dat 
iedereen zo langzaamaan zijn schip op het droge krijgt en de zelfwerkzaamheid 
ploeg verricht het nodige werk aan ons terrein en gebouwen.  Het blijft nog wel 
lastig om iedereen hiervoor op te trommelen maar door de inzet van de vele 
vrijwilligers in onze club wordt er iedere zaterdag weer het nodige werk verzet. 
 
Afgelopen zondag was er voor deze voor onze vereniging zo belangrijke leden 
dan ook weer de zeer verdiende vrijwilligersmiddag,  waar er onder het genot 
van een hapje en een drankje werd teruggekeken en vooruitgekeken naar de 
werkzaamheden en activiteiten op en rond onze haven. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen; volop zon en een volle bak bij 
de sluitingstocht, spannende Delta-combi wedstrijden bij ALW en gelukkig weer 
onze eigen Waailappenrace. Het zal wel wat stilletjes worden aan de haven zo 
met de winter voor de deur, maar dat betekent niet dat de vereniging dan ook 
stil ligt.   
 
Zondag a.s. kunnen we op ons clubhuis nog samen genieten van de mosselen 
en de consumpties waar deze in dienen te zwemmen.  Vrijdag 22 november 
zien we elkaar weer bij onze algemene ledenvergadering waarin het bestuur U 
ondermeer zal informeren over de plannen voor 2020.  Het zou fijn als U daar 
bij aanwezig kunt zijn om Uw inbreng te hebben en elkaar daar te ontmoeten 
want het duurt dan tot 5 januari met de Nieuwjaarsborrel  dat we weer een 
verenigingsactiviteit hebben.  
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Hopelijk krijgen we een mooi winterseizoen en staat het weer ons toe om af en 
toe aan boord 
een klusje te doen.  Mocht het echter wat onstuimiger weer worden dan hoop ik 
dat U regelmatig 
naar de  haven komt om te controleren of Uw schip en eventueel dekzeil goed 
vast ligt. 
 
Aangezien dit de laatste clubkrant van dit jaar is en we elkaar mogelijk de 
komende weken niet  
meer zien bij de mossels, op de vergadering of aan de haven, dan wens ik U 
allen hierbij alvast een 
goed winterseizoen, fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe. 
 
 
 Aart de Valk. 
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Antwerpen automatiseringen 

Beste watersporter, 
 
In het kader van de verdere automatisering  zullen vanaf dinsdag 15 
oktober de uitmeldingen via VHF niet meer verplicht zijn aan de  
Noordlandbrug, kanaal 2 en Albertkanaal, kanaal 20.  
 
Om dit vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat er bij het verlaten 
van de ligplaats tijdig en correct gemeld wordt op kanaal 60. 
Uiteraard is het gebruik van AIS nog steeds verplicht. 
 
Ik hoop hiermee tegemoet te komen aan de vraag naar het verlagen 
van de meldingsplicht. Indien u hierover vragen heeft kan u mailen 
naar havenrechten.binnenvaart@portofantwerp.com.  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Tom Lievens 
Port Dues Manager 
FI/PD 
  
Havenbedrijf Antwerpen/Antwerp Port Authority 
Zaha Hadidplein 1 
2030 Antwerpen, België 
T +32 3 229 70 77 
havenrechten.binnenvaart@portofantwerp.com 
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Jachthavens zijn te aantrekkelijk voor criminelen en dat moet 

veranderen  

 

De douane, politie en Zeeuwse gemeenten hebben de handen ineen geslagen 

om jachthavens minder kwetsbaar te maken voor criminaliteit, zoals 

drugssmokkel, mensensmokkel en diefstal van buitenboordmotoren. Want met 

zo'n zestig jachthavens is Zeeland niet alleen een mooie plek voor 

watersporters, maar ook voor criminelen.  

 

 
 Jachthaven van Bergen op Zoom, 

 

De jachthaven van Kamperland was als eerste aan de beurt voor een 

zogenaamde veiligheidsscan waar politie, douane en de gemeente aan 

meewerkten. Volgens Hans Sterkens van de taskforce Brabant Zeeland zijn de 

Zeeuwse jachthavens niet onveilig, maar hebben ze wel de aandacht van 

mensen met verkeerde bedoelingen. "We merken dat er interesse is vanuit de 

georganiseerde misdaad. Op veel jachthavens ben je namelijk behoorlijk 

anoniem." 
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Cameratoezicht ontbreekt 

De gemeentelijke jachthaven van Kamperland heeft zo'n driehonderd 

ligplaatsen. Iedereen kan in principe de steiger oplopen. Een hek of slagboom 

is er niet. "Het open karakter maakt de jachthaven natuurlijk aantrekkelijk voor  

toeristen. Maar cameratoezicht zou hier misschien wel een idee zijn." 

 

Nog veel wordt contant betaald 

Ook kan er nog een slag geslagen worden als het om registratie gaat. "In 

sommige jachthavens wordt nog veel met contant geld betaald, dat zou je 

digitaal kunnen gaan doen, daar hebben criminelen een hekel aan. Ook kan de 

havenmeester vragen of iemand zich identificeert als hij een ligplaats wil. Het zit 

'm in kleine dingen." Letty Demmers, waarnemend burgemeester van Noord-

Beveland, is enthousiast over de schouw van de gemeentelijke jachthaven in 

Kamperland. "Het is heel goed dat gemeente, douane en politie samenwerken. 

Ik heb in de briefing gehoord dat de jachthaven er netjes bij ligt en dat er weinig 

criminaliteit is." 

 

Nachtregister invoeren 

Toch zijn er verschillende verbeterpunten door de schouw naar voren gekomen. 

"We gaan onderzoek doen naar het plaatsen van camera's. Ook willen we een 

nachtregister invoeren. Zo weten we niet alleen wie de beheerder van de boot 

is, maar ook wie de anderen zijn die op het schip verblijven." 

 

Zeeland telt zo'n zestig jachthavens. Het is niet verplicht om een 

veiligheidsscan te laten uitvoeren, maar Hans Sterkens van de taskforce 

adviseert het wel. "We zijn al in gesprek met meerdere Zeeuwse gemeenten. 

Na het hoogseizoen gaan we in de jachthavens van Schouwen-Duiveland aan 

de slag."  
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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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Gevraagd voorzitter Technische commissie (TC), tevens 

bestuurslid Vereniging. 

In verband met het vertrek van onze interim-voorzitter Havencommissie, Robert 

de Kok ontstaat er in het bestuur een vacature voor voorzitter Technische 

commissie. De huidige voorzitter van de Technische commissie, Ruud de Waal 

wordt de nieuwe voorzitter van de Havencommissie.  

De voorzitter Technische commissie (v/m) zal in teamverband met de leden in 

de Technische commissie leidinggeven aan alle technische 

onderhoudswerkzaamheden en technische projecten.   Er bestaat een team wat 

het complete onderhoud aan de hijsmast regelt en uitvoert. Daarnaast voeren 

leden van de technische commissie onderhoud uit aan gebouwen en 

installaties. Ook begeleiden de leden in de Technische commissie de 

werkzaamheden in het kader van de zelfwerkzaamheid.  

Als voorzitter Technische commissie heb je niet alleen te maken met de leden 

in de technische commissie, maar ook met alle leden van de vereniging in het 

kader van zelfwerkzaamheid. Ook ben je vanuit de vereniging contactpersoon 

richting bedrijven die in opdracht technische werkzaamheden of projecten 

uitvoeren.  

We zoeken een voorzitter Technische commissie die in staat is om op een 

natuurlijke en prettige manier met mensen samen te werken. Daarnaast heb je 

affiniteit met techniek.   

De voorzitter Technische  commissie is ook bestuurslid van de Vereniging, in 

het bestuur bespreken we samen de koers van de Vereniging. Het bestuur 

vergadert gemiddeld één keer per maand.   

Wil jij jezelf graag inzetten voor onze vereniging of wil je meer informatie over 

de functie, neem dan contact op met onze huidige voorzitter Technische 

commissie, Ruud de Waal, mobiel: 06-29074978 of tc@wvdeschelde.nl U kunt 

uiteraard ook de andere bestuursleden benaderen.  
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Is de paling op de weg terug of toch niet? 

Grote aantallen palingen gevangen bij stuwcomplexen 

Bij de sluizencomplexen van Alphen en Maurik zijn dit najaar bijzonder veel 

palingen gevangen. Ze worden niet gevangen om op te eten, maar om ze langs 

de sluizencomplexen te leiden, zodat ze hun tocht naar de oceaan kunnen 

voortzetten. Of het grote aantal gevangen vissen duidt op een herstel van de 

paling, is niet duidelijk. 

De palingstand is de afgelopen decennia wereldwijd hard achteruitgegaan. Een 

van de oorzaken, naast overbevissing en een dramatische daling van het aantal 

glasaaltjes (jonge palingen die terugkeren uit de paaigronden in de 

Sargassozee), is het grote aantal sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales in de 

rivieren. De paling is een trekvis. Volwassen dieren trekken uit sloten via 

rivieren naar zee, steken de Atlantische Oceaan over en paaien in de 

Sargassozee, voor de kust van Noord-Amerika. De jongen zwemmen terug de 

oceaan over en gaan via de rivieren het land weer in. 

Tijdens die trektocht komen de 

palingen steeds meer barrières 

tegen. De Zeeuwse wateren zijn 

grotendeels met dammen 

afgesloten en in de rivieren zijn 

stuwen en sluizen, al dan niet in 

combinatie met 

waterkrachtcentrales. In 2007 is 

een Europees herstelprogramma 

voor de paling van kracht 

geworden. Het houdt onder 

meer in dat er in september, 

oktober en november niet op 

paling gevist mag worden, 

omdat dit de maanden zijn dat 

de geslachtsrijpe paling naar zee 

trekt.  
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Ook worden in het kader van het programma op grote schaal jonge palingen 

uitgezet. 

Palingen worden in de Nederrijn 

bij Maurik gevangen in het kader 

van het project Paling over de 

Dijk. ©William Hoogteyling 

Paling over de Dijk 

Stichting Dupan beijvert zich voor 

een verbetering van de 

palingstand in Nederland. De 

naam staat voor Duurzame 

Palingsector Nederland. Het is 

een samenwerking van de 

palingvissers, -kwekers, -

handelaren en -verwerkers. 

Dupan wil meer doen dan in het 

herstelprogramma staat. Mensen 

van de stichting vangen sinds 

2014 in het kader van het project 

Paling over de Dijk in de trektijd 

op grote schaal palingen op 

plekken waar zij niet of moeilijk 

verder kunnen trekken. Ze doen 

dat op tien locaties, waaronder 

Alphen aan de Maas en Maurik 

aan de Nederrijn.  

Op beide plekken bevindt zich een complex van een stuw, een sluis en een 

waterkrachtcentrale. De sluis en de stuw zijn moeilijk tot niet passeerbaar, in de 

waterkrachtcentrale loopt de paling kans 'geknakt' te worden door de turbines. 

In Maurik is een vistrap, maar de paling, een bodemdier, maakt daar geen 

gebruik van. 

Sinds het project begon zijn er nog nooit zo veel palingen gevangen als dit jaar. 

,,In Alphen was 2015 tot nu toe het beste jaar. Toen vingen we in drie maanden 

1640 palingen'', zegt Manus van der Meer, projectleider van Paling over de Dijk. 

,,Nu zijn we nog geen twee maanden bezig en hebben we al 1690 dieren 
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gevangen. In Maurik is het nog extremer. Daar wordt de vangst uitgedrukt in 

kilo's. In het beste jaar tot nu toe, 2018, haalden we daar ruim 3500 kilo naar 

boven. Nu zitten we na twee maanden al op ruim 5000 kilo.'' De meeste 

gevangen dieren zijn volwassen, geslachtsrijpe vrouwtjes. Die zijn aanmerkelijk 

groter dan de mannetjes. De gevangen vrouwtjes zijn gemiddeld een meter 

lang en 10 centimeter dik. Mannetjes worden niet groter dan 60 centimeter. 

Ondanks schommelingen in de aantallen gevangen dieren ziet Van der Meer 

sinds het begin van Paling over de Dijk een toename. ,,Ik denk dat de paling 

bezig is met een structureel herstel in Nederland. Ik denk dat het een trend is. 

Overigens kunnen we niet tot in de eeuwigheid doorgaan met het overzetten 

van palingen. We zullen toch de blokkades moeten opheffen, zodat de paling uit 

zichzelf kan migreren.'' 

Martijn Schiphouwer van kennisorganisatie Ravon (Reptielen-, amfibieën- en 

vissenonderzoek Nederland) betwijfelt of er sprake is van een structureel 

herstel. ,,Paling over de Dijk is een mooi initiatief en als er meer palingen 

worden gevangen is dat op zich hoopgevend. De vraag is: hoe kan het dat de 

aantallen toenemen? Dan spelen er een paar dingen mee. Het trekseizoen van 

de paling begint als het koud wordt, het gaat regenen en de waterstanden in de 

rivieren hoger worden. De afgelopen jaren waren wat dat betreft ongunstig. Het 

bleef lang warm en de waterstanden waren laag. Nu zijn de omstandigheden 

beter. Het heeft de afgelopen tijd veel geregend en het water in de rivieren staat 

redelijk hoog. Daarom komt er nu een flinke palingtrek op gang. Maar wat zeker 

zo belangrijk is: sinds 2011 mag er op de grote rivieren geen paling meer 

worden gevangen, omdat die te vergiftigd is voor menselijke consumptie. Vooral 

met dioxine en zware metalen. De waterkwaliteit in de grote rivieren is de 

laatste jaren weliswaar verbeterd, maar de rivierbodems zijn nog ernstig 

vervuild, en het duurt jaren voor die vervuiling weg is. De paling leeft op de 

bodem. Daar leven ook alle kleine beestjes die de paling eet. Met die beestjes 

krijgt hij het gif binnen. Dus de grotere aantallen gevangen palingen in Alphen 

en Maurik zullen ook te maken hebben met de verminderde visserijdruk. In het 

algemeen zien wij in Nederland een stabilisatie van de paling, maar geen 

toename.'' 
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Aan de leden en begunstigers van; 
W.V. ”DE SCHELDE”  te Bergen op Zoom  

 

Bergen op Zoom, November 2019  

Agenda  

Najaar ledenvergadering.  

   

Datum       :  22 november 2019  

Plaats        :  Clubhuis Vermuidenweg 4   

Aanvang    : 20.00 uur  

  

  

1 Opening.  

2 Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 april  

2019 (Af te halen vanaf 11 november 2019 op het havenkantoor of 

digitaal op de website).  

3 In en uitgaande post.  

4 Mededelingen van de technische commissie.  

5 Mededelingen van de havencommissie .  

6 Begroting en tarieven 2020 (Af te halen vanaf 11 november 2019 op 

het havenkantoor of digitaal op de website).  

  

7 Pauze.  

  

8 Mededelingen van het bestuur.  

9 Mededelingen van de activiteitencommissie.  

10 Mededelingen “Aan lager wal”.  

11 Rondvraag.  

12 Sluiting.  

  

 Hopende U allen te mogen begroeten;  namens het bestuur.  

   

Aart de Valk.  

Voorzitter  
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Getijdenduiker Waterdunen geopend! 
 
27 september 2019  

Waterdunen is uniek: voor het eerst worden veiligheid, natuur, recreatie en zelfs 

teelt van zilte planten en dieren gecombineerd binnen één 

gebiedsontwikkelingsproject. Op 26 september 2019 openden bestuurders de 

getijdenduiker die zorgt dat Westerscheldewater het gebied Waterdunen  in- en 

uitstroomt. Begin september is de testfase gestart. Uit verschillende initiatieven 

voor kustversterking, nieuwe landschapsvriendelijke recreatie en de 

bescherming van trekvogels, rolde Waterdunen.  

 

Het gebied vlak naast Breskens ligt tussen land en zee en breidt de 

Westerscheldenatuur uit met 121 hectare. Dat is een aanzienlijk deel van de 

beoogde 600 hectare in het Natuurpakket Westerschelde. In het project 

Waterdunen werken Provincie Zeeland (projecttrekker), Gemeente Sluis, 

Waterschap Scheldestromen, recreatieonderneming Molecaten en stichting Het 

Zeeuwse Landschap samen. Naast de aanleg van het getijdensysteem en 

nieuwe recreatie, werd de kust bij Waterdunen de afgelopen jaren versterkt en 

voldoet nu voor zo’n 100 jaar aan de veiligheidsnormen. 

Foto, Sky Pictures 
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Constructie: getijdenduiker voor estuariene natuur 

In het gebied zorgt instromen van zilt water voor een gecontroleerd gedempt 

getij. Een uniek systeem met drie kokers van 105 meter lang met ieder twee 

sensor-gestuurde schuiven kan water in het gebied laten of het hermetisch 

afsluiten als dat nodig is. Een aparte, vierde koker zorgt voor de afvoer van 

polderwater. Door dit systeem kan er een gedempt getij ontstaan in een veilige 

en gecontroleerde situatie. Doordat het getij beweegt van doodtij naar springtij, 

zout water uit de Westerschelde in- en uitstroomt en de waterhoogte van de 

Westerschelde volgt, kunnen schorren en slikken ontstaan. 

 

Leefgebied voor kust- en trekvogels 

Als de schuiven uit de getijdenduiker opengaan, kan zilte natuur ontstaan met 

slikken, schorren, geulen en enkele grote eilanden waar kustvogels en 

trekvogels volop leven. In de Westerschelde komt het vaak voor dat slikken 

steeds dieper en smaller worden. Dat komt zowel door natuurlijke bewegingen 

als menselijke ingrepen. Het gevolg is dat veel bodemdieren, hét voedsel voor 

vogels, verdwijnen. In Waterdunen kunnen de vogels straks wél terecht voor 

voedsel en een fijne rust- en broedplaats. Veel vogelsoorten als sterns, 

steltlopers en lepelaars laten zich zelfs nu al zien. 

 

Recreatie en natuurtoerisme 

Wandelroutes, speelnatuur en vogelhutten in Waterdunen bieden volop kans 

om de vogels en natuur van dichtbij te beleven. Ook worden er nog een 

boulevard, minimaal 300 recreatiewoningen, een duincamping met circa 200 

plaatsen en wellicht op termijn een hotel aangelegd. De woningen worden 

zoveel mogelijk ingebed in het landschap, en duurzaam en energiezuinig 
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gemaakt. Dat genereert meer economische inkomsten én recreatie-

mogelijkheden voor de lokale gemeenschap. 

 

Testfase tot eind 2019 

Nog niet alle recreatievoorzieningen zijn klaar, maar in het gebied zijn wel al 

bruggen aangelegd, dammen verwijderd, kreken aangelegd en aangesloten en 

zoetwatervissen overgeplaatst.  

 

De getijdenduiker is verbonden met meetpunten en sensoren op inlaatpunten in 

het gebied. Die houden de waterstand en stroomsnelheid in de gaten. De 

komende periode is het tijd om te testen en te meten of alles werkt zoals is 

bedacht en ervaring op te doen met hoe het systeem precies werkt. Kloppen de 

berekeningen van de stroomsnelheden? Blijft het in de inlaatkreek neergelegde 

sediment liggen? Wat gebeurt er tijdens uiteenlopende (nagebootste) situaties? 

De testfase duurt drie tot vier maanden en daarna volgt nog een inregelfase. 

 

Mijlpaal: feestelijke opening getijdenduiker op 26 september! 

Op 26 september openden Anita Pijpelink (gedeputeerde Provincie Zeeland), 

Luc Mangnus (dagelijks bestuurder waterschap Scheldestromen), Jack 

Werkman (wethouder gemeente Sluis), Alexander Bolomey (directeur stichting 

Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten) officieel de 

getijdenduiker.  

 

Tijdens deze ochtend kregen genodigden daarnaast allerlei informatie over het 

project, met sprekers van bovengenoemden. Zeeuws-Vlaamse dichter Adrie 

Oosterling droeg zijn gedicht ‘Waterdunen’ voor. 
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Slikken in de Westerschelde groeien dankzij strekdammen 

14 oktober 2019  

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) concludeert in een 

rapportage dat de maatregelen tegen natuurverlies in de Westerschelde positief 

effect hebben. De aangelegde strekdammen zorgen voor nieuwe slikken bij 

Ossenisse en Paal. 

Doordat het slik al zo’n halve meter gegroeid is in twee jaar, zijn er nu al veel 

meer vogels te zien. Een boel kokmeeuwen en scholeksters, maar ook wulpen 

en strandlopers. De Westerschelde is een belangrijke broedplaats voor 

trekvogels, en dus zijn slikken, zandplaten en schorren van groot belang. Hier 

vinden ze tenslotte een beschutte plek en voldoende voedsel. 

Natuurpakket Westerschelde in uitvoering 

Speerpunt van de VNSC is het in duurzame balans versterken van de belangen 

van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Voor de 

Westerschelde is daarom het Natuurpakket Westerschelde ontwikkeld, 

waarmee de estuariene natuur met zo'n 600 ha wordt uitgebreid. Door 

strekdammen aan te leggen wordt het ontstaan van zo’n 200 hectare nieuwe 

zilte natuur gestimuleerd. De realisatie van de andere 400 ha aan natuurherstel 

vindt plaats op de locaties Perkpolder, Het Zwin, Waterdunen en 

Hedwigepolder. Het pakket boekt dus goede resultaten, concluderen de 

onderzoekers. Regelmatig worden metingen aan de slib en het bodemleven 

uitgevoerd. Dan bekijken onderzoekers hoe het slib zich ontwikkelt, en hoeveel 

wormpjes, slijkgapers of zeeduizendpoten er bijvoorbeeld gedijen in het slib. De 

goede ontwikkelingen wijzen erop dat vogels hier een goed maaltje kunnen 

vinden. 

Bron, Omroep Zeeland  
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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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Volkerak zoet of zout: geen overhaaste beslissing 

09 oktober 2019  

Het Krammer Volkerak ligt op de grens van Zuid-Holland, West-Brabant en 

Zeeland. Vóór de Deltawerken in 1987 stond het gebied in directe verbinding 

met de zee en rivieren. Het was een gebied met brak getijdenwater met 

estuariene natuur. Door de afsluiting met onder meer de Philipsdam werd het 

gebied een zoetwatergebied, zonder stroming en tij. De kwaliteit van het gebied 

ging hierdoor achteruit.  

 

Langzaam herstel en afwijzing plan zout Krammer Volkerak 

In de afgelopen jaren is de ecologische kwaliteit van het Krammer Volkerak 

verbeterd en heeft het zich ontwikkeld tot een belangrijk gebied voor allerlei 

soorten vogels. Om de ecologische waterkwaliteit van het Krammer Volkerak op 

de lange termijn te behouden, heeft het ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat voor het Krammer Volkerak een plan opgesteld, de Visie Krammer 

Volkerak met het voorstel het water opnieuw zout te maken. De organisaties 

verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk hebben dit plan afgewezen, omdat er 

met dit plan niet wordt beoogd de natuur direct te verbeteren. Het plan van het 

ministerie van Infrastructuur & Waterstaat levert dan ook geen natuurwinst op, 

wat wel zou moeten voor zo’n belangrijk natuurgebied. 
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ZOUT of ZOET 

Het huidige kabinet heeft wel middelen vrijgemaakt om de natuur in onze Delta 

te  verbeteren in de Programmatische Aanpak Grote Wateren. De vraag die nu 

voorligt is of de natuur gebaat is bij een doorontwikkeling van een zoet systeem 

of bij een omslag naar een zout Krammer Volkerak. 

De samenwerkende natuurorganisaties vinden het noodzakelijk om eerst 

onderzoek te doen naar de toekomst van het Krammer Volkerak en welke 

onzekerheden en opties er zijn. Er moet worden gestreefd naar een stabiele 

ecologische situatie in het Krammer Volkerak waarbij diverse factoren in acht 

worden genomen waaronder ook de effecten van klimaatverandering, zoals de 

impact van een grillige toevoer van rivierwater en toenemende verzilting.  

Om bovengenoemde redenen is de Coalitie Delta Natuurlijk van mening dat 

eerst een studie gedaan moet worden en met alle betrokkenen samengewerkt 

moet worden om de juiste feiten op tafel te krijgen.   

Brief aan de minister 

Coalitie Delta Natuurlijk heeft middels een brief aan minister Van 

Nieuwenhuizen deze visie voorgelegd. Door natuurwaarden mee te nemen in 

de overwegingen voor zoet en zout in het Krammer Volkerak, krijg je een 

afgewogen beeld en kan een eerste natuurherstelplan worden gerealiseerd. En 

dat herstel is nog altijd hard nodig. De brief is hier te lezen. 

De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants 

Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, 

Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, 

Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf. 

Bron, ZMF 
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Activiteitenkalender 2018/2019  W.V. “De Schelde”  

 

Zondag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie. 

Vrijdag 29 maart: Inspiratieavond met Dimitri 
Simons 

Zondag 14 april: Havendag 

Donderdag 18 april: Voorjaars ALV 

Donderdag 2 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 9 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 16 mei: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 23 mei: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 25-26 mei: Openingstocht 
Wolphaartsdijk 

Donderdag 6 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 13 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 20 juni: Donderdagavondzeilen 

Donderdag 27 juni: Donderdagavondzeilen 

Zaterdag, Zondag 21-22 september: Sluitingstocht Goes 

Vrijdag, Zaterdag 18-19 oktober: Waailappenrace 

Zondag 10 november: Vrijwillersavond 

Zondag 17 november: Mosselavond 

Vrijdag 22 november: Najaars ALV 
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