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Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord 
Secretariaat: Hans Mani, email: wg.deltanoord@watersportverbond.com 
 
Nieuwsbrief, verschijnt twee- of driemaal per jaar, voorjaar, (zomer) en 
najaar 
 
Nieuwsbrief nr. 12.  Najaar 2012 
 
Algemene leden vergadering Delta Noord:  woensdag 14 november 2012. Aanvang 
20:00 u., zaal open 19:30 u.  
Plaats: WV Willemstad, Maritiem Verenigingsgebouw “De Campagne”  
Lantaarndijk 4, Willemstad (naast de vuurtoren)  
gratis parkeerplaatsen zijn direct naast het gebouw beschikbaar. 
 
Noteer svp datum en plaats in uw agenda! De ALV - documenten ontvangt u separaat. 
Ook deze keer worden er weer  interessante en actuele onderwerpen behandeld en is er 
daarnaast volop de gelegenheid om eigen verenigingspunten en problemen naar voren te 
brengen. Noteer de datum in uw agenda en bezoek het gastvrije clubgebouw van WV 
Willemstad! 
 
1. Haringvliet 
Haringvlietbrug: ernstige bedieningsproblemen in de aanloop van het afgelopen 
seizoen 

In april, mei zijn er beduidende storingen 
geweest in de bediening van de 
Haringvlietbrug.. Oorzaak waren 
ernstige problemen met de software, die 
veel tijd vergden om te kunnen worden 
herstellen. Bediening van de brug werd 
daardoor handwerk en het brugverkeer 
moest door personeel stilgelegd worden 
voor bediening van de brug.  De brug 
werd in die periode dan ook slechts 2 
maal per dag bediend. De zeilers, die 
gebruik moeten maken van de 
bedienbare brug om van of naar het 
Haringvliet te komen, hebben daar veel 
hinder van ondervonden. Met name gold 
dat ook voor de charterzeilvaart op het 

Haringvliet, die berichtte over economische schade ten gevolge daarvan. Op 10 mei is er in 
Willemstad een bijeenkomst geweest, waar alle belanghebbende bij aanwezig waren. Ook 
Delta Noord was met Robert Mastenbroek erbij aanwezig. Doel was een actieplan te maken, 
die er voor moest zorgen, dat de bediening weer zo snel als mogelijk op orde zou komen. In 
het   daarop volgende overleg met RWS is de urgentie voor (nood)reparatie heel duidelijk 
geworden. Ook een brief van het Watersportverbond, mede namens Delta Noord en gericht 
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aan RWS, heeft aangegeven hoe precair de toegang naar het Haringvliet voor de zeilvaart 
was geworden. RWS heeft inderdaad goede actie ondernomen en gezorgd voor een 
noodvoorziening, waardoor de bediening vanaf 9 juni weer normaal geworden was. In 
november volgt dan de definitieve reparatie. Als compensatie voor de watersport heeft RWS 
toegezegd om in de maand oktober hetzelfde openingsregiem van september te gebruiken.  
RWS heeft de afgelopen jaren voortdurend aandacht besteed aan de brug om zeker tijdens 
de vaarseizoenen een betrouwbare bediening te garanderen. In het overleg met Delta Noord 
werd veel aandacht gegeven aan de dringende opmerkingen daarover. Maar ook ondanks 
de afgelopen omvangrijke renovatie uitvoeringen, blijft de brug een behoorlijk struikelblok. De 
provincie zuid-Holland en in het bijzonder het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet heeft 
grote ambities om het Haringvliet aantrekkelijk te maken voor recreatie en watersport. Maar 
een belangrijke voorwaarde is dan wel dat voor de watersport er een goede en betrouwbare 
toegangelijkheid moet zijn. Met de voortdurende storingen in de afgelopen seizoenen staat 
dat laatste behoorlijk onder druk. Temeer daar ook aan de westzijde de toegang via de 
Goereese sluis haperingen geeft. 
Kierbesluit van de Haringvlietdam; verminderde indringing zeewater door Balance 
eiland, een innovatief voorstel! 
Nederland is door de EU verplicht dit kierbesluit alsnog uit te voeren. Haringvliet verzilt 
daardoor tot aan de lijn Spui - Middelharnis. De daardoor noodzakelijke vervangende 
maatregelen voor de inname van zoet water in het westelijke deel van het Haringvliet zijn 
duur. En wanneer daar mee begonnen wordt is nog niet bekend. Het binnendringende zoute 
zeewater kan echter aanzienlijk teruggebracht worden door een innovatief plan om een 

zogeheten Balance Island voor de monding 
van het Haringvliet aan te leggen. 
Het innovatieve plan bestaat in de kern uit de 
aanleg van een zandlichaam voor de monding 
van het Haringvliet. Het zand zorgt ervoor dat 
er minder zout water binnenstroomt als de 
sluizen van het Haringvliet open staan. Dit plan 
van Waterarchitect, Imares en Grontmij 
vermindert de zoutindringing doordat een 
bassin ontstaat met brak (gemengd zoet/zout) 
water. “We verplaatsen die vermenging in feite 
meer naar de zee. We verlengen het 
estuarium. Bij vloed stroomt daardoor minder 
zout water het 

Haringvliet in”. Het plan biedt ook mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen door de 
nieuwe eilanden. Ontwerpers wonnen met hun plan de Delta Award 2012!  
 
2. Natuur- en Recreatieschap 25 jaar  
Dit jaar bestaat het Natuur en Recreatieschap 25 jaar. Het 
bestuur heeft hier aandacht aan gegeven mede door het 
organiseren van een symposium onder de titel ”Recreatief 
Netwerk  Haringvliet” in mei te Hellevoetsluis. 
Het was een goed bezocht symposium met een boeiend 
programma, startend met de vraag “Wat wil de watersporter”, 
gepresenteerd door Robert Holmes van Macavity  Projecten. 
Ook was er een interessante presentatie over  een 
“Recreatief netwerk op en rond het Haringvliet”, gepresenteerd door Eric-Jan Pleijster van 
Lola Landscape Architects. In dit plan worden landrecreatie en kleine watersport op 
avontuurlijke wijze via diverse knooppunten op het Haringvliet aan elkaar gekoppeld. Ook de 
stand van zaken van het initiatief “Zicht op het Haringvliet” werd door Erik Rumpff van Groen 
Service Zuid-Holland toegelicht. Tot slot kwamen de ideeën en plannen aan de orde in de 
afsluitende forumdiscussie. 
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Als vervolg op het symposium organiseert het Natuur en Recreatieschap op 15 november 
een workshop met ondernemers, waar aandacht gegeven zal worden aan de ideeën van het 
recreatieve netwerk. Het gaat daarbij met name over de vaarverbindingen, ecologdes en 
aanlegplaatsen. 
 
Moorings in het Haringvliet. 
Ook dit seizoen is het aantal moorings verder uitgebreid. Ze blijken absoluut gewaardeerd te 
worden en in de weekenden en tijdens de vakanties zijn vele moorings in gebruik als mooie 

rustplek om te zonnen of te zwemmen. Maar ook 
bij slecht weer kan een mooring in de lij van een bank of eiland een goede schuilplaats 
bieden. 
Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat een mooringbol losraakt van zijn anker. Na 
waarschuwing hierover door Daan den Braber (lid regioteam Delta Noord), heeft de 
aannemer de afmeerbol weer secuur op zijn plek bevestigd.  
 
3. Tiengemeten 

Ook in dit seizoen heeft Delta Noord overleg gepleegd met Natuurmonumenten over de 
mogelijkheid voor aanleg van een haventje aan de oostpunt van het eiland, waar jachten 
enkele dagen veilig kunnen afmeren met goede toegang tot de infrastructuur en faciliteiten 
ter plekke. Ook met RWS is overlegd wat de mogelijkheden hiervoor zijn. In de 
voorjaarsnieuwsbrief zijn in enkele schetsjes daar een beeld van gegeven.  
De heer Henk Mayer van Natuurmonumenten benadrukt evenwel, dat ook 
Natuurmonumenten voorstander is van aanlegmogelijkheid aan de noord-oostpunt, maar wil 
benadrukken, dat zo’n faciliteit kleinschalig zal zijn en gericht op dagrecreatie. Maar 
watersporters zijn zeker welkom! Natuurmonumenten denkt aan een steiger, waar een groter 
schip (rondvaartboot, veerdienst Tiengemeten). Aan de binnenkant van deze steiger kunnen 
8 jachten comfortabel afmeren. Financiering hiervan is echter nog het probleem. Er wordt 
geprobeerd voor dit plan externe financiers voor te vinden. 
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Hij ligt dit toe in een brief naar Delta Noord: 

Leidraad bij de verdere ontwikkeling van natuureiland Tiengemeten blijft voor 
Natuurmonumenten de Ontwikkelingsvisie (Eiland van Wildernis, Weelde en 
Weemoed) die in 2000 is opgesteld door rijk, provincie Zuid-Holland, gemeente 
Korendijk en Natuurmonumenten. Volgens deze visie heeft natuurgerichte 
landrecreatie/wandelen voorrang op natuureiland Tiengemeten; op het eiland is een 
uitgebreid en goed gezoneerd netwerk aan paden aangelegd en op het grootste deel 
van het eiland kan buiten de paden worden gestruind. Passend bij de schaal van het 
natuureiland zijn aanvullend kleinschalige voorzieningen voor watersport gerealiseerd 
(dagligplaatsen Kern Midden en moerringen aan de zuidzijde van het eiland).  
 
In de ontwikkelingsvisie staat een aanlegsteiger bij de Oude Polder, de noord-oost 
punt van het eiland, op de plankaarten ingetekend. In de tekst staat hierover ‘Een 
extra aanlandingspunt in de Oude Polder (bij de Marinesteiger ter hoogte van de 
Karantijn) is met beperkte middelen te realiseren.’ De Marinesteiger was eigendom 
van Rijkswaterstaat en verkeerde in 2000 in bijzonder slechte staat. Met 
Natuurmonumenten is gesproken over herstel van de steiger door RWS en 
vervolgens overdracht van Natuurmonumenten. Hier is het niet van gekomen. De 
steiger is inmiddels afgebroken.  
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nog steeds de wens om op deze locatie een aanlegsteiger te realiseren en zoekt 
hiervoor reeds enige jaren naar externe financiering. Concreet gaat het om een 
steiger die aan de buitenzijde mogelijkheid biedt voor een groter schip 
(rondvaartboot, veerdienst Tiengemeten) om af te meren. De binnenzijde van de 
steiger komt uit de wind en uit de golven te liggen, en zal zo acht comfortabele 
dagligplaatsen bieden voor zeilboten of motorjachten. Het gaat dus nadrukkelijk niet 
om een volwaardige jachthaven. Het is ook niet de bedoeling om overnachten op 
Tiengemeten voor watersporters mogelijk te maken. Uit oogpunt van toezicht wil 
Natuurmonumenten het eiland ‘s avonds en ‘s nachts niet openbaar toegankelijk 
maken, met uitzondering van de eigen veerdienst (die eenvoudig en goed te 
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controleren valt). Herberg Tiengemeten en Buitenleven zijn ’s avonds en ’s nachts 
verantwoordelijk voor toezicht op hun gasten.  
 
In de directe omgeving van Tiengemeten zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden 
voor watersporters. Watersporters zijn van harte welkom op Tiengemeten, overdag 
en op de door Natuurmonumenten geboden voorzieningen. Met steun van externe 
partijen hopen wij ons plan voor een steiger in de noord - oost punt binnen afzienbare 
tijd te kunnen uitvoeren. Aanvullend zou het aantal mouringbollen aan de zuidzijde 
van het eiland - in goed overleg met ons - wat kunnen worden uitgebreid, als hieraan 
behoefte is. Wat Natuurmonumenten betreft is het aanbod voor de watersporter op 
natuureiland Tiengemeten dan compleet 

  
Delta Noord stelt er prijs op de 
visie van Natuurmonumenten 
over de faciliteiten voor de 
watersport op Tiengemeten door te 
geven aan de leden van Delta 
Noord en wil met 
Natuurmonumenten meedenken 
over de realisatie van de plannen. 
 
4. Waterplanten in het 

Haringvliet 
Ook dit seizoen zijn er weer 
ernstige klachten gekomen over de 
overlast tengevolge van de 
aangroei van waterplanten in het 
Haringvliet. Door verschillende 
schippers is melding gemaakt van 
waterplanten in de schroef tot het 
vastlopen in de hoog opgegroeide 
planten. Van de WV De Hitsert 
kwam de volgende foto, waarop de 
in de haven in september binnengewaaide ongekende hoeveelheid planten  er uit gevist zijn. 
Voorzitter Bert Bolhuis heeft RWS er bij gehaald. Het lijkt veel op waterpest en volgens RWS 
zou het om netkruid gaan. Op andere plekken zijn ook andere waterplanten in grote 
hoeveelheden aangetroffen. Zo kreeg Romke Woudstra (regioteam Delta Noord) lange 
slierten fonteinkruid in zijn schroef in het geultje de Vlije, noordelijk van Tiengemeten.  
De overlast door waterplantenaangroei is een belangrijk punt in het najaarsoverleg van Delta 
Noord met RWS. 
 
5. Brielse Meer 
De afgelopen jaren heeft het onderhoud aan het Brielse Meerdoor door voortdurende 

bezuinigingen nagenoeg stil 
gestaan. Het Brielse Meer 
overlegorgaan SOBM heeft 
daarover bij het 
Recreatieschap Voorne-
Putten-Rozenburg  tegen 
geprotesteerd samen met 
enkele andere verenigde 
ligplaatshouders aan het 
meer. Dit heeft uiteindelijk 
een goed resultaat 
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opgeleverd en ondergaat het Brielse Meer een goede kwaliteitsimpuls door nieuwe 
recreatieve voorzieningen die door het recreatieschap zijn aangelegd zoals een 
beachvolleybalveld, een beachvoetbalveld en speeltoestellen (door Rijkswaterstaat 
gefinancierd). Ook is een hondenstrand aangelegd. Komend voorjaar volgen nog rustpunten 
langs het fietsknooppuntensysteem en een waterspeelplaats voor kinderen. 
Het Recreatieschap  wordt nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke 
bezuinigingsmaatregelen, waarvoor het diverse ombuigingsmaatregelen neemt. 
Rijkswaterstaat is echter de financierende partij wat betreft bovengenoemde recreatieve 
voorzieningen en het beheer ervan voor de komende tien jaar (dit ter compensatie voor de 
verbreding van de A15). Het geld hiervoor is gelabeld en mag niet worden gebruikt voor het 
dekken van de bezuinigingsopgave. In het voorjaar 2013 wil het SOBM met feestelijke en 
spectaculaire evenementen - zoals het laten landen van een watervliegtuig op het Brielse 
meer - de verbeteringen in gebruik stellen. 
 
6. Ondieptes in het havenkanaal van Middelharnis.  
Middelharnis is een mooi plaatsje met een aantrekkelijke havenkom aan het Haringvliet en 
een bezoek door een jacht meer dan waart. Het biedt meerwaarde aan dit mooie vaargebied. 

Maar langzame verzanding van 
het havenkanaal, maakt het 
gevaarlijk voor de wat dieper 
stekende jachten. Het moet 
daarom  regelmatig uitgebaggerd 
worden. Ook het afgelopen 
seizoen begon dit probleem op te 
spelen, maar de gemeente had 
een financieringsprobleem voor 
het uitbaggeren. De omliggende 
watersportverenigingen hadden 
de gemeente op de dringende 
noodzaak ertoe gewezen. Het 
Watersportverbond heeft dit 

krachtig ondersteund door samen met de ANWB en de HISWA een heldere brief over de 
noodzaak hiervoor aan de raad te sturen. Deze is in oktober behandeld door de raad, wat 
mede heeft bijgedragen, dat de financiering van het uitdiepen is veilig gesteld! 
  
7. Overleg RWS 
Goereese sluis 
RWS is in oktober 
omvangrijke 
renovatiewerkzaamhed
en begonnen aan de 
Goereese sluis, met 
name beide 
ophaalbruggen worden 
daarbij onder handen 
genomen. Een goede 
actie van RWS, want 
ook het afgelopen 
seizoen zijn er enkele 
onverwachte storingen 
aan de bediening van 
de sluis geweest. (foto 
van RWS met 
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linksonder de toegang tot de sluis vanuit het Haringvliet). De werkzaamheden lopen door tot 
in 2013. 
Volkeraksluizen. Door de voortdurende groei van de beroepsvaart, zeker ook de komende 
jaren, staat de capaciteit van het sluizencomplex steeds meer onderdruk. RWS is daarom 
samen met de gebruikersorganisaties bezig te onderzoeken hoe deze druk op de capaciteit 
ook voor de langere termijn  effectief opgevangen kan worden. Ook een gedeeltelijke 
openstelling op de plaats van de spuisluis wordt daarbij overwogen. Zoals het er nu evenwel 
naar uitziet lijkt de keuze te vallen op een verbetering van de sluiskolken voor kortere 
schuttijden en in de nabije toekomst voor de aanleg van een extra kolk. 
Weerbericht post Ouddorp via kanaal 71. 
Ook dit seizoen kon het weerbericht van post Ouddorp weer succesvol ontvangen worden 
via marifoonkanaal 71 op het Haringvliet en Volkerak. Voor de kuststreek is dit half-uurlijkse, 
uitgebreide weerbericht te ontvangen via kanaal 25. Kanaal 71 dient niet voor communicatie 
met post Ouddorp, maar puur voor het ontvangen van het weerbericht. Nogmaals moet 

benadrukt worden, dat dit weerbericht heel 
belangrijk is voor de watersport bij het plannen van  
vaartochten. 
 
8. Natura 2000 
Op 5 november organiseert RWS de afrondende 
Natura 2000 klankbordgroepbijeenkomst voor het 
tot stand komen van de beheerplannen Natura 2000 
Deltawateren. Op de bijeenkomst zal het tweede 
concept ontwerp beheerplan voorgelegd worden.  
Hierover is veel te vinden op de website 
www.natura2000deltawateren.nl.  
Er blijkt uit, zoals ook al in de voorjaarsnieuwsbrief 
werd vermeld, dat er voor de recreatievaart door de 

voorgestelde zoneringsvoorstellen vrijwel niets zal veranderen. 
 
9. Berichten uit de verenigingen 
WSV Rhoonse Grienden. Tijdens de ALV van 
deze vereniging werd gewezen op het gevaar van 
de vaart over de Oude Maas. Veel jachten kiezen 
ervoor net buiten de tonnen van de vaargeul te 
varen. Het wordt daar echter als snel ondiep en 
zekere ook het gevaar om op een van de kribben 
te lopen is niet denkbeeldig. Dit blijkt dan ook 
regelmatig voor te komen. Gebruik van een 
actuele vaarkaart en goede uitkijk is dan ook van 
het grootste belang. Uit de foto blijkt de ernst van 
de situatie! 

Haven Hellevoetsluis Na jarenlang 
overleg met de gemeente heeft WV 
Hellevoetsluis de oude ligplaatsen in de 
haven van Hellevoetsluis opgezegd en 
nieuwe goede plaatsen gekregen in het 
Kanaal door Voorne. In de haven heeft de 
gemeente nu mooie nieuwe ligplaatsen 
laten aanleggen, waar deze een huurder 
voor zoekt! 
De foto van Daan den Braber (lid 
regioteam Delta Noord) geeft een 
impressie van deze nieuwe ligplaatsen. 
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Blauwe Vlag. Deze werd uitgereikt aan de wsv Haringvliet in het Kanaal door Voorne voor 
de prima ingerichte haven, die voldoet aan de voorschriften, die behoren bij de Blauwe Vlag. 
Een geweldige prestatie! 
Jubilea. Tot slot nog 
de berichtgeving van 
enkele 
verenigingsjubilea in de 
regio. Delta Noord 
probeert daar altijd zo 
veel mogelijk bij 
vertegenwoordigd te 
zijn, maar niet altijd lukt 
dat. 
Zo vierde WV.  De 
Hitsert haar 40 jarige 
jubileum en WV Strijen 
Sas haar 50 jarige 
jubileum. 
 
DN-Nieuwsbrief op de 
website van WV 
Willemstad 
De DN-Nieuwsbrief  wordt oa. gastvrij gepubliceerd op de website van de 
watersportvereniging Willemstad, www.wvwillemstad.nl. Klik door naar de DN-Nieuwsbrief 
via de knop artikelen op de homepage. Vermeldt dit svp. ook aan uw clubleden via uw 
clubblad of  website! 
 
 
De DN-Nieuwsbrief staat onder redactie van Loek Boonstra. 
Voor info of voor te plaatsen berichten: tel: 040-2213758 of email: lboonstra-1@hetnet.nl 
 


