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WATERSPORTVERENIGING “DE SCHELDE”.  

OPGERICHT 20 DECEMBER 1934. 

 

Correspondentie:    WV De Schelde 

 

 

Hoofdlocatie:      Vermuidenweg 6   

(havenkantoor)      4612 PK Bergen op Zoom 
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Havennr. 1538(hijsplateau)        www.wvdeschelde.nl 

Havenmeester:     Corné Luijkx 

     E-mail:  havenmeester@wvdeschelde.nl 

 

Jeugdlocatie:     Calandweg-Geertruidadijk  
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            Tel.:   0164-237472 
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M. Velthoen (Maarten)      
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      E-mail:  secretaris@wvdeschelde.nl 

 

      

J. Völker (Joris)    

Voorzitter zeil en jeugd    
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H. Nijssen (Hans)        
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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 

 

Vacant       

Voorzitter 

technische commissie          

           E-mail:   tc@wvdeschelde.nl 

 

R. de Waal (Ruud)    

Voorzitter havencommissie     

     E-mail:  vzhavencom@wvdeschelde.nl 

  

Clubkrant 

E. Willems     

Redacteur clubblad      
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Clubhuis:         Vermuidenweg  

1536         4612 PK Bergen op Zoom 

Clubhuisbeheer  

   Tel:      0164-657693 
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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. 

 

 

Voor U ligt dan alweer de laatste 

clubkrant van 2020, een jaar dat nog  

lang in ons geheugen gegrift zal staan 

en helaas niet in een positieve zin. 

 

Zowel wereldwijd, landelijk, plaatselijk en binnen onze vereniging niet een jaar  

om met veel plezier aan terug te denken, dat heeft geen verdere uitleg nodig. 

Maar de goedheiligman is, zij het in stilte, weer in ons land aangekomen en 

ook hebben we op afstand onze nieuwe Óógeid, prins Wannes de 3de mogen  

verwelkomen dus gelukkig is niet alles stil komen te vallen. 

 

Maar we hebben veel gemist en zullen ook nog even last hebben van de voor 

de veiligheid opgelegde beperkingen en dat is toch nog steeds even slikken. 

De mosselavond en vrijwilligersdag zullen we ook moeten missen dit jaar en de 

algemene ledenvergadering van dit najaar moeten we uitstellen naar ergens 

begin volgend jaar, afhankelijk van wat dan mogelijk is. 

 

Dit betekent dat ook de begroting welke opgesteld wordt voor het komende jaar 

wel kan worden voorgelegd  aan U als leden, maar dat deze pas op een later 

tijdstip met U besproken kan worden en dus ook niet kan worden goed- of 

afgekeurd worden vóór het nieuwe jaar.  

 

Dit is voor Uw bestuur best lastig aangezien er belangrijke punten besproken 

moeten worden.  De zelfwerkzaamheid voor de ligplaatshouders van deze 

winter is komen te vervallen omdat er nog zoveel uren openstaan van de 

zelfwerkzaamheid van deze zomer en nog van de vorige winterperiode omdat 

het niet verantwoord was om met veel leden tegelijk aan het werk te zijn.  Dit 

houdt dan ook in dat kosten voor onderhoud en bijvoorbeeld  de renovatie van 

de botenhelling duurder uit zullen vallen dan verwacht. Ook zijn we dit jaar, 

mede door de fysieke problemen van onze havenmeester, geconfronteerd met 

het gemis van een vervanger waar we vast op kunnen rekenen en die ook 

bekend is met al het werk dat er bij komt kijken. 
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Gelukkig hebben enthousiaste leden veel opgepakt maar er zullen toch 

maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat alle werkzaamheden 

door kunnen gaan als de havenmeester afwezig is.  Het ziet ernaar uit dat we 

op   zoek zullen moeten gaan naar een tweede havenmeester en dat zal dan 

niet zonder kosten zijn. 

 

Verder hebben we nog steeds vrijwilligers nodig voor de versterking van 

bestuur, de commissies en de hijsploeg dus er is volop te doen en te 

bespreken. 

 

Komende tijd zal het even wat rustiger zijn aan de haven en gaat de aandacht 

naar de voorbereiding van het Sinterklaasfeest en Kerstmis en voor we het 

weten hebben we oudejaarsavond weer achter de rug.  Het vuurwerk  zullen we 

dit keer bewaren voor de uitgestelde najaarsvergadering en hopelijk zullen we 

daar niet al te lang op hoeven te wachten. 

Alvast fijne feestdagen toegewenst en hopelijk krijgen we een mooi en gelukkig 

2021 waarin we van alles wat we dit jaar moesten missen dubbel kunnen 

genieten. 

 

Tot slot dank ik iedereen die zich afgelopen jaar weer hebben ingezet voor 

draaiende houden van onze mooie vereniging. 

 

 

Aart de Valk. 

Voorzitter.Voorzitter.  
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Winterklaar maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als bootbezitter maak je voor de winter een keuze of je je boot of schip in het 

water laat liggen, of dat deze op de kant gaat. In beide gevallen zijn er 

specifieke zaken waar je rekening mee moet houden om je schip goed de 

winter door te laten komen. We zetten zes tips op een rijtje: 

De belangrijkste zaken bij het winterklaar van de boot maken zijn: 

1. De motor 

2. De techniek, gas/elektra aan boord 

3. Toilet en drinkwatervoorziening 

4. De romp en dek 

5. De tuigage 

6. De uitrusting/In de boot 

 

1) De motor 

Naast het gewone onderhoud dat bij de motor hoort, zoals olie verversen, filters 

checken en vernieuwen, is het voor de winterperiode, waarin vorst te 

verwachten valt, het allerbelangrijkst om deze dus vorstbestendig te maken. 
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Denk daar niet te licht over, je kunt forse schade oplopen aan de motor als je dit 

niet doet. 

Eerst moet je weten of je een open of gesloten koelwatersysteem hebt. Bij een 

gesloten systeem is het koelsysteem gevuld met koelvloeistof. Daar kan niet 

veel mee misgaan. Bij een open koelsysteem wordt er water van buitenaf 

aangezogen om de motor te koelen. Hier is het wel zaak om de motor goed 

winterklaar te maken. Er mag geen water in het systeem blijven staan. 

• Sluit de afsluiter van de waterinlaat. 

• Draai de wierfilter open. 

• Laat de motor draaien terwijl je rustig antivries in de wierfilter giet. 

• Zet de motor uit als er antivries achter uit de uitlaat van het 

koelwatersysteem komt. (Vang dit wel op met een emmertje, antivries is 

zeer slecht voor het milieu) 

• Zet de afsluiters dicht. Draai de afsluiter van de inlaat een keer open en

 dicht, zodat er antivries in de kogel/afsluiter komt. 

 

2) De techniek, gas/elektra aan boord: 

• Koppel de eventuele gasflessen aan boord af en sla de flessen thuis op, 

liefst op een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en 

koppelingen en vervang deze op tijd. (Vervang slangen minimaal om de 3 

jaar). 

• Als een accu ontlaadt, verandert de elektrolyt in water, wat dus kan 

bevriezen. Het is dan ook aan te raden om je accu’s vol geladen te 

houden. Deze dus af en toe aan de lader zetten is verstandig. Als je de 

accu’s makkelijk van boord kunt halen, kun je ze op een droge (vorstvrije) 

plek opslaan. Ook daar af en toe opladen is raadzaam. Controleer ook of 

de accu’s bijgevuld moeten worden (met gedestilleerd water). 

• Haal, voor zover dat kan, elektrische apparatuur van boord en sla het 

thuis, op een droge en warme plek, op. Spuit aan boord open 

verbindingen en contactpunten in met vochtwerende spray tegen corrosie. 

• Besteed aandacht aan draaiende delen, zoals stuurkolom, lieren etc. Zorg 

dat tandwielen e.d. ingevet zijn. 

• Verwijder water uit de bilge en maak deze schoon. Ook de gasbun goed 

schoon- en droogmaken. 

 

3) Toilet en drinkwatervoorziening: 
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• Gebruik voor alle watersystemen aan boord een NIET GIFTIGE antivries. 

Gebruik dus NIET de giftige variant die vaak bij auto’s wordt gebruikt. Je 

vindt de goede soort bij de watersportwinkel. 

• Je toilet enkel droogpompen is niet voldoende. Er kan water blijven staan 

in bochtjes en richeltjes. Koppel de slang van de waterinlaat los (sluit 

natuurlijk wel de afsluiter) en hang deze in een reservoir van antivries. 

Pomp deze door het toilet heen en sluit vervolgens de afsluiter naar buiten 

toe. 

• Laat al het water uit de drinkwatertank lopen. Haal eventueel het laatste 

restwater er handmatig met een spons uit via het inspectie gat, direct een 

goed moment om de tank te reinigen. Zorg ervoor dat in de slangen en 

waterpompen geen water blijft staan. 

• Tap een eventuele boiler goed af. Haal bij een elektrische boiler eerst de 

stroom eraf. 

• Laat alle afsluiters aan boord vollopen met antivries. Giet antivries in het 

aanvoerpunt/slang, open en sluit de afsluiter een keer zodat er antivries in 

de kogel blijft staan. 

• Als je boot op de kant staat, sluit dan de afsluiters (water eruit laten lopen 

eerst). Er komt kou en vocht binnen via openstaande afsluiters. De 

afsluiters smeren voor de winter is verstandig tegen corrosie. (Via de 

huiddoorvoer) 

 

4) Romp en dek: 

• Maak de romp en het dek goed schoon. Vuil kan zich in de winter 

vastzetten. 

• Het loont om het polyester in de was te zetten voor de winter ter 

bescherming. Boen de was pas in het voorjaar uit. 

• Werk plekjes bij. Dus waar verf af is behandelen voor de winter. 

• Vet rubbers van luiken, ramen e.d. in. 

• Gebruik een afdekzeil als het mogelijk is. Water kan in kleine hoekjes en 

scheurtjes blijven staan en kan door bevriezing schade aanbrengen aan je 

dek. 

• Zet interne luiken en bakskisten open voor ventilatie. Dit helpt schimmel te 

voorkomen. 

 

5) Tuigage: 

• Haal zeilen en lopend want van het schip en sla het thuis droog op. 
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• Smeer eventueel rolsystemen van de rolfok of rolgrootzeil. 

• Controleer de verstaging, zitten er braampjes aan, knikken e.d. Zijn alle 

borgpennen nog aanwezig en in goede staat? 

• Maak blokken en schijven schoon. 

 

6) De uitrusting/in de boot: 

• Haal kussens van boord, of zet ze rechtop om schimmel tegen te gaan. 

• Maak de boot goed schoon, alle eten en bederfelijke waar eruit. Ook 

flessen en blikjes, deze kunnen bevriezen. 

• Haal gewoon alles van boord dat te lijden kan hebben van vocht en kou 

en sla het thuis op. 

• Haal kleding en reddingsvesten van boord. Check de reddingsvesten op 

onderhoud. 

• Check de brandblussers en laat ze op tijd keuren. 

• Plaats vochtvreters in de verschillende ruimtes. 

 

Winterklaar 

De taken om je boot goed 

winterklaar te maken zullen 

per boot verschillen. Let 

gewoon goed op waar water 

kan blijven staan, waar vocht 

en kou schade aan kunnen 

richten, en los deze punten 

op. Ga ook tijdens de 

winterstalling enkele malen 

kijken hoe je boot erbij ligt. 

Zitten afdekzeilen nog goed? 

 

Kijk ook bij het kenniscentrum van ‘Varen doe je Samen’ voor meer informatie 

over motoronderhoud, tuigage, gas aan boord en elektra aan boord en de 

houdbaarheid van benzine. Als hulpmiddel heeft de ANWB ook een handige 

checklist voor het winterklaar maken van je boot samengesteld.  

Goede, veilige vaart! 
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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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Aan lagerwal is klaar voor de winter, 

Het is inmiddels alweer half november en de meeste boten bij ALW liggen in de 

containers of liggen goed opgeruimd op het botenveld.  

Het clubhuis is opgeruimd en we maken onze plannen voor 2021. Maar toch mogen 

we in onze handen knijpen dat wij ondanks alle covid-19 beperkingen een mooi 

seizoen hebben gehad. ALW heeft ook in het aantal nieuwe leden / jeugdleden een 

mooie groei doorgemaakt. Maar ook mochten we vele nieuwe boten op het botenveld 

en in het water verwelkomen.  

Ook konden we door de definitieve opstart van het sailibility zeilen een extra element 

toevoegen binnen ALW. De eerste stappen die we hier nu hebben gemaakt met een 

mooi team van vrijwilligers zijn erg positief, En in 2021 gaan we dit nog verder 

uitrollen. 

Een club zonder vrijwilligers kan niet bestaan! Dat is bij ALW net zo en daarom wil ik 

nogmaals alle vrijwilligers, Trainers etc. bedanken voor hun bijdrage in 2020. Samen 

maken we ALW. 

We hebben nog wel een kleine wijziging door gevoerd van Jeugdlocatie ALW gaan we 

over naar Zeilclub aan lager wal. Dit doen we bewust omdat we merken dat onze leden 

samenstelling veel breder wordt dan alleen jeugd.  
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Zo kunnen we ook de Skarl club benoemen en de mensen die via Sailibility bij ALW 

komen zeilen. 

 

Hierbij presenteren wij u ook alvast de agenda voor de jeugd van aan lager wal 2021. 

Sailibilty, zeilavonden etc worden later nog ingevuld.  

Maar ook in 2021 gaan we door op de koers die we ingeslagen zijn een zeilclub voor 

iedereen met veel zeilplezier een gezellig clubhuis en vooral genieten! 

Agenda Aan Lager Wal 2021/ Jeugd 

Theorielessen nader in te plannen ( door covid-19 ligt dit stil)  

18 April: Activiteit samen met de haven opstap dag  

22 mei opening seizoen 

29 mei zwembad les 

5 juni t/m 10 juli elke zaterdag zeillessen 

4 juli inhaal les 

11 juli afzeilen CWO 

17/18 juli ALW weekend 



14 
 

26-31 juli zeilweek  

11 september t/m 16 oktober elke zaterdag zeillessen 

3 oktober inhaal les 

10 oktober delta combi (onder voorbehoud) 

17 oktober afzeilen CWO / Club kampioenschappen  

We zijn nog aan het kijken met een groep instructeurs of we ook wedstrijd zeil lessen 

kunnen gaan organiseren voor de jeugd. Lessen voor volwassen blijven ook mogelijk. 

Sailibility zeilen zal waarschijnlijk op zondagen plaats gaan vinden.  

Mogen wij u in 2021 weer begroeten met de wind in de zeilen! 

Met vriendelijke groet, 

Joris Völker 

Voorzitter zeilclub ALW 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

Vanaf maandag 26 oktober 2020 start Rijkswaterstaat met het verlagen van het 

waterpeil op het Veerse Meer naar het winterpeil van N.A.P. - 0,30 m. Naar 

verwachting zal het winterpeil uiterlijk maandag 31 oktober 2020 bereikt zijn. 

 

Fluctuerend peil 

Het peil op het Veerse Meer kan in de winterperiode fluctueren tussen N.A.P. - 

0,20 m en N.A.P. - 0,40 m. In geval van extreme neerslag of extreme 

neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) 

worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van 

polderwater. Dit zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen bekend 

worden gemaakt. 

 

Winterperiode 

Omdat het winterpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de 

“Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar 

verwachting volledig blijven benutten. Aansluitend aan de peilverlaging zal ook 

de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle 

motorboten worden weggehaald uit het Veerse Meer. 

Meer informatie 

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kun je gratis 

bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002). 
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Trekvissen weten kieropening bij Haringvlietsluizen massaal te 

vinden 

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020- Laatste update: 22 oktober 2020  

Uit onderzoek naar de intrek van vissen in het voorjaar 2020 blijkt dat trekvissen 

de kieropening bij de Haringvlietsluizen massaal weten te vinden. Er werden 23 

vissoorten aangetroffen en er zwommen naar verwachting al tientallen 

miljoenen vissen vanuit zee richting het Haringvliet. Sinds 2019 zet 

Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier om zo de 

vismigratie te verbeteren. 

Cora van Nieuwenhuizen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Mooi 

nieuws dat vissen de doorgang van zee naar de rivieren goed weten te vinden! 

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een innovatief natuurproject 

en de resultaten zijn positief. De komende jaren gaan we door met 

onderzoeken hoe we vissen het beste kunnen helpen bij hun trektocht.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit onderzoek zijn in één van de 17 sluizen netten geplaatst; fijnmazige 

netten om kleinere vissen te vangen en een groter grofmazig net om grotere 
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vissen te vangen. In totaal werden er 23 verschillende vissoorten aangetroffen. 

Gebaseerd op de vangsten tijdens het onderzoek en de ruim 850 kiermomenten 

sinds 2019, is het de verwachting dat al tientallen miljoenen vissen de 

Haringvlietsluizen zijn gepasseerd. 

Veel haring en sprot 

Opvallend is de verscheidenheid van de 23 soorten. Er werden typische 

trekvissen zoals aal, driedoornige stekelbaars en spiering aangetroffen maar 

ook zout-, en brakwatersoorten zoals zeebaars, kleine zeenaald, haring en 

sprot. Deze laatste 2 zijn met 95% van het totaal de meest aangetroffen vissen. 

Ook zoetwatersoorten werden gezien. Deze vissen komen soms aan de 

zeekant van de Haringvlietsluizen terecht en gebruiken de kier om weer terug te 

zwemmen naar het Haringvliet. 

Soorten zoals zalm, zeeforel en houting zijn zoals verwacht niet aangetroffen 

tijdens dit onderzoek. Dat komt waarschijnlijk omdat zij de netten goed kunnen 

ontwijken. Of deze vissen door de kier trekken, wordt daarom op een andere 

manier onderzocht. 

Kieren bij de Haringvlietsluizen 

Met het regelmatig op een kier zetten van de Haringvlietsluiten sinds 2019, 

staat de voordeur van de Rijn-Maasdelta weer open voor trekvissen. 

Rijkswaterstaat voert het kieren (het Kierbesluit) stapsgewijs in middels het 

programma ‘lerend implementeren’. Dit meerjarig programma bestaat uit 

praktijkonderzoeken naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de 

kieropening voor visintrek. 

Wereld Vismigratiedag 

Op zaterdag 24 oktober 2020 is er speciale aandacht voor de trektochten van 

vissen tijdens Wereld Vismigratiedag. Dit is een wereldwijde viering die in het 

teken staat van het creëren van bewustzijn voor open rivieren en trekvissen. 

Deze internationale dag van de vismigratie wordt gecoördineerd door de World 

Fish Migration Foundation. Ook in Nederland wordt tijdens de Week van Ons 

Water stilgestaan bij het belang van open rivieren en vrije migratie van 

trekvissen. Rijkswaterstaat treft op meerdere plekken in Nederland maatregelen 

voor vismigratie. 

  

https://www.worldfishmigrationfoundation.com/
https://www.worldfishmigrationfoundation.com/
https://www.onswater.nl/weekvanonswater
https://www.onswater.nl/weekvanonswater
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/ruim-baan-voor-vis/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/ruim-baan-voor-vis/index.aspx
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Problemen doorvaart Bergse Diepsluis 

Geplaatst op 06/06/2020 | Door Ruud van den Heuvel 

 

 

Het komt helaas regelmatig voor dat er problemen zijn bij het passeren van de 

Bergse Diepsluis. We zetten eerst alle informatie nog eens op een rijtje: 

Sluiskolk: Breedte: 6.5 meter, lengte: 37 meter. Schutlengte bij eb: 34 

meter. Drempel diepte beneden/buiten: -4 meter, drempel diepte 

boven/binnen: -2.5 meter. 

 

Max. afmetingen schepen: L * B * D: 34.0 * 6.0 * 2.0m. Diepgang bij 

Oosterscheldezijde > NAP-1,50m, enkele draaideur.  

Schutbeperking bij waterstanden van NAP +2,50 m en NAP -2,40 m. Bediening 

op afstand vanuit het Topshuis, Neeltje Jans. 

 

Marifoon 

Kanaal: 18, radioverkeer: twee richtingen 

Opmerking: Bij een windkracht van 7 bft  en meer worden de bruggen niet 

bediend. 

Telefoonnummer: 088-7970123 

  

Wat zijn de problemen: Buiten dat het in het vaarseizoen erg druk is bij de 

sluis en de wachttijden oplopen wat frustrerend is, komt het ook voor dat door 
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een lage waterstand schepen niet worden geschut. Schepen mogen maximaal 

2.0 meter diep steken bij een waterstand van > NAP-1,50 m. Ook al is de 

waterstand hoger dan nog geldt max 2.0 m. Is de waterstand lager dan NAP – 

1,50 m dan moet er worden gerekend. Voorbeeld: Is de waterstand nu 

bijvoorbeeld NAP – 1,60 m dan mag uw schip niet dieper steken dan 1,90 m. Is 

de waterstand NAP – 1,80 m dan mag uw schip niet dieper steken dan 1,70 m, 

enzovoorts. 

 

De sluiswachter vraagt regelmatig naar uw diepgang en is deze meer dan 2,0 m 

dan wordt u geweigerd. Is het afgaand tij is de waterstand dan lager dan NAP – 

1,50 m dan zal aan de hand van uw diepgang worden berekend of u wordt 

geschut of dat u wellicht moet wachten tot het water weer is gestegen. 

Voorbeeld: De waterstand is NAP – 1,70 m;  dan mag uw schip niet dieper 

steken dan 1,80 m. Steekt uw schip 1,90 m dan moet u wachten tot het 

waterpeil weer hoger is dan NAP –  1,60 m. 

De sluiswachter houdt bij afgaand tij bij het naar buiten gaan ook nog een kleine 

marge aan omdat het schutten immers enige tijd vergt. 

 

Mocht u nu te horen krijgen dat u op dat moment niet kan worden geschut maar 

moet wachten tot het tij weer is gestegen, vraag dan of u een seintje krijgt 

wanneer u wel weer kan worden geschut en vraag ook dat ze er voor zorgen 

dat u dan voorrang krijgt bij het binnenvaren van de kolk.  

Mocht u klachten hebben over het schutten, neem dan contact op via 

bovenstaand telefoonnummer en gebruik daarvoor niet kanaal 18.  

O ja, er varen blijkbaar schepen rond met een variabele kiel en dan wordt niet 

bedoeld schepen met een klapkiel. Houd u aan de werkelijke 

scheepsgegevens! Het gaat immers om uw veiligheid en om schade te 

voorkomen uw schip en de sluis.  

 

Tot slot; Blijf rustig, ga niet in discussie op kanaal 18 en dring zeker niet voor. 

Geduld is een schone zaak. Bedenk dat in het Topshuis meerdere sluizen 

worden bediend er vaak topdrukte heerst en er ook weleens een foutje kan 

worden gemaakt. 

Bron; Watersportvereniging De Kogge. 
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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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Waterpolitie tevreden over eerste test met drones 
 

 

De waterpolitie van Oost-Nederland en de Landelijke Eenheid hebben 

afgelopen zomer drones ingezet bij de controles op het water. Met behulp van 

de drone kunnen overtredingen beter en eerder geconstateerd worden, zo 

schrijft de politie. 

Pilot 

De waterpolitie heeft in Gelderland in juli, augustus en september een pilot 

uitgevoerd, waarbij een drone is ingezet om overtredingen te constateren. Met 

behulp van beelden van de drone, die hoog boven het water en de oever vliegt, 

constateert de waterpolitie overtredingen. De medewerkers van de waterpolitie 

staan op dat moment vaak op de oever of bevinden zich elders op het water. 

Na het constateren van de overtreding gaan de agenten pas op de overtreder af 

om hem te waarschuwen of te bekeuren. De pilot is een samenwerking van de 

waterpolitie van Oost-Nederland, de waterpolitie van de Landelijke Eenheid en 

het droneteam dat eveneens een samenwerkingsverband is van beide 

politieorganisaties. 
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Controles  

In totaal stonden acht controles gepland, waarvan er drie niet doorgingen door 

slecht weer. De controles vonden plaats op diverse plaatsen in Gelderland, 

zoals op diverse plaatsen op de Rijn, in recreatiegebied Rhederlaag, op de 

randmeren nabij Harderhaven en in Giethoorn. Er werden 150 vaartuigen 

gecontroleerd en werden 56 boetes uitgedeeld. Het gaat dan om overtredingen 

als het niet hebben van een dodemanskoord, te snel varen, waterskiën terwijl 

dit verboden is en het niet hebben van goed zicht.  

Tevreden 

De initiatiefnemers van de controles met de drone zijn tevreden over de nieuwe 

werkwijze: “We zijn deze pilot gestart om te kijken hoe we de heterdaadkracht 

kunnen versterken. We zien vaak bij reguliere controles dat watersporters zich 

netjes gedragen zodra wij in de buurt komen of elkaar zelfs waarschuwen als 

wij op het water zijn. Met de drone kunnen wij onzichtbaar overtredingen 

constateren, om vervolgens naar de overtreder toe te gaan en aan te spreken.”  

De controle met de drone is geen vervanging van de reguliere controles en 

surveillance op het water, maar wordt gezien als een aanvulling. Door de 

positieve resultaten wil de waterpolitie deze vorm van controleren ook in het 

watersportseizoen van 2021 gaan inzetten en gaan uitbreiden. 

Veiligheid op het water 

In de zomermaanden was het druk op het water. Daarnaast zorgde corona 

deze zomer voor extra vaartuigen op het water. Het is belangrijk dat iedereen 

die recreëert op het water weet wat de regels zijn op het water en zich ook 

daaraan houdt. De Waterpolitie voert de controles uit om de veiligheid op het 

water te vergroten. 
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Oog voor mossel en oesterkwekers bij baggeren Zandkreek geul  

 

Door 125.000 m³ zand en slib te baggeren, brengen we de Zandkreekgeul 

weer op diepte. Dit doen we voor de scheepvaart, maar het raakt ook 

mossel- en oesterkwekers. ‘We wéten dat dit project hinder veroorzaakt, 

maar willen die zo beperkt mogelijk houden’, zegt Alice van Goudswaard 

namens Rijkswaterstaat in gesprek met de secretarissen van de 

Nederlandse Oestervereniging en PO Mossel. 

Alice van Goudswaard, adviseur omgeving Rijkswaterstaat 

Addy Risseeuw, secretaris PO Mossel 

Wat houdt het baggeren van de Zandkreekgeul in? 

Alice van Goudswaard, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat: ‘We halen 

125.000 m³ slibrijk materiaal uit de Zandkreekgeul, tussen het Veerse Meer en 

de Oosterschelde, omdat deze verzandt. Zo maken we de vaargeul weer diep 

genoeg en kunnen de beroepsvaart, recreatievaart en riviercruises er ook in de 

toekomst vlot, veilig én tij-onafhankelijk doorheen varen.’ 

In hoeverre heeft dit project invloed op de achterban van de kwekers? 

Addy Risseeuw, secretaris PO Mossel: ‘Sommige percelen van onze leden 

liggen gedeeltelijk of zelfs volledig in de Zandkreekgeul. Het baggeren raakt 

onze leden dus direct. Een eerste vraag was dan ook of de werkzaamheden 

ervoor zouden zorgen dat het profiel van de percelen zodanig verandert dat ze 

minder geschikt zouden worden voor de kweek van schelpdieren.’ 
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Jaap de Rooij, secretaris Nederlandse Oestervereniging 

Jaap de Rooij, secretaris Nederlandse Oestervereniging: ‘Een andere vraag 

was of er bij het baggeren en het storten sediment – in dit geval zand en slib - 

zou kunnen drijven in de richting van onze percelen in de Oosterschelde. Als 

dat op de mosselen, oesters of oesterbroed blijft liggen, kunnen de 

schelpdieren stikken.’ 

Alice: ‘Die zorgen zijn precies de reden dat we al in een vroeg stadium de 

wensen hebben opgehaald in de sector. Dat deden we in individuele 

gesprekken met mossel- en oestervereniging en tijdens 

stakeholdersbijeenkomsten met de kwekers zelf. We wéten dat de uitvoering 

van dit project hinder veroorzaakt, maar willen die zo beperkt mogelijk houden. 

Daarom hebben we informatie nodig over de belangen in de omgeving.’ 
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