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Bedieningstijden Haringvlietbrug 2015 

Bediening op aanvraag minimaal 4 uur voor bediening via Centrale bediening 

Volkeraksluizen , telefoon 0168 – 477500 

 

1 april tm 31 mei 

Ma tm do 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 15.45 

Ma tm do 18.30, 19.30 ALLEEN OP AANVRAAG 

Vrijdag 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 18.30,  

Vrijdag 19.00, 20.00, 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

Za, zo, fstd 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 

Za, zo, fstd 20.00, 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

 

1 juni tm 31 augustus 

Ma tm vr 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 18.30, 19.00, 20.00 

Ma tm vr 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

Za, zo, fstd 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Za, zo, fstd 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

 

1 september tm 31 oktober 

Ma tm do 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 15.45 

Ma tm do 18.30, 19.30 ALLEEN OP AANVRAAG 

Vrijdag 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 18.30,  

Vrijdag 19.00, 20.00, 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

Za, zo, fstd 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 

Za, zo, fstd 20.00, 21.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

 

1 november tm 31 maart 

Ma tm za 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ALLEEN OP AANVRAAG 

Zo, fstd GEEN BEDIENING  
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Post Ouddorp 

Over deze post is al geruime tijd binnen Rijkswaterstaat (RWS) de discussie gaande 

om die post (ook) op te heffen. Dat voorstel ligt ook bij het Ministerie  

van IM. Waarschijnlijk is het nog wachten op een officieel besluit op het niveau van  

Staatssecretaris of DG voordat tot sluiting kan worden overgegaan. 

 

De laatste medewerker, de heer Polderman gedurende 35 jaar in dienst van RWS op de post  

Ouddorp, vertrekt in principe per 1 maart. De post blijft vooralsnog bemand met inhuur 

krachten. De vaar is tot wanneer? 

 

Zoals bekend moeten jachteigenaren buiten het rooster, afgelopen  

zomer van liep het rooster van 08.00 tot 20.00 uur en in 2015 van 8.00 tot 16.00 uur, zich 

melden op kanaal 16 en worden zij eventueel bijgestaan door post Vlissingen. Kanaal 16 is 

dus straks de enige optie.  

Mocht uw vereniging de heer Polderman willen bedanken voor zijn werkzaamheden als 

lichtwachter op de vuurtoren van Ouddorp dan is uw bijdrage welkom op 

NL69INGB0007503183 ten name van P.W. Lock onder vermelding van “Afscheid 

Polderman”. 

 

  Boete voor ankeren in De Slaak, het vervolg. 

In de vorige nieuwsbrief is gewag gemaakt van de overtreding van een watersporter 

aangaande het ankeren in het verbodengebied De Slaak, dat  is gelegen ten zuiden van de 

Krammersluizen. Zoals bleek uit de strafbeschikking pakten de onweerswolken zich al 

stapelend bijeen boven het hoofd van de betreffende watersporter. In het betreffende stuk is 

ook het verweer van de watersporter opgenomen. Gelet op de uitspraak van de Officier van 

Justitie is het aanbevelenswaardig het betreffende artikel te herlezen. 

Hieronder volgt integraal de reactie van de Officier van Justitie.  
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 Wind op Zee – Nationaal Waterplan 2  
 

In de Beleidsnota Noordzee wordt voorgesteld om doorvaart en medegebruik van operationele 

windmolen parken onder voorwaarden toe te staan. De effecten op onder meer Search and 

Rescue (SAR), de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid in de praktijk worden in 2015 

getest. Wanneer de testresultaten geen onoverkomelijke bezwaren opleveren voor Search and 

Rescue en handhaving, zullen de besluiten voor instelling van de veiligheidszones rondom 

windparken worden toegespitst op het – onder voorwaarden - mogelijk maken van doorvaart 

en medegebruik. Dit geldt ook voor de bestaande windparken en bijbehorende 

veiligheidszones. De beleidsnota is een integraal onderdeel van het 2e Nationaal Waterplan en 

heeft de status van een structuurvisie. Op 22 december 2014 wordt deze ter inzage gelegd. Dit 

resultaat is een succes te noemen voor de lobby en inzet vanuit het regioteam Noordzee ism 

met het Platform Waterrecreatie 

 

Nieuwe openingstijden Algerabrug 

Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe 

afspraken gemaakt over de bediening van de Algerabrug. Op verzoek van wethouder 

Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie de brugopeningen 

beoordeeld, mede in relatie tot de verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder heeft 

Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening voor de recreatievaart terug te brengen van 

twee naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van de Staande Mastroute. De 

openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. 

De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor de 

beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen gevolgen; de bedieningstijden blijven 

ongewijzigd. 

Geen apart bedieningsregime 

Met deze afspraken is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de 

recreatievaart gedurende de zomerperiode. Op aandringen van vorige colleges is deze periode 

met twee openingen per uur al flink ingekort: van 1 april tot 1 oktober tot de periode van 1 juli 

tot 1 september. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat op dringend verzoek van de 

wethouders Boudesteijn en Oosterwijk onderzocht of het bedieningsregime van de 

Algerabrug ten gunste van het wegverkeer kan worden aangepast. Dit blijkt inderdaad 

mogelijk te zijn zonder dat daarmee de afspraken over de Staande Mastroute in gevaar komen. 

Rijkswaterstaat gaat wel nauwkeurig de veiligheid op het water monitoren. Wellicht zijn daar 

extra voorzieningen voor de recreatievaart nodig.  

Wethouder Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn gemaakt. Mijn vertrouwen in 

Rijkswaterstaat is bevestigd.” 

Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de 

zomerperiode  in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur kunnen openen. Nu is dat nog 

tussen 19.00 en 20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit in de vakantieperiode niet 

tot problemen voor het wegverkeer zal leiden.  

 

Bron: www.krimpenaandenijssel.nl. 
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Ingezonden mededeling 
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Rivierkruising bij Ridderkerk in top gevaarlijkste locaties. 

Rijkswaterstaat heeft het Drierivierenpunt bij Ridderkerk in de top van de tien gevaarlijkste 

locaties gezet. Specifieke punten van gevaar zijn het ponton met de halte voor de Waterbus en 

het Driehoeksveer. RWS wil deze punten gaar verplaatsen maar de gemeente Ridderkerk kan 

zich daar niet in vinden en vindt het een brug te ver. 

Enfin, u bent nu een gewaarschuwde schipper! 

 

Kier gaat definitief open in 2018. 

Als in 2018 de kier in de Haringvlietdam definitief open gaat kunnen trekvissen als de zalm, 

de paling en de zeeforel weer heen en weer zwemmen tussen het Haringvliet en de Noordzee. 

Deze openstelling zal voor natuurorganisaties het startsein vormen om plannen te realiseren 

op het gebied van schelpdierbanken voor de kust die voor haaien, roggen en dolfijnen 

aantrekkingskracht moeten krijgen.  

Voor langs de oevers van het Haringvliet zijn plannen schorren, slikken en kreken die volgels 

moeten aantrekken. Te denken valt aan lepelaars, dwergsterns, zilverreigers en vis- en 

zeearenden. 

De langs de rivieren in Gelderland gekweekte steur krijgt de gelegenheid door de kier naar 

zee te komen. 

De Postcodeloterij heeft dertien en een half miljoen euro ter beschikking gesteld voor de 

realisatie van deze plannen.  

De keerzijde van het openstellen is het verleggen van inlaatpunten voor zoet water, met name 

bedoeld voor drinkwater en agrarisch gebruik. De kosten van deze compenserende 

maatregelen worden geraamd op zeventig miljoen euro. 

 

Politiek standpunt aangaande de voorziening van zoet water. 

Als er iets gebeurt waardoor de Zuid-Hollandse zoetwatervoorziening in gevaar komt, 
moet er meteen kunnen worden ingegrepen. Daarom moet duidelijk zijn wat er moet 
gebeuren en wie er daarvoor verantwoordelijk is. Provinciale Staten hebben daar 
woensdag een motie van de VVD over aangenomen. 
 
De provincie wil gaan investeren in verdere ontwikkeling van de Grevelingen en het 
Volkerak-Zoommeer. De VVD is daar voorstander van, omdat het de waterkwaliteit verbetert 
en kansen biedt voor de economie. De partij is echter wel bezorgd over de 
zoetwatervoorziening, die essentieel is voor drinkwater, natuur en economie. 
 
VVD-Statenlid Arie-Pieter Noordermeer: “Rijkswaterstaat benadrukt steeds dat de 
zoetwatervoorziening niet in gevaar komt door een zout Volkerak. Dat is prachtig, maar ook 
andere ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben. Wat als het misgaat? Het is nu nog 
onduidelijk wie dan moet ingrijpen en hoe.” 
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De provincie moet nu in overleg met het Rijk en de waterschappen een protocol opstellen, 
waaruit blijkt hoe de zoetwatervoorziening ook in geval van calamiteiten beschermd wordt. 
De VVD is blij dat Provinciale Staten dat voorstel steunen. Noordermeer: “Want met zoet 
water mag niet gesold worden.” 
 

Watertoeristenbelasting 2015 van de gemeente Goeree-Overflakkee 

 

 In de Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2015 van 

de gemeente Goeree-Overflakkee luidt  

 

Artikel 8 Belastingtarief 

Het tarief van de belasting bedraagt per persoon per etmaal € 0,86. 

Het is maar dat u het weet. 

 

De nabije toekomst van de watersport 

Enige feiten op een rij: 

- Het aanbod van ligplaatsen is sinds 2007 gestegen met 7% naar 174.000 

- Nederland telt ruim duizend jachthavens met meer dan twintig ligplaatsen 

- De omzet in jachthavens daalde in die periode met 12% 

- De bezettingsgraad is bij veel jachthavens gedaald tot de kritische grens van 90% 

- De capaciteit aan ligplaatsen is toegenomen door uitbreiding en nieuwbouw maar het 

botenbezit neemt af 

- Daarvan worden er circa 500 commercieel geëxploiteerd, zijn er 450 

verenigingshavens en 82 overheidshavens 

- Naar schatting liggen er in Nederland 210.000 vaartuigen in het water en 

- 210.000 vaartuigen op de wal en 

- 100.000 vaartuigen die niet meer worden gebruikt 

- Naar schatting zijn er in Nederland 1,5 miljoen waterspoters. 

- De gemiddelde boxmaat nam in 10 jaar toe van 9 naar 13 meter.  

Meer weten? Bovenstaande is ontleend aan het rapport van sectormanager Horeca & 

Recreatie Martijn Rol van de Rabobank. Het volledige rapport is vinden op 

www.rabobank.nl/images/n568_rabobank_tu_jachthavens_beveiligd.  

Bron: De Pikhaak 2014, november 2014, uitgave van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en 

Zeilvereniging. 

 

Onderwerpsuggesties voor regioteam Delta Noord 

Er is een online meldpunt gemaakt waar watersporters suggesties kunnen doen voor thema’s 

en onderwerpen waarvoor regioteams zich kunnen inzetten. Heeft u een suggestie dan kunt u 

die melden bij: 

http://www.watersporters.nl/in-mijn-regio/meld-jouw-suggestie 

http://www.rabobank.nl/images/n568_rabobank_tu_jachthavens_beveiligd
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Spuiversmalling in verband met dijkversterkingen langs Spui 

Van de dijken aan de Nissewaardse kant van het Spui, de westoever, voldoet 2,8 kilometer 

nog niet aan de wettelijke eisen. Om de veiligheid tegen overstroming in de toekomst te 

garanderen worden de dijken aangepast. Er is gekozen voor een binnendijkse versterking van 

negen delen die ervoor moeten zorgen dat de dijk niet naar beneden kan glijden. Het 

dijklichaam wordt hierdoor breder en zwaarder.  

Gelijktijdig worden tussen Goudswaard en Oud- Beijerland ook dijkdelen versterkt. Ter 

hoogte van de veerstoep bij Hekelingen zijn damwanden geplaatst vanwege kruisende 

leidingen onder het Spui.  

Begonnen wordt met de dijkversterkingen ter hoogte van de Krommedijk bij Zuidland, de 

Aaldijk bij Hekelingen en de Wolvendijk bij de Berenplaat. De werkzaamheden vinden plaats 

tijdens het open dijkenseizoen en moeten eind september 2015 zijn voltooid. Totale kosten 

van het project € 18,4 miljoen. Tot 2017 wordt 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-

Hollandse eilanden.  

Komende vanaf de Oude Maas ziet in de verte het witte huis met het kenmerkende torentje 

dat op de westwal staat. Direct de bocht komt de pont in zich. En juist voor die bocht is RWS 

aan de slag geweest. RWS heeft pakweg 10 meter uit de wal gele boeien in het vaarwater 

gelegd aan de westkant van het Spui, zeg maar aan de kant van het witte huis. Het is de 

bedoeling dat u naar het Haringvliet varend deze boeien aan stuurboord houdt en absoluut niet 

tussen deze boeien en de wal gaat varen als u uw onderwaterschip lief heeft. 

 

 

Meer informatie op www.dijkversterkingspuiwest.nl 

 

 

http://www.dijkversterkingspuiwest.nl/
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Scharrezee; van Haringvliet naar Grevelingen 

Van de Scharrezee, ook wel Halskanaal genoemd, het water dat de eilanden Goeree en 

Flakkee tot ver in de middeleeuwen van elkaar scheidde, wil de gemeente Goeree-

Overflakkee serieus werk maken. De gemeente heeft drie doelstellingen met het aanleggen 

van de Scharrezee 

1. Verbinding tussen het Haringvliet en de Grevelingen 

2. Bouwen van duurzame woningen langs deze rivier 

3. Extra waterbuffer tijdens regenrijke dagen. 

Een belangrijk deel van de financiering van het tientallen miljoenen kostende project zal 

moeten komen van de woningen langs de rivier, in de volksmond al Blauw Wassenaar 

gedoopt. De juist loop en en breedte van de Scharrezee is nog onderwerp van studie. Door het 

baggerbedrijf Boskalis worden drie varianten doorgerekend.  

 

Wens 

 

 

 

Het regioteam Delta Noord wenst u een behouden vaart in 2015 


