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Afscheid leo H. Rietdijk
Leo Rietdijk heeft gedurende acht jaar deel uitgemaakt van het regioteam Delta Noord. Zijn
portefeuille betrof het Brielse Meer. Leo heeft zijn uiterste best gedaan het Brielse Meer
aantrekkelijk te houden voor
alle takken van
watersportsport. Helaas heeft
hij moeten constateren dat
verpaupering door het niet
schoonhouden van het gebied,
het wegrotten van steigers en
het afsluiten van bepaalde
delen van het water, zoals
kreekjes en haventjes, de door
hem beoogde aantrekkelijkheid
niet werd gerealiseerd. Leo
heeft op breed terrein de strijd
gestreden maar liep tegen het hedendaagse probleem op van te weinig geld bij instanties en
overheid. Gepoogd wordt private partijen te interesseren voor investeringen in het gebied,
maar dat kan leiden tot betaald gebruik van faciliteiten. Gelet op de huidige economische
omstandigheden, waarin de woorden deflatie en stagflatie zijn te horen, zal de opvolger van
Leo, de heer Leo de Bruin een pittige taak hebben.

Openingstijden spoorbruggen 2015
De voorstellen voor de openingstijden spoorbruggen 2015 zijn gepubliceerd. Het staat
allemaal op de site van Prorail, zie
www.prorail.nl/overheden/spoorbruggen
De geïnteresseerde watersporter moet wel de moeite nemen goed te zoeken om te zien wat er is
veranderd. Volgens de zegsman van het Watersportverbond is het zoeken wel de moeite waard.

Bedieningstijden Haringvlietbrug 2015 in concept
In concept zien de bedieningstijden er als volgt uit. Maar pas op, het is een concept!
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Bellenbaan Krammersluizen
In de noordelijke jachtensluis van de Krammersluizen voert Rijkswaterstaat in 2014 een
proef uit met een nieuwe methode van zoet-zoutscheiding. Hiermee wil Rijkswaterstaat
het doordringen van zout water uit de Oosterschelde naar het zoete VolkerakZoommeer voor de landbouw en de natuur zoveel mogelijk beperken en toch veilig
en vlot schutten. Door de nieuwe techniek kan er sneller geschut worden.
Zo werd de bellenbaan door Rijkswaterstaat aangekondigd in de media. Inmiddels zijn de
ervaringen opgedaan met deze bellenbaan bekend geworden, zie hieronder, en niet allemaal
even rooskleurig. Gewaarschuwd wordt voor een tegenstroom bij het invaren van de
bellenbaan en een meestroom na het passeren. Omdat in de bellenbaan de bestuurbaarheid van
een boot kan teruglopen werd geadviseerd vaart te houden bij het passeren van de bellenbaan.
Maar bij een nauwe sluis waar boten in liggen kan met vaart de sluis invaren problemen
opleveren. De ruimte om de boot af te stoppen wordt te krap.
Er is schade gevaren. Mogelijk zal het moeten wennen aan de bellenbaan daar een rol bij
spelen. Opmerkelijk is dat toen de bellenbaan bij de Volkeraksluis nog actief was niet of
nauwelijks schade werd gevaren. Blijkbaar speelt de grootte van de sluis hierbij een rol. Uit
eigen ervaring gemerkt dat tijdens het schutten bovenop de bellenbaan liggend het wegvaren
te doen is als er maar met vaart kan worden weggevaren. We hielden er een schoner
onderwaterschip aan over.

Innovatieve zoetzoutscheiding
(IZZS) Krammersluizen
Resultaten Pilot Krammerjachtensluis

Uit technisch onderzoek bleek dat de zoet-zout wissel installatie van de sluizen aan groot
onderhoud toe waren, ook in verband met een grote storingsgevoeligheid. Daarbij levert het
huidige systeem een tijdrovend schutproces op. Een bestuurlijk/politieke wens was ervaring
op te doen met IZZS (innovatieve zoet zout systeem) ook ten behoeve van de Volkeraksluizen
bij een eventueel zout Volkerak Zoommeer.
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Als hoofddoelen van het IZZS formuleerde RWS de eisen:
1. Sneller werkend systeem
2. Effectieve zoet-zout scheiding
3. Vermindering van de kosten van beheer en onderhoud
Bij de
Krammerjachtensluis is
daartoe aan nieuw type
bellenscherm met een
waterscherm aangelegd
en wordt gespoeld met
zoet water. Juist het
spoelen met zoet water
veroorzaakt voor de
passerende jachten de
reeds vermelde
meestroom en
tegenstroom.
De bevindingen van RWS met het nieuwe systeem zijn:
1. Het schutproces verloopt sneller, gemiddeld tien minuten sneller
2. Snel schutten wordt in topdrukte teniet gedaan doordat het meenemen van de laatste
boten te lang duurt en de deuren te lang openstaan
3. Twee schademeldingen door krappe manoeuvreerruimte
4. Mogelijk sluipende schade aan het koelsysteem van de motor en bij een
watergesmeerde glan door lucht in de systemen.
RWS heeft op basis van de bevindingen vijf verbetervoorstellen geformuleerd:
• De sluisdeur eerder dicht: beter sneller dan zoveel mogelijk boten mee
• Bij een schutting van de Oosterschelde (Zijpe) naar het Volkerak-Zoommeer
de ruimte tussen de sluisdeur en de trap vrijlaten
• Onderzoeken of een rood kruis op de muur aangebracht of de stopstreep
verlegd moet worden om de vrije ruimte te markeren
• In een situatie dat een schip op de bellenbaan stilligt: bellenscherm uitzetten
• In drukke perioden: waterscherm uitzetten (minder stroming)
• Onderzoeken of pictogrammen/borden kunnen worden aangebracht om aan
te geven dat bij invaren geldt: 1 voor 1 invaren en afstand houden
• Onderzoeken of de ingesproken tekst (bandje bediening) een update kan
krijgen, zodat meertalig recreatievaart geïnformeerd kan worden

Bron: Presentatie RWS tijdens de regiovergadering van Delta Noord op 15 oktober 2014
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Boete voor ankeren in De Slaak
De Slaak is gelegen ten zuiden van de Krammersluizen. Velen zien het stukje Zeeuws water
volledig over het hoofd, weinigen gaan er voor anker. Er liggen vele kenmerken in het water
maar helaas niet allemaal duidelijk, zoals blijkt uit de reactie van de Heilige Hermandad te
water op het voor anker gaan in de De Slaak door een watersporter.
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Uit de strafbeschikking bleek ook dat de boete na eerste verhoging € 362 zal bedragen en na
de tweede verhoging € 433. Wil men in verzet gaan dan is niet betalen is de aanbeveling.
Enige teksten van het verzet van de verbaliseerde watersporter:
Komende vanaf de Krammersluis ben ik de Slaak binnengevaren met aan de bakboordzijde staken die
het vaarwater aangeven en aan de rechterzijde een enkelvoudige verbodston met aansluitend een
serie identieke gele boeien zonder verbodsbepaling, waardoor naar mijn oordeel het daar aanwezige
MZI nadrukkelijk zichtbaar werd gemarkeerd. Ik ben daar dan ook (ruim) langs gevaren om
vervolgens achter deze MZI een ankerplaats te zoeken op geruime afstand van de MZI. Doel van dit
ankeren was om mijn kleinkinderen op een veilige plaats kennis te kunnen laten maken van de
schoonheid en rust van het Oosterscheldegebied, zoals ik dat ook in voorgaande jaren (toen er nog
geen MZI’s waren) wel heb gedaan
Duidelijk mag daarbij zijn dat ik in relatie tot de door mij gevolgde route geen kennis heb kunnen
nemen van de 2 meer zuidelijk gelegen verbodstonnen. Ik merk daarbij overigens op dat deze tonnen
gezien de breedte van het vaarwater zeer klein zijn en makkelijk over het oog kunnen worden gezien.

De Galathese Haven
In het Volkerak halverwege de Volkeraksluizen en de Krammersluizen ligt aan de westelijke
kant van het Volkerak de Galathese haven. Van oudsher een werkhaventje met aan de oever
van het Volkerak een
horecagelegenheid.
Absoluut niet aantrekkelijk
voor jachten. Inmiddels is
de haven verlaten door
beroepsschepen en zijn er
drijvende steigers gekomen
en een waarschuwing met
betrekking tot de diepgang.
En die valt tegen voor zeiljachten met een diepstekende
kiel. Hopelijk komt daar verandering in. De uitbater van
het etablissement heeft stille hoop op een verdieping van de
haven door een baggervaartuig zodat ook zeiljachten
gehoor kunnen geven aan het aanbod zoals verwoord op
zijn spandoek, te weten PASSANTENPLAATSEN.

Voor de watersporters met een boot
die wel de haven in kan is het goed te
weten dat er geen elektriciteit- en
wateraansluitingen zijn op de
steigers.
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De Zandmotor
Aan de Zuid-Hollansde kust ligt bij Monster de Zandmotor. Grof gezegd een hoop zand. De
zandmotor is voortgekomen uit het afstudeerproject van een student die een methode had
gevonden om langs deels natuurlijke weg de zanderosie aan de Nederlandse kust te
beteugelen. Dat de zandmotor haar werk doet blijkt uit onderstaande twee plaatjes die de
redactie van deze nieuwsbrief u niet wil onthouden.

De linker afbeelding geeft de zandmotor weer ten tijde van de aanleg, de rechterafbeelding geeft de
huidige situatie weer.

Conferentie Zuidwestelijke Delta Juli 2014
Op 19 juni verzamelen zo’n 200 vertegenwoordigers van provincies, rijk,
waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen uit de
Zuidwestelijke Delta in theater De Maagd in Bergen op Zoom voor de conferentie
Zuidwestelijke Delta.
Enige opmerkelijke uitspraken met betrekking tot (gewenste) ontwikkelingen in de delta
worden hier als citaat uit het verslag van de conferentie weergegeven.

Volkerak-Zoommeer
Knelpunt is de waterkwaliteit, daar moet iets aan gebeuren. Een goede waterkwaliteit is een
voorwaarde om de parels in het gebied (de forten, de havenkanalen) verder te kunnen
ontwikkelen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) moet daarom
nu de eerste stap zetten en besluiten tot een zout Volkerak-Zoommeer. Ondernemers in het
gebied zijn bereid om te investeren, maar stappen alleen in als er duidelijkheid is. Voor een
duurzame economische ontwikkeling is een zout Volkerak- Zoommeer het enige, juiste
besluit.”
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Grevelingen
“De waterkwaliteit van de Grevelingen wordt steeds slechter. Op dit moment kom je al op
zeven meter een waas van witte schimmel tegen die is ontstaan na het afsluiten van het water.
De hele Zuidwestelijke Delta is gebaat bij kwalitatief goed water. In Zeeland telt de
Nederlandse Onderwatersport Bond ongeveer een miljoen duikbewegingen per jaar. In
economisch opzicht is duiken dus een belangrijke sport voor het gebied. De oplossing is
simpel:
50 centimeter getij terugbrengen op de Grevelingen. Het Veerse Meer is een goed voorbeeld
van hoe je met een kleine ingreep de ecologische veerkracht terug kunt laten keren. Soms
moeten we de natuur gewoon een handje helpen.
Herstel van getij op de Grevelingen maakt het opwekken van duurzame energie mogelijk.
Daarom verkennen Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid- Holland, de gemeenten
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland de mogelijkheid voor een Getijdencentrale
Brouwersdam. Na een intensief en creatief traject, is het resultaat een breed scala aan
varianten. Bij een positief besluit van de minister van IenM, hebben de betrokken overheden
voldoende vertrouwen om in 2015 een concurrentiegerichte aanbesteding op de markt te
zetten. De komende maanden ligt de focus op haalbaarheid en betaalbaarheid met een balans
tussen een gezond Grevelingen en energieopwekking.
Meer informatie is ook te vinden op:
http://www.zwdelta.nl/opgaven/rijksstructuurvisie-grevelingen-volkerak-zoommeer.htm
http://www.zichtopdegrevelingen.nl/

Oosterschelde
De Oosterschelde kampt met een aantal problemen, een daarvan is zandhonger. Begin dit jaar
is een groot zandlichaam neergelegd voor de Oesterdam; de minister van IenM heeft dat in
januari officieel geopend. Ook op de Roggenplaat is zand nodig. De minister is het hiermee
eens, maar doet ook hiervoor een beroep op de regio. Daarom wil ik iedereen hier oproepen
om mee te doen met de crowdfundingsactie ‘Red de Roggenplaat”.

Nieuws uit de verenigingen
Stichting Haringvlietwedstrijden
De stichting is te beschouwen als een koepel boven de wedstrijden die op het Haringvliet en
het Hollandsch Diep worden georganiseerd door de diverse watersportverenigingen. Het
bestuur van de stichting, bestaande uit vertegenwoordigers van de wedstrijdorganiserende
verenigingen, constateert een teruglopende deelname aan de wedstrijden. Zo was de
belangstelling voor de uitreiking van de overall prijzen zo klein dat deze uitreiking werd
afgelast.
Het bestuur van de stichting stelt het op prijs als zeilers die deze wedstrijden varen het bestuur
op de hoogte stellen van hun ideeën over veranderingen in de wedstrijden waardoor deze
wedstrijden mogelijk meer deelnemers gaan trekken. Zij kunnen ideeën mailen naar het
Centraal Secretariaat Haringvlietwedstrijden info@haringvlietwedstrijden.nl .
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