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Winterstalling
De kilte van de crisis daalt nu ook letterlijk neer over het  
varenswereldje: de schepen worden weer winterklaar  
gemaakt, opgelegd of onder zeil opgeborgen.

En met dat winterseizoen moet je toch weer wat aan-
dacht besteden aan zaken die typisch met de winter 
samenhangen:

• Heb je de verzekeringspremie voor volgend jaar 
al gecheckt? De assurantiebelasting wordt 
waarschijnlijk verdubbeld dus nagaan of het 
mogelijk is om de premie voor volgend jaar dit 
jaar al te betalen!

• Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor 
schade aan je schip in de winterstalling: ben jij 
zelf aansprakelijk voor stormschade, schade als 
gevolg bij een brand bij de buurman of de 
explosie van een gasfles? Lees je polis heel 
goed door. Volgens de Hiswa- voorwaarden ben 
je vaak zelf verantwoordelijk.

• Heb je je schip al winterklaar gemaakt? Vaak is 
de techniek een kostbaar onderdeel van het 
schip en nogal gevoelig voor vorst. Dingen 
waaraan je kunt denken: afdichting van 
schroefas en roerkoning, smeren (!) van de 
impeller van de waterpomp, vorstvrij maken van 
het koelsysteem, accu's controleren en opladen, 
ontvochtiger aanzetten zodat het schip niet naar 
vocht en schimmel gaat ruiken.

Of je gaat gewoon nog eens een mooi tochtje maken. 
Daarvoor leent de herfst zich bij uitstek. Minder druk, 
soms best aardig weer, mooie natuur.

Veel leesplezier!

Han Kersten, schipper. 

Kosten schip plus 2%                                           
Op 1 oktober gaat het algemene BTW-tarief van 19  
procent omhoog naar 21 procent. Bedrijven dienen het  
nieuwe tarief te hanteren voor goederen en diensten die 
ze vanaf die datum leveren. Bepalend is de  
leveringsdatum en niet de factuurdatum. 

De BTW-verhoging is een van de maatregelen uit het 
Begrotingsakkoord 2013 (in de media ook wel het 
Kunduz-akkoord genoemd). Daarmee moest Nederland 
zijn overheidsfinanciën op orde brengen om het 
begrotingstekort komend jaar onder de EU-norm van 

3 procent van het bruto binnenlands product te laten 
dalen. De verhoging van de BTW wordt vanaf 2013 voor 
een deel gecompenseerd door een lagere inkomsten-
belasting en loonbelasting. Het lage BTW-tarief blijft  
gehandhaafd op 6 procent.

The Tall Ships Races Harlingen 2014                    
De Friese havenstad Harlingen treedt 3 tot en met 6 juli  
2014 als gastheer op voor het internationale nautische  
evenement The Tall Ships Races. The Tall Ships Races 
bestaan sinds 1956 en worden jaarlijks gehouden in  
verschillende Europese vaargebieden. Het is een initia-
tief van Sail Training International (STI). Een wereldwijd  
netwerk dat zich inspant om een bijdrage te leveren aan  
de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van  
jongeren. 

Sail Out Parade
Op 3 juli zal Harlingen als starthaven van The Tall Ships 
Races de internationale schepen die in Parade binnen-
varen en trainees verwelkomen. Na de Sail Out Parade 
op zondag 6 juli ligt de startlijn voor de schepen boven 
Vlieland en Terschelling. The Tall Ships Races bestaan 
altijd uit twee of drie etappes en doen verschillende 
Europese havens aan. De eerste etappe gaat van 
Harlingen naar Fredrikstad in Noorwegen. De laatste 
wedstrijd gaat van Noorwegen naar Esbjerg. De deelne-
mende havensteden (host ports) trekken zo’n 60 tot 100 
Tall Ships en circa 3.000 bemanningsleden aan, die 
zeker dertig nationaliteiten vertegenwoordigen. 
Belangrijk onderdeel is dat de bemanning van de 
deelnemende Tall Ships voor minstens de helft uit 
trainees bestaat. 

Trainees staan centraal
Trainees zijn jongeren met een leeftijd tussen de 15 en 
25 jaar die kennis maken  met alle aspecten van het 
zeilen, zoals het: samenwerken, navigeren, het 
beklimmen van de masten, koken, schoonmaken en 
overwinnen. Hiernaast ligt de nadruk ook op activiteiten 
die de culturele uitwisseling en wederzijds begrip 
stimuleren. Het wordt internationaal gezien als een 
effectieve methode om jongeren te laten kennismaken 
met normen en waarden, teamgeest ontwikkelen, fysie-
ke uitdaging te vinden en vooral: te leren over zichzelf!
Voor de jongeren bestaat ook de mogelijkheid zich op te 
geven voor één van de internationale uitwisselingspro-
gramma’s en awards. Mentoren begeleiden de uitwis-
selingsprogramma’s aan boord. Deelnemers uit 
verschillende Europese landen worden over de schepen 
verdeeld, om zo een culturele diversiteit en wederzijds 
begrip te bevorderen.

Grootste evenement ooit in Friesland
De wedstrijd is belangrijk maar zeker even belangrijk is 
het sociale aspect van het evenement. Aan wal vullen de 
kades van de havens zich dan ook met theater, sport, 
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muziek, eten en een heuse crewparade. The Tall Ships 
Races trekken jaarlijks miljoenen toeschouwers. 
Nieuwsgierig? Volg de voorbereidingen via Linkedin 
(Harlingen Host Port Tall Ships Race July 2014), Twitter 
(@TSRH2014), Facebook(The Tall Ships Races Har-
lingen 2014) en thetallshipsracesharlingen2014.com

Keersluis Heumen bereikt hoogtepunt                  
HEUMEN - Met de nieuwe keersluis in Heumen weten  
de bewoners langs het Maas-Waalkanaal zich voor de  
toekomst beter beschermd tegen hoge waterstanden op  
de Maas. Die hoogwaterveiligheid verdient de hoogste  
prioriteit. Bovendien verbetert de doorstroming van het  
binnenvaartverkeer op het kanaal en ontstaat er meer  
ruimte (7 ha) voor natuur en recreatie. Staatssecretaris
Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag 24
september het hoogste punt van de twee nieuwe, 25  
meter hoge, heftorens samen met de burgemeester van  
Heumen onthuld.

“Met deze markante keersluis slaan we drie vliegen in 
een klap. Eerst en vooral is deze keersluis nodig om 
veilig wonen en werken hier langs de Maas voor de
komende decennia zeker te stellen. Daarnaast 
verbeteren we de doorstroming van het binnenvaart-
verkeer op het Maas-Waalkanaal. Dankzij de construc-
tieve samenwerking met de gemeente en natuuror-
ganisaties geven we met dit project ook nog een
impuls aan de Europese binnenvaart en aan de natuur- 
en recreatiemogelijkheden in deze regio.

Het combineren van die functies,dat is de kracht van het 
Nederlandse watermanagement”, aldus staatssecretaris 
Atsma bij de onthulling van de 25 meter hoge heftorens. 
De bouw van de nieuwe keersluis -naast de bestaande
sluis- in Heumen is onderdeel van het omvangrijke pro-
gramma Maaswerken. In het Rijksprogramma Maas-
werken zijn ruim 52 maatregelen opgenomen om
Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te 
houden. Deze maatregelen beschermen de bewoners 
langs de Maas tegen de gevolgen van hoog water. 
Bovendien wordt er nieuwe natuur langs de Maas én
wordt de Maasroute als Europese vaarweg gemoder-
niseerd (deelproject Maasroute). In de nieuwekeersluis 
Heumen komen al deze doelstellingen samen.

Beschermen
Als keermiddel beschermt de nieuwe sluis het Maas-
Waalkanaal tegen de hoge waterstanden van de Maas. 
Bij een waterstand van 12.15m boven NAP zal de 
keersluis de functie van waterkering vervullen.Omdat de 
keersluis naast de al bestaande schutsluis is gebouwd,
wordt bij de sluis tweerichtingsverkeer mogelijk. Hierdoor 
kan het scheepvaartverkeer sneller doorstromen. Na 
voltooiing van de keersluis kunnen ook klasse Vb 
binnenvaartschepen de sluis passeren. Tenslotte is in de 
directe omgeving van de nieuwe keersluis een gebied 

van ongeveer 7 hectare ingericht voor natuur en recre-
atie. Naast een nieuwe behuizing voor een dassen-
familie is er een recreatieve wandelroute voor bewoners
en bezoekers van Heumen . De keersluis is één van de 
maatregelendie door Europa (Trans European Network) 
wordt gesubsidieerd om de Maasroute als Europese 
vaarklasse Vb-vaarweg te faciliteren. Voor de keersluis 
is een bedrag vantwintig miljoen euro begroot.

Kanaal Almelo-De Haandrik uitgebaggerd            
‘De Loper’ is de naam van brug Hoogenweg, de eerste  
nieuwe brug over kanaal Almelo-De Haandrik. Met de  
onthulling van deze naam openden gedeputeerde Gerrit  
Jan Kok, wethouder Jannes Janssen en de voorzitter  
van plaatselijk belang Erik Schoenmaker de brug op  
donderdag 13 september.

Brug Hoogenweg is de eerste van vijf bruggen over het 
kanaal die klaar is. Tot en met medio 2013 worden de 
bruggen Bergentheim, Kloosterdijk, Emtenbroekerdijk
en Beerzerveld opgeleverd. Inwoners en plaatselijk
belanggroepen zijn nauw betrokken geweest bij het ont-
werp en de inrichting van de bruggen. Daarnaast 
hebben zij de naam voor de nieuwe bruggen bepaald.
Het kanaal wordt in de periode tot en met december 
2013 ook gebaggerd over een lengte van 33 kilometer. 
Daarnaast zijn er een aantal wachtplaatsen aangelegd
en verbeterd. Deze flinke opknapbeurt van het kanaal
zorgt ervoor dat Almelo-De Haandrik in 2014 geschikt is 
voor schepen met een laadvermogen van 700 ton. Eèn 
schip staat gelijk aan zo’n 32 vrachtwagens.

VNF test WIFI op sluizen van Deule                    
VNF voert van 1 september tot 31 december testen uit
op het gebruik van WIFI aan de sluizen van Don, Grand  
Carré en Quesnoy sur Deule op de Deule.

Deze vaarweg, die de haven van Rijsel verbindt met de 
Leie in België, mag zich verwachten aan een groeiend 
scheepvaartvolume na de eventuele opening van het 
kanaal Seine-Escaut. Het riskeert dan nog drukker te 
worden aan de sluizen op deze verbinding.
De huidige wereldwijde crisis betekent niet dat VNF niet 
verder gaat met belangrijke infrastructuurwerken. En de 
trafieken op de Deule, die aan de Belgische grens 
aansluit op de Leie, noteren ook nu al een regelmatige 
groei. Er werd dan ook beslist om aan de drie sluizen op 
deze vaarweg een proef uit te voeren met het gebruik 
van Wifi voor het contact tussen de schepen en de 
sluismeester. Dat moet in de toekomst helpen om het 
verloop aan deze sluizen nog vlotter te maken. VNF gaat 
er van uit dat het huidige Wifi systeem een optimale
ontvangst verzekert over een rijkwijdte van 100 meter. 
Tot ongeveer 300 meter is de rijkwijdte voldoende.

Herstel kanaal Condé-Pommereuil goedgekeurd  
VNF meldt dat het bevaarbaar maken van het kanaal
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Condé-Pommeroeuil op 12 september per prefectoraal  
decreet officieel als werk van openbaar nut werd  
verklaard. De noodzakelijkewerken worden op 51miljoen  
geraamd. De route voor de binnenschepen wordt  
daardoor van 40 km op 11 km teruggebracht.
Daarmee kan een modernisering van de sectie Nimy-
Blaton- Péronnes vermeden worden, wat 200 miljoen  
zou kosten.

De toestand van het kanaal Condé-Pommereuil was al 
jaren lang schandalig. Het moderne kanaal, met nieuwe 
sluizen, moest een kortere verbinding vormen tussen de 
Schelde in Frankrijk en de scheepvaartas door Wallonië. 
In Wallonië wordt dit kanaal ook gezien als een directe 
verbinding met de haven van Duinkerke. Maar er was 
een geschil ontstaan tussen Franrijk en België in ver-
band met een beek, vol slib van vervuilende industrie die 
in het kanaal terechtkwam. Omdat er geen overeen-
komst werd bereikt, slibde het nieuwe kanaal uiteindelijk 
volledig dicht. Om het geheel niet te laten verharden, 
werd boven het slib een waterlaag van zowat 80 cm 
behouden. Voor de rest werd het een thuishaven voor 
allerhande waterwild, wat zeker niet de bedoeling van de
bouwers was. Toen de binnenvaart in Wallonië onder 
minister Daerden weer meer aandacht kreeg, kwam ook 
het herstel van deze kortere verbinding met Frankrijk
weer aan bod. Na lang palaver werd met Frankrijk een 
overeenkomst bereikt, waarbij het probleem van de 
aanvoer van slib werd aangepakt. De grensoverschrij-
dende werken aan het kanaal worden op 51 miljoen
geraamd, gefinancierd door Frankrijk, Wallonië en 
Europa.

Werken
Met deze werken moet het kanaal Condé-Pommeroeuil 
op hetzelde niveau gebracht worden als de rest van het 
netwerk van de regio Nord-Pas de Calais en van de 
Waalse west-oost as. Met deze werken wordt de
modernisering van de sectie Blaton-Péronnes die de 
verbinding met de Schelde maakt, vermeden. Dat is een 
besparing van 200 miljoen, maar zet de verbinding met 
Vlaanderen meteen op een lager niveau. VNF ziet in de 
realisatie een stap voorwaarts voor de ontwikkeling van 
het duurzaam vervoer van goederen. Meteen wordt de 
competiviteit verhoogd van de bedrijven in de regio. De 
economische aantrekkingskracht van de regio Nord-
Pas de Calais en van Wallonië wordt verhoogd. Meteen 
wordt ook het hinterland van de haven van Duinkerke 
verhoogd. De agglomeraties in de regio Nord-Pas de 
Calais en in Walloniê worden meer toegankelijk voor het
goederenvervoer, en ten slotte wordt de vaartijd met een 
halve dag verminderd, het traject is namelijk 11 km in 
plaats van 40 km. De eerste maatregelen gaan om het 
ontbossen, om archeologische onderzoeken en om
maatregelen voor ecologische compensaties. Die wer-
ken zijn al in september gestart.

Marina Eemhof eerste jachthaven met permanente 
wateraansluitingen
De jachthaventechniek staat niet stil. De onlangs 
geopende exclusieve Marina Eemhof biedt haar gasten  
ongeëvenaarde service. Seijsener Rekreatietechniek  
mocht meebouwen qua techniek. Resultaat: unieke  
permanente wateraansluitingen met snelkoppelingen,  
waarmee ligplaatshouders aan boord sanitair comfort  
als thuis kunnen ervaren.

De zon schijnt vaak in Flevoland. De nieuwe Marina De 
Eemhof, in het zuidelijkste puntje van Flevoland, biedt 
de moderne watersporter daarom een zonnige, 
mediterrane sfeer in een luisterrijke omgeving. Ruim 
opgezette ligplaatsen voor motorjachten tot 25 meter zijn 
omringd door Zuidfranse getinte huizen, waarin 
ondermeer een brasserie aan het water is gehuisvest.
Jachteigenaren die De Eemhof als thuisbasis kiezen, 
genieten van een niveau van service dat tot nu toe in 
Nederland ongekend was. Een voorbeeld: Het eigen 
motorjacht wordt indien gewenst geheel schoon en 
vaarklaar opgeleverd, tot en met een gevulde koelkast. 
Men kan dus na aankomst direct  vaarplezier gaan 
beleven, in de haven of op het water. 

Een hoog serviceniveau vraagt om hoogwaardige 
technische voorzieningen.  Seijsener Rekreatietechniek, 
de nummer 1 in geavanceerde jachthaventechniek, 
voorzag daarom De Eemhof als eerste Nederlandse 
jachthaven van de Harbour In Infrabox. Onder een strak 
afgewerkt luik in het steigerdek zijn voor iedere 
ligplaatshouder twee essentiële aansluitingen 
gerealiseerd: voor permanente drinkwatertoevoer, en 
voor permanente vuilwaterafvoer. Zorgen over hoge of 
lage niveau’s in de tanks is daarmee verleden tijd.

De stroomaansluitingen zijn ook baanbrekend. Niet 
alleen qua kwantiteit  – naast een 220V aansluiting is 
voor de veeleisende jachteigenaar ook 380V 
krachtstroom mogelijk – maar ook qua kwaliteit. 
Verlichting van binnenuit maakt de Harbour In 
aansluiting altijd goed zichtbaar. En door toepassing van 
het Kick 3000 systeem zijn meterstanden direct op de 
PC of tablet afleesbaar. Hierdoor  zijn er voor gast noch 
beheerder misverstanden  over het stroomverbruik.
meer informatie via www.seijsener.com of  075-6810 610

RWS Limburg beperkt ontstening Maas                       

Rijkswaterstaat (RWS) Limburg gaat de verondieping in  
de Maas bij Gennep en Heijen wegbaggeren zodat vóór  
november op dit traject het profiel is teruggebracht naar  
de situatie van voor 2011, toen met de ontstening werd  
begonnen. Dit naar aanleiding van schippersklachten,  
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die door Koninklijke Schuttevaer voor het voetlicht  
werden gebracht.
‘Bij natuurvriendelijke oevers rekening houden met 
manoeuvreerbaarheid schepen’
‘Gennep in november weer op diepte van voor 2011’ 
Verder wordt voortaan minder ontsteend en al helemaal 
niet onder water in buitenbochten. Er wordt meer 
bebakend en RWS gaat bij toekomstige aanleg van 
natuurvriendelijke oeverslangs de Maas meer rekening 
houden met de manoeuvreerbaarheid van binnenvaart-
schepen. Daarnaast gaat het Marin met computersi-
mulaties in opdracht van Rijkswaterstaat testen doen 
met drie types schepen die veel op de Maas varen. Er 
wordt gekeken hoe de schepen reageren op het profiel 
van de Maas.

RWS-maatregelen op een rij:
- Meer en eerder bakens plaatsen
- Onderzoek Marin voor oeverovergang
- Geen ontstening onder water in bepaalde 
  buitenbochten
- Extra monitoring bodemdiepten en eventueel extra 
  baggeren
- Vaker onder water een deel van de stenen laten liggen

Best haalbare
‘Wij zouden natuurlijk het liefst zien dat de hele Maas in 
het steen zou blijven, maar dat kan niet’, zegt Marleen 
Buitendijk van nautisch belangenbehartiger Koninklijke 
Schuttevaer na een overleg vorige week met RWS 
Limburg. ‘Ik denk dat we op dit moment het best 
haalbare hebben bereikt.’
‘We hebben het laatste half jaar geïnventariseerd wat de 
problemen zijn’, zegt Laurens Ebberink, projectmanager 
Aanleg Maas bij Rijkswaterstaat Limburg. ‘We hebben 
het serieus opgepakt. Er waren meerdere klachten, 
maar vooral de kans op hinder door de onverwachte 
verondiepingen bij de brug van Gennep en bij de 
haveningang van Heijen kwamen naar voren. ‘Wij willen 
geen nadelen voor de scheepvaart. Maar RWS dient niet 
alleen de scheepvaartbelangen, zij zorgt ook voor 
hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit. We moeten 
bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water ook zorgen 
voor schoon en gezond rivierwater. Daarvoor is een 
ondiepe waterzone, waar planten en vissen kunnen 
gedijen, heel belangrijk. Vanuit de Kaderrichtlijn Water 
zijn we verplicht hier iets aan te doen.’

Gennep
RWS Limburg vroeg het kennisinstituut Deltares advies 
over de situatie bij Gennep en te onderzoeken hoe vlot 
en veilig varen bij natuurvriendelijke oevers toch 
gerealiseerd kan worden. Aanbevelingen uit het 
onderzoek gaat RWS voor het merendeel opvolgen bij 
de nieuwe projecten. Zo zal vaker onder water een deel 
van de stenen blijven zitten, bijvoorbeeld in risicovolle 
buitenbochten. In bestaande oevers zoals bij Gennep 
wordt de verondieping weggehaald, maar verandert er 

boven water niets. Een andere aanbeveling, om voor-
taan bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers al zand 
weg te baggeren, zodat dit niet meer in de vaargeul 
terecht kan komen, wordt ook aangenomen.
Op moeilijke locaties zoals bij haveninvaarten, bij 
bruggen en versmallingen wordt voortaan niet meer 
ontsteend om de risico’s op moeilijke manoeuvreer-
baarheid van schepen te beperken. Op locaties waar wel 
natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, worden 
twee tot drie jaar lang extra bodempeilingen uitgevoerd 
en wordt zo nodig extra gebaggerd. RWS gaat extra 
bebakening aanbrengen. De aanbeveling om tussen het 
benedenstroomse einde van een natuurvriendelijke 
oever en een kunstwerk een afstand van minimaal 550 
meter aan te houden met een harde verdediging zal in 
het aankomende Marin onderzoek verder onderzocht 
worden.
‘We zijn nu vier jaar bezig met het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers’, zegt Ebberink. ‘Bij Gennep 
hebben we ontsteend en is de oever breder geworden. 
We dachten dat het zand direct naar het midden van de 
rivier zou zakken en meegenomen zou worden door de 
rivier, maar dat was niet zo. Het bleef deels liggen en 
vormde een verondieping. Schippers merkten dat de 
schepen harder gingen zuigen en dat leverde gezien de 
brugpijler in het midden van de rivier een gevaarlijke 
situatie op.‘

Bakens
‘We wilden achteraf gaan bebakenen, maar het bleek 
dat de oevers door het hoogwater van 2010 en 2012 
sneller afkalfden en dat schippers op de radar niet goed 
meer konden zien waar ze moesten varen. En omdat de 
oevers minder duidelijk zichtbaar waren, gingen 
recreanten naar het midden van de vaarweg toe. Meer 
dan nodig is, want er is nog steeds genoeg diepte, ook 
buiten de vaargeul, maar optisch lijkt het smaller.’ RWS 
heeft daarom besloten om vanaf nu tijdelijke bakens 
neer te leggen, die op termijn worden vervangen door 
vaste bakens. ‘De Maas krijgt meer bakens dan ooit 
tevoren’, zegt Ebberink.
RWS Limburg deed ook proeven met vooroevers, 
waarachter de natuur zich kan ontwikkelen. Bij de IJssel 
werken die scheepvaartvriendelijke vooroevers, maar 
niet bij een gestuwde rivier als de Maas. ‘Daar slibt de 
vooroever snel dicht. We hebben wel vooroevers 
gemaakt, maar die vallen in ecologisch opzicht erg 
tegen. Er zijn wel allerlei varianten mogelijk die we wel 
gaan toepassen. Zo gaan we oude bochtafsnijdingen nu 
weer uitgraven.’

Bakenbomen
Koninklijke Schuttevaer kreeg ook klachten over bomen 
en boomstronken die in het water vielen. Ook dat gaat 
RWS aanpakken. Het gaat om de bomen die in de jaren 
dertig van de vorige eeuw als baken langs de Maas 
werden geplant. ‘Die bakenfunctie is vervallen’, zegt 
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Ebberink. ‘Ons beleid is dat we de bomen niet 
herplanten en niet onderhouden. Een bomendeskundige 
beoordeelt één keer per jaar de bomen naar stabiliteit en 
veiligheid. We hanteren een uitsterfbeleid. Het zijn 
merendeels populieren en ze zijn aan het eind van hun 
bestaan. Als ze omvallen, laten we ze daar waar dat kan 
liggen. Eventueel leggen we ze vast met een ketting, 
zodat ze niet onverwacht kunnen gaan drijven. Het zijn 
natuurlijke elementen langs de oever.
‘Waar het niet mogelijk is ze te laten liggen, voeren we 
ze af. We hebben onlangs ook nog vier bomen gekapt 
die nog recht overeind stonden, maar waarvan we 
vreesden dat ze de najaarsstormen niet zouden 
overleven. We hebben het onder controle. Je weet het 
nooit helemaal zeker, maar we doen er alles aan om te 
voorkomen dat er bomen in het vaarwater belanden.’ 

Vaargedrag
Voor het onderzoek van het Marin, dat binnenkort gaat 
plaatsvinden, gaat Koninklijke Schuttevaer op verzoek 
van RWS schippers benaderen die bij het onderzoek 
worden betrokken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar 
het effect van wisselende dieptes. ‘Het kan zijn dat de 
diepte langs een oever met steen acht meter is’, zegt 
Buitendijk. ‘Als dat abrupt overgaat in een ontsteende 
oever met een vaargeul met vijf meter diepte, verandert 
het gedrag van het schip. Vooral diepgeladen schepen 
voelen dat. Het is nuttig om dat te onderzoeken en daar 
bij nieuwe werken aan de Maas op voorhand rekening 
mee te houden. Je kunt achteraf wel baggeren, maar wij 
vinden dat je dat beter meteen goed kunt doen. Je moet 
baggeren tot een minimum beperken. Dat geeft ook veel 
overlast.’

Volkerak-Zoommeer tijdelijke waterberging         

Het Volkerak-Zoommeer wordt bij extreem hoogwater op  
het Hollandsch Diep ingezet om tijdelijk water te bergen.  
Dat heeft Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en  
Milieu besloten. De waterberging is noodzakelijk voor de  
waterveiligheid in Noord-Brabant en Zuid-Holland.

De maatregel is gemiddeld eens in de 1400 jaar nodig 
bij een combinatie van zware storm op zee met zeer 
hoge afvoeren van de rivieren. 'Waterberging Volkerak-
Zoommeer' is één van de ruim 30 projecten van Ruimte 
voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Het Volkerak-
Zoommeer is de grootste waterberging in Nederland die 
Rijkswaterstaat straks handmatig kan inzetten. Dankzij 
deze waterberging kunnen overstromingen en de 
schadelijke gevolgen daarvan in een groot gebied 
worden voorkomen. De waterberging verlaagt de 
waterstand op het Hollandsch Diep en Haringvliet tot 
aan Dordrecht en Barendrecht. Bij extreem hoogwater 
kan in het Volkerak-Zoommeer maar liefst zo'n 200 
miljoen kuub (200 miljard liter) extra worden geborgen.

Unieke maatregel
In tegenstelling tot andere Ruimte voor de Riviermaat-
regelen zijn voor waterberging Volkerak-Zoommeer hoge 
rivierafvoeren alléén geen reden om in actie te komen. 
Zolang de stormvloedkeringen open zijn stroomt het 
rivierwater - in welke hoeveelheden dan ook - gewoon in 
zee. Ook gesloten stormvloedkeringen bij normale 
rivierafvoeren zijn geen reden om de waterberging in te 
zetten.
De waterberging wordt alleen ingezet bij een combinatie 
van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge 
rivierafvoeren. De kans dat die twee samenvallen is 
klein: naar schatting eens in de 1400 jaar. Als de 
waterberging wordt ingezet zal dat gebeuren volgens 
een zorgvuldig geregisseerd protocol. Waterberging 
Volkerak-Zoommeer is de enige waterbergingsmaatregel 
in het programma Ruimte voor de Rivier.

Effecten voor omgeving
Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van tijdelijke waterberging in het Volkerak-
Zoommeer. Conclusie is dat de waterberging hard nodig 
is om de waterveiligheid in het gebied te borgen. Om de 
negatieve effecten van de waterberging in West-Brabant 
en Zeeland te voorkomen of te verminderen, worden 
maatregelen getroffen. Wateroverlast in de buitendijkse 
woningen in de haven van Tholen wordt voorkomen met 
een keersluis. Voor West-Brabant geldt dat bij inzet van 
het Volkerak-Zoommeer voor waterberging er tijdelijk 
geen water kan worden gespuid naar zee, wat leidt tot 
hoge waterstanden op de Mark en Vliet. Dat betekent 
dat een deel van de dijken en kades aan het Volkerak-
Zoommeer, Mark en Vliet verhoogd en versterkt moeten 
worden. Ook kunnen mobiele pompen en lokale 
waterkeringen worden ingezet om extra wateroverlast te 
voorkomen in West-Brabant. Bij inzet van het Volkerak-
Zoommeer kan er namelijk tijdelijk geen water worden 
gespuid. Over een aantal weken zal Rijkswaterstaat alle 
plannen over de waterberging Volkerak-Zoommeer ter 
inzage leggen voor publiek.

Roode Vaart
Ook heeft staatssecretaris Atsma besloten om 9,5 
miljoen euro bij te dragen aan het herstel van de oude 
loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om 
de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak Zoommeer 
te compenseren, mocht het rijk besluiten het Volkerak-
Zoommeer weer zout te maken.
De rijksbijdrage komt boven op de ruim 20 miljoen euro 
die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren. Met 
het herstel van de oude loop van de Roode Vaart door 
het centrum van Zevenbergen kun delen van West-
Brabant, Tholen en St. Philipsland vanuit het Hollands 
Diep worden voorzien van zoetwater. De leverings-
zekerheid en de kwaliteit van de zoetwatervoorziening 
wordt daarmee voor dit gebied vergroot en dat is in het 
bijzonder van belang voor de agrarische ondernemers.
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Spudpaal centraal tijdens open dagen                   

Tijdens de open dagen van de Scheepsbouwers op 
vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober staat het inbouwen  
van spudpalen centraal. Voor het thema is gekozen na  
de publicatie over spudpalen in de Waterkampioen.

De werf bouwde onlangs een spudpaal in de redactie-
boot de Tijgerhaai. Tijden de open dagen kom je er alles 
over te weten. Zo wordt er ‘live’ een houten spudpaal 
ingebouwd en wordt in diverse jachten de werking van 
een telescopische spudpaal en de houten spudpaal 
gedemonstreerd. Daarnaast zijn er verschillende 
specialisten aanwezig en ligt de haven vol met schepen 
die ‘voor paal liggen’. Het inbouwen van spudpalen is 
één van de specialiteiten van de werf. Tijdens de open 
dagen komen ook de andere werkzaamheden aan de 
orde, zoals reparatie, onderhoud en schadeherstel.
Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag vanaf 10.00 
uur tot 20.00 uur en op zaterdag vanaf 10.00 uur tot 
18.00 uur. Het adres van de Scheepsbouwers is 
Steurgat 3B in Werkendam.

CLUB spul en vaste rituelen

JACHTENOnderlinge op Facebook                      

Er is een open groep op Facebook waar je je bij kunt 
aansluiten. ZOEK naar JACHTENOnderlinge op je 
startpagina en meld je aan.
http://www.facebook.com/groups/104208786355534
/  

JACHTENOnderlinge op LinkedIn 
Op LinkedIn is een group geopend om discussies te 
delen en een netwerk te vormen voor liefhebbers van 
varen en schepen. Deze groep is met de zoekfunctie 
Groups te vinden. Link: 
http://www.linkedin.com/groups/JACHTEN-
onderlinge-3345846 

Nieuws van de website in september: 
schroefasafdichting alwéér meest bekeken.

De website www.jachtenonderlinge.nl werd het meest 
bezocht  door mensen die meer wilden weten over de 
schroefasafdichting, en op de tweede plaats staan de 
oude Palavers. Op het blog zit een RSS feeder zodat u 
altijd als eerste automatisch op de hoogte wordt gesteld 
van nieuwe ontwikkelingen. 
 
In augustus hebben we als hoogte aantal bezoekers 15 

september gehad: 486 unieke bezoekers hebben die 
dag de site bezocht.  Als u zelf ervaringen heeft 
waarmee u andere schippers van dienst kunt zijn graag 
een mailtje sturen naar techniek@jachtenonderlinge.nl. 

Dagblad voor JACHTEN-Onderlinge                         

Op dit moment volgt JACHTENOnderlinge op Twitter  
zo'n  1,995 bedrijven, organisaties en personen. Die  
twitteren hun elangrijkste informatie dus ook naar  
JACHTENOnderlinge. 

Om uit die veelheid van berichten een aantrekkelijk 
overzicht te maken publiceert JACHTENOnderlinge 
dagelijks een "Daily", een dagblad gebaseerd op de 
meest belangrijke tweets. Te zien en gratis abonneren 
op: paper.li/JachtenClub/1308730317.
 
Shows en evenementen                                              .   
Zin in een (vaar)dagje uit? Een beurs, een nautisch  
evenement, de Genoa Boat Show in Genua in Italië?

Teveel om op te noemen, maar keurig vermeld op  
http://www.watersportevenementenkalender.nl/ . Met een 
e-mail remindersysteem van Nauticlink.

JACHTENOnderlinge in de Social Media                  
In augustus was het grootste aantal bezoekers (voordat 
deze nieuwsbrief is verzonden) 486 unieke bezoekers 
op 15 september. Op Twitter volgen we inmiddels  1.995 
organisaties, personen en ondernemers, en wordt 
JACHTENonderlinge gevolgd door  1.002 volgers. Deze 
Palaver wordt naar wederom 534 lezers en 44 
verenigingen en havens gestuurd. 

Gratis magazine voor liefhebbers van schepen          .   
Liefhebbers van mooie klassieke schepen kunnen hun 
hart digitaal ophalen aan een gratis  magazine vol mooie 
foto's en interessante scheepsinformatie. Het blad is 
weliswaar in het Engels maar de foto's spreken 
duidelijke taal.
www.  classicyachtmag.com/  currentissue  .  

Meedoen?                                                            
Meedenken en doen kan ook met Jachtenonderlinge. 
Kijk op de site:
( http://www.jachtenonderlinge.nl/sponsoring-en-
adverteren.html ) voor de mogelijkheden. 

Adverteren?                                                         .  
De advertentie als banner in het voorwoord, met link 
naar uw eigen website, hebben een afmeting van 3.50 x 
1,25 centimeter en kosten € 15,= per uitgave, inclusief 
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doorplaatsing op de website.

Je boot verkopen op de site                                   
Wil je je schip verkopen en niet geconfronteerd worden  
met kosten? 

Heb je een serie goede foto's van het schip, een video, 
en wil je een correcte en uitgebreide pagina's met eigen 
informatie helemaal bestemd voor het schip?
Een jaar lang gratis plaatsing, met foto's, video, 
downloadbare tekst en alle gegevens van de eigenaar. 
Gratis en voor niets. Vraag info of stuur uw gegevens 
naar verkoop@jachtenonderlinge.nl

Palaver  22                                                                     
De volgende editie, Palaver 22, zal eind oktober 
verzonden worden.                                            

Behouden Vaart!
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