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Het meest moderne watersportcentrum 
van (Noord) Nederland met een 

oppervlakte van 20.000m2

•   Voor alle onderhoud en refit
    (alle motoren, elektra, antifouling, verven etc.)

•  Doe-het-zelf units te huur voor boten tot 20 m1

•  Boothelling met hydr. bootkar tot ca. 30 ton

•  Watersporttankstation met pinautomaat, 
    benzine en diesel

•  Dealer van Suzuki, Suzumar, Nimarine, 
    diverse merken sloepen, Prins Open etc.

•  Watersportshop van 700m2 
    (ook onderdelen, accessoires en kleding)

•  Schiphuizen en winterstalling

•  webshop.hemrikmarine.nl

•  Nieuw: VETUS Dealer

Junokade 2, Leeuwarden • Tel: 058 288 00 07 • Mob: 06 50 24 63 64
• info@hemrikmarine.nl • www.hemrikmarine.nl
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Van de redactie
Voor u ligt het clubboek 2020. Ook dit jaar willen we als redactie weer veel informatie
en artikelen aanbieden aan de leden van de LWS. 

Vorig jaar was er veel ruimte voor de goedgekeurde statuten, het concept havenregle-
ment en concept huishoudelijk reglement. De laatste twee zijn op de jaarvergadering
goedgekeurd. We hebben ervoor gekozen het Havenreglement in dit clubboek op te
nemen vanwege het belang van duidelijke regels in de haven. Op de website van de
LWS kunt u altijd het complete pakket raadplegen. 

Dit jaar opnieuw twee uitgebreide reisverhalen van de families van der Hurk en Steren-
berg. Wellicht zijn er volgend jaar nog meer mensen die interessante ervaringen hebben
en dit willen delen. Ook korte reistips zijn van harte welkom! 

We duiken graag in de geschiedenis van de watersport in Leeuwarden. Dit jaar beschrij-
ven we de vroegere banden tussen de 100-jarige roeivereniging Wetterwille (gevierd in
2019) en de LWS.

De redactie van het clubboek is aangevuld met Marcel Wouters. Daar zijn we erg blij
mee, omdat hij de nodige ervaring heeft opgedaan bij andere verenigingen en daar veel
heeft bijgedragen aan informatieverstrekking middels clubbladen. Inmiddels vindt u al 
artikelen van hem in dit clubboek. Coen de Graaf blijft zeer actief als havenbeheerder
en lid van de activiteitencommissie maar stopt met zijn werkzaamheden als redactielid.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd! 

Deze uitgave is weer opgesplitst in drie delen. Waarbij we hier en daar enige bundeling
van artikelen hebben toegepast over o.a. veiligheid, techniek en milieu. 

1.   LWS-informatie over het bestuur, commissies, ereleden en leden van verdien-
ste, het havenreglement en het jaarverslag 2019. Tot slot de schepenlijst.

2. Algemene informatie waaronder alle regels, verkeerstekens en niet te ver-
geten, de vaarbewaarkrant.

3. Verslagen en artikelen. Interessante artikelen voor watersporters en een
aantal reisverslagen van LWS-leden.  

We wensen u veel leesplezier en houden ons aanbevolen voor uw informatie en ver-
slagen.

De redactie

Tjalling de Jong                      Jelte Kloostra
Coen de Graaf                      Marcel Wouters                        Jan van der Meulen
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Een woord vooraf
Een laatste woord vooraf van mijn kant, 
als voorzitter van de L.W.S. 
In de ALV van maart a.s. treed ik af. 

Eind december 2015 raakte ik bestuurlijk betrokken
bij de L.W.S. Ik werd lid van de commissie van
Goede Diensten en nadat deze commissie in mei
2016 haar rapport presenteerde en er een interim-
bestuur werd geformeerd was ik als procesbegelei-
der onderdeel van dat interim-bestuur. 
In de Algemene Ledenvergadering van 2017 trad ik
aan als voorzitter van een vrijwel geheel nieuw
bestuur, met zes nieuwe leden.

Zeven enthousiaste leden die zich in wilden zetten
voor de L.W.S. en dat ook ten volle hebben gedaan op verschillende gebieden. 

Dit bestuur heeft met vele zaken te maken gekregen en ook voor elkaar gekregen: 
er werden nieuwe Statuten opgesteld (2018) en in de Algemene Ledenvergadering van
2019 werd een aangepast Huishoudelijk- en Havenreglement opgesteld. Er werden en
worden vele activiteiten georganiseerd waaronder een halfjaarlijkse vrijwilligersochtend
en/of middag. Zonder de inzet van bestuursleden en vrijwilligers is het niet meer mo-
gelijk een vereniging als de onze in stand te houden. Er zal steeds vaker een beroep op
hen moeten worden gedaan om o.a. de exploitatie van onze haven en opstallen sluitend
te krijgen. Gelukkig constateren we dat er vele leden zijn die hun steentje bijdragen
waarvan sommigen bijna dagelijks voor de L.W.S. in de weer zijn. Ook zijn er vele 
commissies zeer actief! Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk!

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoor-
stel van het kabinet om het dakbedekkingsmateriaal uit te bannen op 4 juni jongstleden
verworpen. Dit besluit kwam voor ingewijden geheel onverwacht. Het bestuur heeft
naar aanleiding hiervan, en de vele vragen over hoe nu verder, besloten de voorgeno-
men sanering vooralsnog niet door te laten gaan. Het stelt ons wel voor de vraag hoe
om te gaan met opstallen die dringend onderhoud behoeven.

We beleefden wederom tropische temperatuten in 2019 net als in 2018; wellicht een
trend? Ook constateren we dat de interesse voor de watersport toeneemt! Een posi-
tieve ontwikkeling.

Ik dank de adverteerders in ons clubboek: zij maken het mogelijk dat het boek finan-
cieel haalbaar is. Vanuit het bestuur gaan wij er alles aan doen om onze mooie vereniging
te laten bloeien. Uiteraard gaan we op zoek naar leden die zitting willen nemen in het
bestuur en wellicht de rol van voorzitter op zich willen nemen.
Ik wens jullie alle goeds toe en hoop op een mooi watersportseizoen. 
We komen elkaar vast nog wel eens tegen. Behouden vaart.

Gerard de Graaf, voorzitter LWS.
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Bestuur

Voorzitter:
G.S. de Graaf, Heerenveen   

Secretaris:
P.  Bruggeman, Boksum    

Penningmeester:
R.G. Gerlofsma, Assen

Bestuursleden:
A.Tonnis, Giekerk
C.J. van de Erve, Dearsum
A. de Wit, Hijlaard
P. J. Zwarts, Leeuwarden,

Voorzitter G.S de Graaf en bestuurslid C.J. van de Erve zijn aftredend 
en niet herkiesbaar.
Het bestuur is bereikbaar middels: bestuur@lwsleeuwarden.nl

Jachthavencommissie                       Commissie vrijwilligersdag
A.S. Klijnsma                                          C.J de Graaf
C.J. de Graaf                                          A.S. Klijnsma 
P. J. Zwarts                                             G.S de Graaf
                                                            

Redactiecommissie                           Activiteitencommissie
C.J. de Graaf                                         J. Stuurhaan 
Tj. de Jong                                             C.J de Graaf 
J. Kloostra                                             J. de Graaf
M.R. Wouters                                         Tj. de Jong
J. van der Meulen

BETALINGEN
NL56 INGB  0000 8138 12 t.n.v. LWS Boksum (contributiebetalingen) 
NL39 INGB  0000 8864 80 t.n.v. Jachthaven LWS. Boksum (schiphuishuur en 
opstalrechten)
NL86 RABO 0133 0762 02 idem

Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven
R. Jorritsma, havenmeester
Tel.: 058-2125759; mobiel: 06-53673880 
T.  Tuinstra, assistent-havenmeester
Tel.: 058-2125759

Website
www.lwsleeuwarden.nl
websitebeheer: G.S. de Graaf, info@lwsleeuwarden.nl
Facebook: https://www.facebook.com/LWSLeeuwarden/?fref=nf

Vlnr: A. Tonnis, G.S. de Graaf, P. Bruggeman, A. de Wit,
C. van der Erwe, R.G. Gerlofsma, P.J. Zwarts



8

Namen bestuursleden       tijdvak     aantal jaren

A.J. Sonnega                     1916 -1934           18
W. Wesser                       1916 -1920             4
G.G. Feninga                    1916 -1918             2
F.J.A. Fritzlin                     1916 -1943           27
J.W. Wilhelmy                   1916 -1920             4
W.A. Slager                      1916 -1918             2
R. Buisman                       1916 -1934           18
A.A Schuurmans               1918 -1921             3
TJ. Kuperus                     1918 -1921             3
J.R. van Beek                    1920 -1921             1
S. Hoogslag                      1920 -1937           17
W.B. van der Meer           1921 -1926             5
J.W.Wilhelmy                   1921 -1952           31
W.Wesser                       1921 -1930             9
J. IJ Feenstra                     1926 -1972           46
L.A. Hansma                     1931 -1933             2
J. Feitsma                         1933 -1938             5
Mr.dr. J.R Hoogland           1934 -1943             9
B.J. van der Meulen           1934 -1966           32
A.M. Harterink                 1937 -1950           13
J. Hijenga                         1938 -1943             5
H. Ras                             1943 -1948             5
G. Steegstra                     1943 -1956           13
H. Lemstra                       1944 -1962           18
D. Kuiken                         1949 -1985           36
F. Polet                             1952 -1954             2
B.J. Gros                          1950 -1962           12
W.A. Steenhouwer           1955 -1979           24
W. Jeelof                         1956 -1959             3
M .Hiehle                         1956 -1970           14
Mr.A. Greebe                   1960 -1968             8
E. van Zuylen                   1962 -1969             7
W. Spoelstra                     1963 -1975           12
G. Heemskerk                 1966 -1975             9
Tj.A. Haasdijk                   1966 -1985           19
A.E. Wildschut                 1959 -1993           34
J. Stienstra                       1967 -1972             5
J. Edel                              1967 -1968             1
D.D. Liezenga                   1969 -1989           20
W.van der Molen             1972 -1977             5
S. v.d. Schaaf                     1975 -1991           16
R.N.J. Onderwater           1975 -1986          1 1
R.C. Poortvliet                 1981 -1998           17
S.Kok                              1970 -1986           16
H. Sinnema                       1979 -1985             6
R. Hoitinga                       1985 -1992             7
F. Wiemers                       1985 -2006           21
W. Jager                           1986 -1997           11
K. de Boer                       1987 -1990             3
Mw. P. Liezenga-Boonstra   1990 -2110           20
W.A. Joustra                     1990 -1996             6
W. Boersma                     1992 -1995             3
J. de Goede                     1991 -1996             5
Mw. P. Bosma-Dechesna    1994 -1998             4
P.A. Bloem                       1996 -2003             7
J.C. de Graaf                    1996 -2001             5
W. Jager                           1997 -2008          1 1
B.H.D. Liezenga                1997 -2001             4
A.S. Klijnsma                    1998 -2005             7
Mw. Sterenberg-Kok         1999 -2004             5
J.J. Stuurhaan                    1999 -2004             5
W.J. van der Veen             2004 -2006             2
Tj. de Jong                       2005 -2011             6
W. de Boer                      2006 -2016           10
Tj. Mosselman                  2007 -2011             4
J. F. de Vries                      2008 -2016             8
A. van Tilburg                   2008 -2016             8
R. v.d. Rijdt                       2008 -2016             8
J. Abma                            2011 -2015             4
A. Hoonstra                     2013 -2016             3

Namen bestuursleden       tijdvak     aantal jaren

Mw. Sterenberg-Kok         2016 -2017             1
H.S. Flisijn                       2016 -2017             1
Tj. de Jong                       2016 -2017             1
P. Zwarts                         2016 -
G.S. de Graaf                  2017 -2020
R.G. Gerlofsma                2017
P. Bruggeman                   2017
A.Tonnis                         2017
C.J. van de Erve               2017 -2020
A. de Wit                         2017

Bestuursleden door de jaren heen
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U de beste kwaliteit leveren in verf, coatings, lakken 
en oliën. Dat is onze basis, al jaren. Maar we z n meer 
dan alleen leverancier. Onze drive is om u te laten 
uitblinken met onze producten. Daarom zetten we 
hoog in op vooruitstrevende service en advies op maat.  
Want we weten dat die ambitie het verschil maakt. Voor 
ons, maar zeker voor u.

GEGROND EN 
VOORUITSTREVEND.

Zuiderkruisweg 7 
8938 AP  Leeuwarden

T +31(0)58 213 64 87 
E info@fov.nu
W www.fov.nu



1946           J.P. Hoogland                   Erevoorzitter
1947           J.W. Wilhelmy
1956           G. Steegstra
1967           J.B. van der Meulen          Erevoorzitter
1978           W. Steenhouder
1984           D. Kuiken
1986           Tj. A. Haasdijk
1986           S. Kok
1986           R.H.J. Onderwater
1992           AE. Wildschut
1997           P.C. Poortvliet
2010           Mw P. Liezenga-Boonstra

1990           S. van der Schaaf
1994           G. Tiemersma
1998           W. Jager sr
2007           W. Jager jr.
2018          Tj. de Jong          

      J. Kloostra
2019         A.S. Klijnsma

          C.J. de Graaf 

Atze Klijnsma en Coen de Graaf benoemd tot Leden van Ver-
dienste.
Op voorstel van het bestuur benoemde de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Vereniging Leeuwarder Watersport L.W.S.  Atze Klijnsma en Coen de Graaf tot
Leden van Verdienste!
De bijzondere situatie deed zich voor dat
Atze ziek was en derhalve de ALV niet kon
bijwonen.
De techniek staat tegenwoordig voor niets 
en de voorzitter Gerard de Graaf sprak Atze
tijdens de ALV toe via een open-telefoonver-
binding:
Beste Atze: je bent Lid sinds 16-7-1977,
dus al 42 jaar lid van onze Vereniging. Waar
blijft de tijd…
Je was van 1998 tot en met 2005  bestuurslid,
en als secretaris lid van het Dagelijks Bestuur.
Atze,  je vervulde die taak zeer nauwgezet.
De ledenadministratie was bij jou in goede
handen. Daarnaast ben je positief kritisch 
ingesteld en je zal niet nalaten je mening 
te delen wanneer je denkt dat dit nodig is. 
Ik heb dat als voorzitter wel eens moeten 
ervaren….
Atze je bent op dit moment ook alweer een

10

Ereleden

Leden van verdienste

Atze Klijnsma
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aantal jaren, samen met Coen en Jelte, actief als havenbeheerder. Na de bestuurlijke
perikelen in 2015 en 2016, en het formeren van een interim-bestuur, op advies van 
de Commissie van Goede Diensten, was je bereid wederom een actieve rol als vrij-
williger op zich te nemen. Met als gedachte de vereniging weer in rustig vaarwater te
krijgen….. Dat brengt met zich mee dat jij, mede gelet op je bouwtechnische achter-
grond, actief bent met o.a. herstelwerkzaamheden aan onze opstallen. Ook coördi-
neer je samen met Coen, Jelte en Paul de activiteiten die moeten worden uitgevoerd
tijdens de vrijwilligersdagen. Vele uren ben je dus, in het voor- en naseizoen te vinden
op de Verenigingshaven. In de zomer, als weer even meezit,  ga je samen met echtge-
note Menke aan boord van de motorboot eveneens genaamd Menke. Jullie  genieten
dan volop. In de winterperiode gaan Atze en Menke naar jullie dochter in Australie,
down-under. Beste Atze: het bestuur is jou zeer erkentelijk voor al hetgeen je voor
de LWS hebt gedaan en nog steeds doet.

Daarna richtte Gerard de Graaf zich tot zijn broer Coen de Graaf:
Beste Coen: Je bent lid vanaf  14-5-1979, en ik neem aan dat je toen de 
Pikmeerkruiser “Free Bird” in je bezit kreeg. 40 jaar lid dus dit jaar en dat betekent
dat je straks van mij de gouden speld en de daarbij behorende oorkonde krijgt.
Dat is voor mij, als broer, een heel bijzonder en speciaal moment!
Coen: Je bent altijd betrokken geweest bij de Vereniging, als lid van de activiteiten-
commissie, deze commissie regelt de jaarlijkse Voor- en/of Najaarstocht en daarnaast
je bent al vele jaren lid van de redactiecommissie, de leden die het opstellen van het
Clubboek voor hun rekening nemen.  Jij was verantwoordelijk voor de schepenlijst 
in het clubboek.

Nu gaat dat alle-
maal via de PC 
digitaal maar vroe-
ger werd de kopij
getypt en daarbij
speelde jouw doch-
ter Marloes zelfs
een actieve rol. De
gehele familie werd
ingezet bij de be-
zorging van het
boek in Leeuwar-
den.
Ook jij bent vrijwel
dagelijks in de
haven te vinden, dit
in je rol als Haven-
beheerder, samen
met Atze en Jelte.

Alle opmerkingen/adviezen van de leden, veelal goedbedoeld, komen op jouw bordje
en problemen los jij op of speel je door naar het bestuur. En ook jij, met je technisch
inzicht, bent een onmisbare schakel in het optimaal kunnen functioneren van onze
vereniging. De “Free Bird “ is vorig jaar verkocht maar jij en Joke maken nu vele uit-
stapjes, echter nu met de auto. Coen: het bestuur is ook jou zeer erkentelijk voor al
hetgeen je voor de LWS hebt gedaan en nu nog steeds doet.

Het bestuur feliciteert Atze en Coen, als nieuwe Leden van Ver-
dienste,  met hun benoeming!

Coen de Graaf
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Jaarverslag LWS 2019
Voor u ligt het jaarverslag van 2019, wederom een bewogen jaar voor de vereniging
want immers dit jaar zou er een grote asbestsanering plaatsvinden aan de daken van
diverse schiphuizen. In de aanloop naar 2019 waren er al de nodig gesprekken ge-
voerd met een bouwkundig adviseur om o.a. de aanwezigheid van asbestdaken in
kaart te laten brengen.  Aansluitend werden er door Paul Zwarts diverse offertes van
aannemers beoordeeld om achtereenvolgens een opdracht tot asbestsanering aan
één van de aannemers te gunnen. Alle voorbereidingen werden in gang gezet om in
de tweede helft van de zomer over te gaan tot sanering. Echter binnen de landelijke
politiek ontstond op enig moment een discussie over de deadline die de politiek
gesteld had wanneer het asbest in Nederland uiterlijk verwijderd moest zijn, deze
deadline bleek geen stand te houden en het wetsvoorstel sneuvelde in de 1e Kamer.
In de opdrachtbevestiging naar de aannemer toe was  een voorwaarde opgenomen
dat als er door de overheid wijzigingen plaatsvonden binnen het asbestbeleid, de LWS
de opdracht kon intrekken. Dit laatste is door het bestuur in goed overleg met alle
partijen dan ook gebeurt. Het bestuur zal zich de komende periode gaan beraden over
hoe en wanneer de sanering alsnog plaats gaat vinden. Door bovenstaande ontwik-
kelingen is helaas het voornemen, het veiliger maken c.q. verbeteren van de elek-
triciteit voorzieningen in schiphuizen en de haven, niet in zijn geheel uitgevoerd.
In de Algemene Leden Vergadering werd dit jaar het nieuwe Haven- en Huishoudelijk
regelement aan de leden voorgelegd en tijdens deze vergadering door de aanwezige
leden goedgekeurd.

Informatie vanuit de diverse commissies

De havencommissie
De havenmeesters Coen de Graaf, Atze Klijnsma en Jelte Kloostra hebben samen met
bestuurslid havenzaken Paul Zwarts ook dit jaar weer veel werkzaamheden verricht in
de haven. Daar waar nodig zijn er allerlei reparaties uitgevoerd aan de schiphuizen en
steigers, Het groen is het gehele groeiseizoen keurig bijgehouden en er zijn op diverse
plekken in de haven nieuwe elektriciteitsvoorzieningen geplaats. Echter los van al deze
inspanningen en werkzaamheden, die qua tijd en energie niet onderschat moeten wor-
den, blijft met name de zuidzijde van de haven een zorgenkind. Om Le Bret toeganke-
lijk te houden moest dit schiphuis voorzien worden van de nodige nieuwe stutten en
ook in andere schiphuizen werden de nodige reparaties uitgevoerd.
Bovengenoemde werkzaamheden vragen een behoorlijke inspanning van deze vrij-
willigers. Het bestuur is een onderzoek gestart hoe in de toekomst om te gaan met
deze steeds weer terugkomende reparaties en de financiële consequenties.

Commissie Clubboek
Om ook dit jaar weer een clubboek te kunnen presenteren is de redactiecommissie 
(Jelte Kloostra, Jan van der Meulen, Coen de Graaf en Tjalling de Jong) druk in de
weer geweest. Het clubboek onderging een soort facelift voor wat betreft infor-
matievoorziening en verscheen dit jaar ook digitaal via onze website:
www.lwsleeuwarden.nl 
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Activiteiten commissie

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 5 januari was er weer een traditionele, gezellige nieuwjaarsrecep-
tie, plm. 25 leden hebben samen met de voorzitter getoost op het nieuwe jaar en uit-
eraard op een mooi watersport seizoen. Aansluitend kon iedereen gezellig bijkletsen
en genieten van een drankje en heerlijke hapjes verzorgd door Albert Tonnis en Jos
en Winnie Stuurhaan

Najaarstocht
Ook dit jaar zijn we weer op pad geweest, dit jaar is er alleen een najaar tocht geor-
ganiseerd, deze keer naar Vlieland. 
Ruim 30 leden hebben de overtocht gemaakt om daar een mooie en gezellige dag te
beleven. Na op het eiland genoten te hebben van koffie met gebak, kon men op de
fiets of met de bus, gewapend met een lunchpakket het eiland verkennen. 
Het weer was op een paar kleine regenbuitjes na en gelet op de weersverwachting
best redelijk. Echter bij terugkomst in Harlingen werden we getrakteerd op een
enorme regenbui. 
Ondanks dat kon de organisatie en de deelnemers terugkijken op een geslaagde dag. 

Helaas zijn de voorjaarsactiviteit, de maritieme tweedehands markt en de najaar ac-
tiviteit, “veilig varen doe je samen” niet georganiseerd vanwege te geringe belang-
stelling. 



Vrijwilligersdagen
Dit jaar zijn er op 11 mei s ’ochtends en 14 september ‘s middags een behoorlijk aan-
tal vrijwilligers bezig geweest met klussen op het terrein van de LWS. 
Zonder deze extra inspanningen hadden diverse werkzaamheden niet uitgevoerd
kunnen worden. De werkzaamheden werden als vanouds afgesloten met lekkere
maaltijd verzorgd door Jos Stuurhaan en Albert Tonnis.

Vergaderingen
Het bestuur van de LWS is dit jaar negenmaal bijeen geweest voor de reguliere
bestuursvergaderingen waarvan u de beknopte verslagen heeft kunnen lezen op onze
website.
Los van deze vergaderingen kwamen diverse bestuursleden regelmatig bijeen om
allerlei bestuurszaken uit te werken c.q. voor te bereiden.
Het bestuur dankt met veel respect en waardering alle vrijwilligers die ook dit jaar
weer hebben meegeholpen met allerlei zaken die nodig zijn om onze mooie vereni-
ging optimaal te laten functioneren.

Informatie over de LWS en haar leden
Momenteel kent de vereniging 212 leden, dit jaar hebben 7 leden, om diverse rede-
nen, hun lidmaatschap opgezegd en 19 personen hebben zich aangemeld als nieuwe
lid van de LWS. Tegen alle berichten in zoals de vergrijzing van de watersport groeit
het ledental toch een beetje. Naast de groei van leden zien we ook dat er meer be-
langstelling is voor vaste ligplaatsen, volgend jaar zal de LWS via Marktplaats gaan ad-
verteren met verhuur van ligplaatsen. 

Dit jaar werden er tijdens de ALV, gehouden op 23 maart, door het bestuur twee
leden voorgedragen om te laten benoemen als lid van verdienste. De vergadering ging
na een keurige voordracht van de voorzitter akkoord met deze benoeming. Het be-
trof in deze Coen de Graaf en Atze Klijnsma.
Coen de Graaf was aanwezig maar Atze Klijnsma vanwege ziekte niet. Om Atze toch
deelgenoot van deze ceremonie te laten zijn werd er gebruik gemaakt van een open
telefoonverbinding. Atze heeft op een later tijdstip zijn oorkonde en bijbehorende
speld uit handen van de voorzitter ontvangen. Zie het artikel elders in het clubboek.

Ter nagedachtenis
In het afgelopen jaar is oud-bestuurslid dhr. W de Boer dit najaar overleden. 
Vanuit het bestuur is een condoleance kaart verstuurd. 
Palle Bruggeman, secretaris “Vereniging Leeuwarder Watersport” L.W.S.
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Havenreglement 
 

ALGEMEEN 

1. Dit Havenreglement geldt voor de gehele LWS-jachthaven bestaande uit de haven,   
de bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.  
a. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig 

op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd 
buiten gebruik te houden.  

b. Onder havenbeheerder wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks 
toezicht op de jachthaven. Het bestuur kan meerdere personen in de functie van 
havenbeheerder benoemen 

c. De havencommissie, als bedoeld in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement, 
bestaat minimaal uit de havenbeheerder en het bestuurslid havenzaken en heeft 
als taak het beheer van het aan de Vereniging LWS in eigendom toebehorende 
jachthavencomplex. 

d. Onder ligplaatshouder wordt verstaan degene met een opstalcontract en een 
ligplaats/schiphuis huurovereenkomst 

2. a.  De havenbeheerder is door de havencommissie belast met de regeling van,      
     de controle op en de handhaving van de dagelijkse gang van zaken in de haven.  
      In voorkomende gevallen wordt in eerste instantie de havencommissie en  
      eventueel daarna het bestuur ingeschakeld.  
b.  In overleg met de havencommissie wijst hij de ligplaatsen toe aan de leden, en 

wel in de volgorde zoals door de havencommissie vastgesteld en volgens de 
regels vastgelegd in dit havenreglement. 

3. In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers en of andere voorwerpen zich op of in de 
jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft 
de havenbeheerder, na overleg met de havencommissie, het recht die vaartuigen, 
trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden. 

4. Eenieder die zich op de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de 
havenbeheerder op te volgen. 

 
 

5. Ligplaatsen c.q. schiphuizen die krachtens opstalrecht in de haven zijn gebouwd 
kunnen slechts gehuurd dan wel in eigendom verkregen worden indien de huurder 
c.q. nieuwe eigenaar lid is van de LWS. 
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Havenreglement



 
 

            
            

        
 
 
 
 
 
 

LIGPLAATSEN 

6. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de vereniging. 
7. Ligplaatsen worden uitgegeven per jaar voor het aangemelde vaartuig. 

Onderverhuur van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van 
de havencommissie en het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig  
krijgt  de vereniging weer de beschikking over de ligplaats , tenzij de betreffende 
ligplaatshouder de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom 
toebehorend schip, en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het 
oorspronkelijke dan wel past binnen de maximale afmetingen bepaald  voor de 
gehuurde ligplaats en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de 
eisen van het reglement. Wordt er geen vervangend schip aangeschaft dan eindigt  
de huurovereenkomst  (per 1 april)  tenzij met de havencommissie anders wordt 
afgesproken in verband met een mogelijke nieuwe aankoop.  

8. Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende 
beslissing van de havencommissie niet plaatsvinden. 

9. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van de havencommissie in goede staat van 
onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten. De vaartuigen dienen in 
goede staat van onderhoud te blijven zolang zij zich in de jachthaven en wateren van 
de vereniging bevinden. 

10. De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt op volgorde van plaatsing op een 
eventuele wachtlijst met betrekking tot beschikbare ruimte en afmeting van de 
boxen en de hierin passende vaartuigen. Belanghebbenden, waarvoor geen ligplaats 
beschikbaar is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. 

11. a. Eigenaren of gebruikers moeten gedogen dat een ander vaartuig langszij hun  
    vaartuig afmeert voor het openen en sluiten van de schiphuisdeuren.  
b. Het mede afmeren van bij-of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan mits  
     de boot niet buiten de box uitsteekt. 
 
 
                                                          
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  VAARTUIGEN 

 
12. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd 

en wel zodanig, dat het vrij blijft door middel van stootwillen van andere vaartuigen, 
steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van ligplaats noodzakelijk 
is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze weer 
deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn 
uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmetingen. Wordt 
hieraan, naar inzicht van de havenbeheerder, niet voldaan, dan heeft deze het recht 
hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar. 

13. De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen identificeerbaar te zijn conform 
het binnenvaartpolitiereglement 

14. Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke 
eigenaren één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. 
Ieder der mede-eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al 
hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede-eigenaar 
tegenover de vereniging verplicht is. 

15. Het is verplicht een kopie van de –minimaal WA -verzekeringspolis aan de 
havenbeheerder te verstrekken waaruit blijkt dat het vaartuig passend is verzekerd. 
De eigenaar blijft ook daarna te allen tijde verantwoordelijk voor een passende 
verzekering. 
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VEILIGHEID 

16. De huurder is medeverantwoordelijk voor de toepassing van de geldende 
veiligheidsnormen zoals die o.a. wettelijk en in dit Havenreglement worden 
aangegeven 

17. Het beperkte gebruik van elektriciteit, voor regulier gebruik via in de haven 
aanwezige aansluitpunten is toegestaan. De stroomafname is slechts toegestaan 
conform wettelijk voorschriften o.a. indien een losse drie-aderige kabel, welke 
zonder onderbrekingen van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt 
gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, 
zijn niet toegestaan 

18. De havencommissie is gerechtigd om stroomafname binnen de (open) ligplaatsen af 
te sluiten indien hij denkt dat dit omwille van de veiligheid noodzakelijk is.  
Indien er naar het oordeel van de havencommissie meer dan gemiddeld elektriciteit 
wordt gebruikt worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 

19. Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in de installatie en de 
elektriciteit te gebruiken als er geen personen meer aanwezig zijn op het 
betreffende vaartuig of in het schiphuis . Uitzonderingen hierop (bv. goedgekeurde 

 
 

acculaders of in het zomerseizoen deuropeners) alleen in overleg en met 
toestemming van de havenbeheerder. 

20. De havenbeheerder is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of 
werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties 
te beperken. 

21. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met 
losse tank is verplicht er voor zorg te dragen dat zich een, in goede staat verkerende 
en goed werkende blusser, passend bij de grootte van het vaartuig. ter bestrijding 
van olie-of benzinebrand, aan boord bevindt. 

 

 

REGELS IN DE HAVEN 

22.  Het is verboden 
a. In de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk 

geluid of ander overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen 
optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand,  
één en ander ter beoordeling van de havenbeheerder. Het is niet toegestaan 
elektrisch te lassen, schuren (waarbij overlast wordt veroorzaakt en/of het 
milieu wordt belast ) of metaal te slijpen. 

b. Stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor 
stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, schuurstof etc., als ook voor 
huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die 
het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. 

c. De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor een goede, milieuvriendelijke 
afvoer van stoffen als onder b. beschreven. 

d. Onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven. 
e. Op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven. 
f. Huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen.  
g. Drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen 
h. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers, boothuizen of 

installaties zonder toestemming van de haven beheerder. 
i. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren 
j. Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein 

onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenbeheerder. 
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k. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te 

veroorzaken. 
l. In de haven te zwemmen of te vissen, te surfen, op taluds te lopen, met 

zeiljachten welke voorzien zijn van een motor, te zeilen, sneller dan 5km/uur te 
varen. 

m. In de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te 
ondernemen, zonder toestemming van het bestuur. 
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n. De huurschiphuizen en boxen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor 
het onderbrengen en onderhouden van vaartuigen (zie ook art. 22 a) 

o. In de haven te verblijven anders dan recreatief. 
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23.  Het recht van iedere ligplaatshouder op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt    

onmiddellijk:  
a. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd 
b. Indien hij het liggeld niet binnen 14 dagen voldoet na daartoe door de 

penningmeester voor een tweede keer schriftelijk te zijn aangemaand. 
c.  Indien een vaartuig, naar het oordeel van het de havencommissie en bestuur, 

in een verwaarloosde   toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven 
wordt ontsierd en na waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen 
een maand geen verbetering is gekomen. In vorenstaande gevallen kan dan het 
betreffende vaartuig van de steiger worden verwijderd, terwijl het volle bedrag 
van de verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de al 
betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De eigenaar is 
aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. 
De eigenaar is verplicht de vereniging te vrijwaren ter zake van haar eventuele 
aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q. elders doen 
verblijven van het schip. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van 
dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

24. Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het 
onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden 
gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals advocaat- en/of 
deurwaarderskosten enz. geheel voor  rekening zijn van de betreffende 
ligplaatshouder die in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen. 

25. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan 
worden gemaakt of worden beëindigd, heeft het bestuur de bevoegdheid de 
betreffende ligplaatshouder de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de 
toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur wordt ingetrokken 
voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de 
vereniging vervalt. 

26. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de 
jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op 
kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij de milieuverontreiniging worden 
verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging. 

27. Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen veertien dagen 
door de ligplaatshouders schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur, dat zo 
spoedig mogelijk in het geschil beslist. Behandeling van het geschil door het bestuur 
heeft geen opschortende werking, met andere woorden, tijdens die behandeling 
blijft het besluit van kracht.  
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BESTUUR 

28.  De vereniging is W.A. verzekerd voor zaken waarvoor het bestuur de 
eindverantwoordelijkheid draagt.,  

29. Alle huurders zijn verplicht het bestuur en de  havenbeheerder zoveel mogelijk steun 
te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen. 

30. Bij afwezigheid van de havenbeheerder, is ieder bestuurslid bevoegd in overleg met 
een lid uit het dagelijks bestuur zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester de in 
dit reglement aan de havenbeheerder opgedragen beslissingen te nemen, indien de 
situatie geen uitstel gedoogt. 

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
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Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2019 



Motorboten
A
After Sail - J.F. de Vries
Alba - J.W. Nijdam
Alco Pari - A.  Reitsema
Ansjou - A.P.  Sijtsma
ANTARES - W. Zwerver
Arja - A. Wijnand
ASAHI - R. Tangeman, Dearsum
Aurelona - H. Jansma
Aurora - W.J.  Jansma, Noordhorn
B
Bajka - F. Bikowski, Stiens
Bonte Hond - W. Geveke, Medemblik
Boppeslag- D. Bruinsma
C
Charis II – J.W.P van der Veen
COMPAEN - M.  Taekema
Connie - P.A.  Bloem, Stiens
Cumulus - Tj.  Efde
D
De Groene Zalm - R. van Aken
De Kuip - J. de Walle
Deining - S.B. van der Wijk, Harlingen
Delfin – Mw. O. Holliger-Eizinga, Oberent-
felden
Didian II - D. Dijkstra
Dolfijn - A. van Houten
E
El'djoj - E.   Wassenaar
Elfijo - F.F. van de Hoek
Enclave - M. Breuer, Bedburg  Dld
F
Favoriet - P. Planting
FeRi- M.R. Wouters
Ferina - J. Flapper
Forlester - J. Hoekstra
Freedom - H van den Bovenkamp
Fu,lica a tra - J. van Dijk
G
Gaasterland - O. Visser, 
Garuda - A. Nawijn, Giekerk
GEMI – mw. G. van der Vegt-Grootheim,
Oosterzee
Glemmer - J.  Kloostra
Gurbe – S. Kuiper
H
Hapri - M.H. Schuurman
Heritage - G.  Boersma 
Hermitage - S.J.F.  Gaastra
I
Ile Rousse Jeanneau folie douce 1976 - 
F van Rooyen
Illusion - V.E.S. Pranger

J
Jachtlust - Th.R.  Wiersma, Beetsterzwaag
Jagrie - J.H.C. van de Hoek 
Janjo - H. van de Wal
Jellie-S. Kloostra
Jolie - K. Vaartjes, Easterlittens
Jonge Hond - L. Geveke, Medemblik
J’taim  - R.P. Verbaenen, Stiens
K
Karma2- S. Aanstoot
Kim Ta Lin - J.  Kilian, Marssum
Kookaburra - A. de Wit, Hijlaard
L
Lady-Ann, Mw. J.M. Groen-Joustra, Zwaag
Lazy-Days, J. R. Huizink, Weerselo
Libertas - H. van den Hurk 
Liberty - R.  Poortinga, Franeker
Libra- S. van der Vlag
Lytse Wrotter- N. de Wit, Hilaard
M
Macanjo - J.H.G. de Jong
Manana - J.  Jasper
Manda - C.S.  Zwerver
Mantelmeeuw - T. Brouwer
Margaretha II - E.  Zondervan
Mar-ing - P.J. Visser 
Medusa - J.S. van der Veen
Mehtap - P.G  Barentsz, Espel
Menke - A.S.  Klijnsma
Mon-Désir  - S.  Boonstra
N
Najade - H.W. Flisijn
Net Tocht - J. van der Molen
Nimrod - N.  Jonkman
Nozem- B. Feenstra
O
Oeral Thús - T.J. de Jong, Leeuwarden
Om 'e Swarte Boarre - W.P.  Rietdijk, 
Kollumerzwaag
P
Pagadero – K. Duiker, Nieuwwolda
Pallieter- R. Beima
Pax - E.  Venema,
Perseverando - P. Blom 
Poolster -R. Rauwerda, Readsjerk
R
Reisduif - L.F. van der Wijk
Relax - A.  Tonnis, Giekerk
Renate - J. van de Leij
Renbau - W. Klompstra
Re-ol - S.  Bons, Franeker
Resultaat - W. Feddema
Rietgans - P. Bruggeman, Boksum
S
Sayterronk - L.J. Lyklema, Kollum
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Schepenlijst L.W.S.
Wijzigingen (bij voorkeur per e-mail: secretariaat@lwsleeuwarden.nl ) 
opgeven aan: 
P. Bruggeman   
Buooren 18
9031 XT Boksum

Indien er geen plaatsnaam vermeld staat, woont de bootbezitter in Leeuwarden.
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Samba- J. Zijlstra
Seahorse One - A. Kamp, Essen (DLD)
Second Life - A.P. van de Henne
Shadow- N. Hallema
Shamrock - E.A. de Wit 
Sjama - Joh. van Oostveen
Smient - J.  Kienstra, Franeker
Springtij - C.  Wiersma, Hempens
Sterk Staaltje – J.J. Sterenberg, Oenkerk
T
Take it Easy – Joh.  Brandsma
Thea- S. van Zuiden
Tiko -  K. Duiker, Nieuwwolda
Twirre - W. Braaksma, Hempens
U
Uiterton - A.B. de Boer, Warga
Urssus - H.  Boerrigter
V
Viebo - J.C.  de Graaf, Drachten
Vrijheid - C.B.  Brada-van Balen Walter 
W
Waterjuffer - G.S. de Graaf
Waterlelie - J. Oosterhuis, Assen
Welmoed - P.  Helfrich
Wetterfreon - T. van de Kooi
Wodan, E. de Ruiter, Berlikum
Y
Yami- R. Drost
Yn ´e Mande- H.H Koopmans, Newmarket
Suffolk
Yvanja- A. Betten
Z
Zeewolf-  L. Fijma, Goutum
Zilvermeeuw - J.  Schulpzand

Motorboten zonder bekende
naam
R. Meijer, Hallum
Fam. van Vechgel, Earnewald

Kajuitzeiljachten
Andromeda - M. Kamminga
Asgand- H. van de Schoot
Bon Vivant - C.H.  Schweigmann- de Jong, Vee-
nendaal
Dakboat - F.H.  Piek, Langweer
Dream-  H. de Groot, Grou
Eagle - A.G. Stellingwerf
Flierefluiter - F. van der Velde
Fro - W.D. Reitsma, Groningen
Gotcha - H. de Boer
Marge - G. de Jong, Opende
Marlin - F.  Wildschut
Meermin - J.  Hagedoorn, Meppel
N-Henry - H. Galama 
Osprey - P.L. van der Meer
Tamar - W.  Jager, Oude Leije
Tournesol - A.  Jansen, Hilversum
Windveer II - S.R.Dijkstra, Bovensmilde
Zeehond - A. de  Vries, Goutum

House-Boat
Simon Johannes- O.Verhoef

Kajuitzeiljachten 
zonder bekende naam
H.B. Postmus, Drachten

Open zeilboten
Asafa - J. van der Meulen

Flaubyt - T.J. de Jong
Kon Tiki - E.P.   Dorenbos
Hôfsjongerke, P.G. Barendsz, Espel
Miss Inger - R.J.  Jorritsma
Triple Six - W.C.  Brasser, Beetsterzwaag
Twinkle nr.15- L.Geveke, Medemblik
Wylpkje- P.G. Barendsz, Espel
Witch Queen - H.  Velkers

Volgboten
Gurbe-  O.Verhoef
Monrovia - H.  Braake
Otium – H. Kuiper
Quirinus -J. Oosterhuis, Assen

Ronde- en platbodemjachten
Awesome -  A.  Olivier, Harlingen
Mallemok- H.J. Eggink, Venhuizen
Sai Ram - S.  Hijlkema,
Sunshine - H.  Zwerver,
Tjalena - Mevr.  Dirriwachter, Boxmeer
Vrouwe Isabel - M.J.D.  Romp, Boornbergum
Vrouwe Martina - Tj.   Mosselman
Wyte Wetterwolf - B. de Witte
Witch Queen- H. Velkers

Sloepen
Amore Vici - Jac. Drijver
Boppeslach - D.Bruinsma
Corak - W.Oppenhuis, Burgum
Boy - Jan Sietze  Kuiper
De Goede Reden - J. van der Meulen
Dolce Vita - Roeivereniging Mata Hari
Doreus - F.P.H. du Rieu, Turnhout
Mata Hari -  Roeivereniging Mata Hari 
Makeja, J.Stuurhaan
Opa-P-  P. Rutkens
Stoarm - J. Rutkens 
Zeester - R.B. de Vries

Leden zonder boot
K. Betten , Irnsum
Fam. Bij de Ley Geveke
J.E. Boiten
H.J Boonstra
W.H. Boonstra 
P. Brouwer
A.J. Dijkstra
F. Dijkstra. Jorwerd
C. J. van de Erve, Dearsum
R.G Gerlofsma, Assen
C.J. de Graaf 
G. Hiemstra
M.M. Hoekstra, Enschede
J. van Houten, Warten
D. Hofstra
W.A. Joustra
H. Koopal, Goutum
W Kruize
Mw. M. Maurits-Meester
V. Mylius
J.R. Pesie
G.W. Postma
B. Smit
A. Sonnega
H.Sonnega, Goutum
J Stienstra, Veenwouden
W.J. van der Veen
M. van der Vegt, Oosterzee
J . Wagenmakers, Huizen
Mw. J.C.  Wever, 
P.J. Zwarts 
J.Wiersma, Idaard
J.J. Zwerver
T.A. de Jong, Sneek
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18 april 
Vlootdag Harlingen

1 t/m 3 mei
Opening vaarseizoen
Grou

15 t/m 17 mei
Sleepbootdagen 
Woudsend

16 mei
Opening Vaarseizoen 
Joure 

21 t/m 23 mei
Sleepbootdagen 
Zwartsluis

23 mei
Reuzedei Akkrum

4 & 5 juni
HT Race Harlingen

10 t/m 19 juli
Skûtsjewike  Grou

18 t/m 31 juli
Skûtsjesilen SKS

1 t/m 9 augustus
Skûtsjesilen IFKS

31 juli t/m 9 augustus
Sneekweek

12 t/m 16 augustus
Sail Amsterdam

22 & 23 augustus
Platbodemweekend 
Veenhoop

26 t/m 29 augustus
Visserijdagen 
Harlingen

2 t/m 6 september
HISWA te water 
Lelystad

3 t/m 6 september
Admiraliteitsdagen 
Dokkum

19 t/m 24 oktober
Strontrace 
Workum

WATERSPORTKALENDER 2020
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Winterstalling in loods of op buitenterrein || Professionele poetsbeurt 

Scheepsbetimmering en renovatie || Onderhoud en reparatie aan motoren 

Reparaties aan of leveren van nieuwe zeilen, buiskappen en dekzeilen 

Sloepverhuur || Levering en inbouw van nieuwe en gebruikte motoren 

Aanbrengen van antifouling en nieuwe verf- en laksystemen

Inbouw van boegschroeven

Himpenserdyk 12 || 8939 BZ Leeuwarden || T: 058 216 82 00 || M: 06 53 67 21 19 
info@gerbenvanderweij.nl || www.gerbenvanderweij.nl || Volg ons ook op: MC

Winterstalling in loods of op buitenterrein || Professionele poetsbeurt 

Gerben van der Weij
W A T E R S P O R T



Geslaagde Najaarsactiviteit naar Vlieland!

Zaterdag 28 september namen 33 leden met introducees, deel aan een reis naar Vlie-
land. Deze was door de activiteitencommissie georganiseerd.

Om 09.00 uur vertrok de boot naar het eiland waar we om half elf aankwamen. 
Iedereen was voorzien van een door Jos Stuurhaan samengesteld lunchpakket.

Na het welkomstwoord in eetcafé  “de Lutine” door de voorzitter Gerard de Graaf,
genoten de deelnemers van een kop koffie met gebak en werden ze door Tjalling de
Jong geïnformeerd over het verdere verloop van de dag. Bestuurslid Palle Bruggeman,
hij is geboren en getogen op Vlieland, gaf nog wat tips over een aantal bezienswaardig-
heden op het eiland.

Daarna waren de leden vrij om per fiets of per bus het eiland te verkennen.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het weer bijzonder goed te noemen.
Om 16.45 uur vertrokken we weer richting Harlingen.

Helaas bleek het weer bij aankomst bijzonder slecht en gingen de meeste leden door-
weekt weer naar huis. Toch zien we terug op een gezellige dag waarbij ook de onder-
linge banden weer werden aangehaald.

Het bestuur dankt de leden van de activiteitencommissie voor het organiseren van
deze dag. Het was wederom perfect geregeld.
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Aantal geluidsseinen van het BPR

Attentie
Ik ga stuurboord uit
Ik ga bakboord uit
Ik sla achteruit
Ik kan niet manoeuvreren
Er dreigt gevaar voor aanvaring

(reeks)

Verzoek om medische hulp

(herhaalde stoten)                             Noodsein
of klokslagen

Verzoek tot bedienen brug of sluis
Ik wil aan bakboord voorbijlopen
Ik wil aan stuurboord voorbijlopen
U kunt mij niet voorbijlopen
Ik ga over stuurboord keren
Ik ga over bakboord keren
Ik ga over stuurboord een haven of
nevenvaarwater in- of uitvaren
Ik ga over bakboord een haven of
nevenvaarwater in- of uitvaren
Ik ga een hoofdvaarwater oversteken

Toelichting
Zeer korte stoot ± 1/4 seconde
Korte stoot ± 1 seconde
Lange stoot ± 4 seconden
Een reeks klokslagen moet ± 4 seconden
duren
Slagen van metaal op metaal is ook toegestaan
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Waarom een wimpel
Het aanleggen aan Marrekriteligplaatsen kost u helemaal niets. Maximaal drie dagen
mag u gratis gebruiken maken van dezelfde ligplaats, het vuil wordt opgehaald en het
gras wordt gemaaid. 

Het realiseren van nieuwe steigers en onderhouden van bestaande voorzieningen
kosten echter veel geld. Wij stellen uw bijdrage dan ook erg op prijs. Door het kopen
van de Marrekritewimpel draagt u direct bij het in stand houden van vrije ligplaatsen
in Fryslân! 

Verkooppunten
De wimpel is op heel veel plaatsen in Fryslân te koop. U kunt terecht bij de meeste
watersportverenigingen, VVV’s, watersportbedrijven, botenverhuurders en jacht -
havens. Ook te bestellen via de website van de Marrekrite: www.marrekrite.nl

Op verschillende plaatsen in Fryslân komt u ook vrienden van De Marrekrite tegen.
Deze veldverkopers komen bij u in de jachthavens langs om u een wimpel te
verkopen. U kunt ze tegenkomen op in de havens van Joure, Sneek, Langweer en 
op het Marrekrite-eiland Nije Krùspôlle.

Prijs wimpels 2019 (incl. verzendkosten)
De wimpel is verkrijgbaar in drie maten. 
Onderstaande bedragen zijn inclusief BTW en verzendkosten. 
•  Normaal 18x24cm 
   Prijs: 17,00 € 
•  Middel 30x40cm 
   Prijs: 22,00 €  
•  Groot 50x70cm 
   Prijs: 27,00 € 
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Verkeers- en gedragsregels
Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening
met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels
op het water.

Belangrijkste regels
1   Verander niet plotseling van koers.
2   Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
3   Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.
4   Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het

 midden van een vaarwater.
5   Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote

schepen.
6   Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte 
    of gele vlaggetjes, of door een bord met een groen/witte ruit, waarbij de groene

kant de veilige passeerzijde aanduidt.
7   Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
8   Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
9   Bezorg uw omgeving geen overlast.
10 Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
11 Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. 

Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht
geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.

12 Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. 
Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Wie heeft voorrang?
1   Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote

schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
2   Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander 

klein schip.
3   Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren,

moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater rechts vaart.

Snelheid
Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 km/u. 
In havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 km/u. 
Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum
vaarsnelheid van 12,5 km/u. In Fryslân zijn vier speciale snelvaargebieden.

Minimum leeftijd besturen boot
1   Snelle motorboot: 18 jaar.
2   Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
3   Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 
    12 jaar.

4   Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.



Marrekrite Mores
Geniet van rust, ruimte en natuur
Marrekrite is gastheer in het buitengebied. We doen ons best 
onze aanlegplaatsen er altijd mooi en netjes bij te laten liggen. 
We maaien het gras, halen recreatieafval op en controleren de
voorzieningen op gebreken.
U mag als recreant drie dagen gratis op een plek liggen. Na die drie dagen kunt u naar
een andere plek varen. Daar kunt u weer drie dagen gratis liggen. Als u zich hieraan
houdt, kunt u eindeloos door onze mooie provincie blijven zwerven.

Van nature gastheer
Wij verwachten van u bijna niets in ruil voor de service die wij bieden. Wij zouden
alleen graag zien dat u zich als ‘goede gast’ gedraagt. Dat is prettig voor uw collega-
watersporters, maar ook voor ons. Wij zijn van nature gastheer en geen handhaver.

Rust, ruimte en natuur
Onze aanlegplaatsen bevinden zich midden in de natuur. Wij gaan ervan uit dat rust
en ruimte voor onze gasten belangrijke is. Daarom bezoekt u toch onze aanlegplaat-
sen? We wijzen u graag op de afmeerregels die in heel Friesland gelden.

De regels op een rijtje

•  U mag maximaal 3 dagen op dezelfde Marrekrite-plaats liggen.
• Vaartuigen mogen niet onbemand worden achterlaten.
  Een lekker stuk wandelen en fietsen en dan terugkeren op de boot is natuurlijk 
  uitstekend.
• Vaar niet te snel. Hekgolven zijn hinderlijk voor afgemeerde boten. Bovendien lijden

de oevers hieronder.
• Het is verboden in het riet af te meren.
• Respecteer het eigendom van boeren. Privéterreinen s.v.p. niet betreden. Om onze

ligplaatsen in de natuur te kunnen behouden, is een goede relatie met onze buren
noodzakelijk.

• Gooi uw recreatieafval in onze vuilcontainers. Deze worden regelmatig geleegd. 
  Er is altijd een container in de buurt.
• Bouwafval of chemisch afval mag in geen geval in de containers worden gegooid. 
  U mag het ook niet op de ligplaatsen achterlaten.
• Bomen en struiken mogen niet worden gesnoeid of gekapt.
• Open kampvuren zijn verboden vanwege de kans op bosbrand en overlast voor

dieren. Marrekrite realiseert op dit moment met een paar speciale vuurplaatsen. 
  Zo willen we onderzoeken hoe we aan de behoefte tegemoet kunnen komen om 
  ’s avonds een vuurtje te kunnen maken.
• Honden welkom, maar wel aangelijnd.
• Ruim uitwerpselen (honden en mensen) op.
• Het gebruik van radio’s, generatoren en andere apparaten zo afstemmen dat 
  anderen er geen last van hebben.
• Barbecues NOOIT op de steigers of op de randen van damwanden zetten. Hier

kan het kunststof niet tegen. Het smelt wat Marrekrite jaarlijks een forse schade-
post oplevert. Graag alleen barbecues op pootjes gebruiken en deze op het gras
neerzetten. Zo voorkomen we schade aan de voorzieningen en aan het terrein.
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Sluizen en beweegbare bruggen
• Snelheid aanpassen

Voorkom hinderlijke golfslag op de wachtplaatsen wanneer u een sluis nadert of 
uitvaart of wanneer u een beweegbare brug passeert.

• Schipper, wacht op je beurt
Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor 
het afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart 
samenkomen, vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester 
anders aangeeft. Dit gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. 
Voor recreatievaart geldt hier: wacht met invaren totdat de beroepsvaart de
 trossen vast en schroeven uit heeft. Houd afstand tot grote schepen. Schroeven uit
in sluizen is verplicht!

• Niet beleggen in sluizen met verval
Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat u de touwen (landvasten) 
tijdig kunt laten vieren of aanhalen.

• Vaar vlot door als de brug opengaat. 
Laat het wegverkeer niet onnodig wachten
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Scheepsaccu’s voor start en verlichting.
Gel onderhoudsvrije accu’s.

ACCU SERVICE CENTRUM
Ceresweg 6  8938 BG  Leeuwarden

Tel: 058 - 289 09 00
Fax: 058 - 280 05 50

Mobiel:
info@accuservicecentrum.nl
www.accuservicecentrum.nl

 06 - 51 91 38 84

Acculaders en omvormers
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Alles voor de water-
sporter!
•  Winterberging van boot, buitenboord-
   motoren en accu’s
•  Reparatie aan binnen- en buitenmotoren
•  Bootonderhoud: schilderen, 
   schade herstellen
•  Inbouw motoren, boegschroeven, 
   vuilwatertanks, elektrische installaties
•  Botenlift tot max. 10 ton
•  DHZ loodsen

Maar ook:
•  Zeilmakerij
•  Sprayhoods, relingkleden, bootkappen
•  Verandakleden
•  Reparaties
•  Inleverpunt voor wasserij van bootkappen
•  Watersportwinkel

Cadeaushop
BOOTKADO.COM
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Deel I1I Verslagen en artikelen



Vaartocht 2019 met de Libertas
Na veel voorbereidingen vertrokken we vrijdag 3 mei uit Leeuwarden. Het weer was
wisselend bewolkt en af en toe een bui, niet het ideale vakantieweer waar we op ge-
hoopt hadden. Via Sneek en IJlst voeren we naar Stavoren, waar we 5 mei aan kwa-
men. Ons plan was om de volgende dag het IJsselmeer over te steken naar
Medemblik. Het jaarlijkse Bege-weekend werd deze keer in Akersloot gehouden van
10 t/m 12 mei, dus vandaar deze omweg. Via Medemblik en na nog een overnachting
in Alkmaar kwamen we donderdag 9 mei veilig aan in Akersloot. Met ongeveer 40
leden werd het weer een gezellig weekend. Op maandag 13 mei namen we afscheid
en kon onze lange reis richting Frankrijk beginnen. We wilden het eerste traject tot
aan Parijs, wat we al vaker gevaren hadden, wat vlotter varen. Dan konden we later in
de Franse kanaaltjes meer tijd door brengen. 

We voeren langs de Zaanse Schans en via Zaanstad richting Amsterdam. Op het
Noordzeekanaal was het rustig en voorbij het Centraal station voeren we het Am-
sterdam-Rijnkanaal op. Hier kregen we wel veel tegenliggers, waardoor het water erg
onrustig was. Maar het was goed te doen. De tocht ging verder via Nieuwegein en
Vreeswijk. Hier staken we de Lek over naar het Merwedekanaal. Dit kanaal loopt
zuidwaarts naar Gorinchem. Na aanmelden via de marifoon werden de vele bruggen
vlot bediend. In Gorinchem namen we de kleine sluis, die toegang gaf tot de Boven
Merwede. We hadden 6 km stroom mee op deze rivier en kwamen al vlot aan bij de
Noordersluis in Werkendam. Deze sluis gaf toegang tot het Steurgat in de Biesbosch.
We voeren verder via de Amer en het Hollands Diep naar de Volkeraksluizen. Vandaar
uit het Volkerak op naar de Schelde-Rijnverbinding. We passeerden Nieuw Vossemeer
en Tholen en na 2 uur varen, konden we ons via de marifoon melden bij de Kreek-
kraksluizen, waar de sluiskommen 320 meter lang en 24 meter breed zijn. Het schut-
ten ging vlot en na nog eens 6 km varen, bereikten we de Belgische grens. Bij de
Noordlandbrug (2½ km verder) voeren we het Antwerpse haven binnen. Via het lang-
gerekte havengebied kwamen we op 17 mei, na 2½ uur varen, aan in het Willemdok.
Hier kregen we van de havenmeester een mooie plek. Deze haven ligt op loopafstand
van het centrum. Na 3 dagen werd het tijd om verder te varen. 
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Op 21 mei gingen we schutten in de Royersluis, samen met 12 andere schepen. Alles
ging goed en rond 13:00 uur voeren we de Schelde op. Het verschil tussen laag en
hoog water in Antwerpen is ongeveer 6 mtr. En zelfs bij Gent, 80 km verder landin-
waarts, bedraagt het verschil nog ruim 2 mtr. Het was precies laag water. Daarom
voeren we de eerste 2 uur langzaam, zodat we langzaam werden ingehaald door het
binnen stomende vloedwater. Dat was goed te merken, en na 2 uur varen, kregen we
steeds meer snelheid. Rond 20:30 uur meldden we ons bij de sluis van Merelbeke en
een kwartier later meerden we af in de vlakbij gelegen Yachtclub Merelbeke, na een
tocht van 85 km. De volgende dag voeren we de Boven Schelde op, richting Frankrijk.
Het eerste deel was nog Vlaams, maar na het passeren van de sluis van Kerkhove,
kwamen we in het Waalse gebied. Vanaf nu geen sluis meer maar ”ecluse” want nu
ging alles in de Franse taal. 

Donderdag 23 mei voeren we door de stad Tournai waar de Schelde dwars door de
stad voert. Het is er smal en daarom wordt de doorvaart met lichten geregeld. Na de
stad was het nog 7 km varen naar Antoing, waar een bunkerschip ligt. Hier tankten
we 183 ltr. diesel. Dit was onze laatste stop in België. Bij het plaatsje Bléharies was
nog een voormalige grenspost te zien en hier voeren we Frankrijk binnen. Daarna
volgde nog 10 km door een mooi begroeide omgeving, waarna we ons bij Fresnes bij
de eerste Franse sluis meldden. We konden direct invaren en Joke ging even met de
papieren het sluiskantoor in. Net na de sluis meerden we af aan een ponton. De tem-
peratuur was al flink opgelopen, dus we kregen nu echt het vakantiegevoel.

Vrijdag 24 mei vervolgden we onze tocht via de Boven Schelde met zonnig weer. We
voeren door Valenciennes, via Denain en Bouchain en na 15 km kwam de splitsing
naar het Canal du Nord. Dit kanaal is 95 km lang en via 19 sluizen met een gemiddeld
verval van 6 mtr overbrug je een aardige hoogte. Bij de plaats Pont l’Evêque gaat het
Canal du Nord over in het Canal latéral à l’Oise. We vonden nog een plaatsje in het
volle haventje, waar veel aftandse boten lagen. Na het ontbijt vertrokken we met als
doel Compiègne, slechts 23 km en 2 sluizen verder, voor een overnachting. We riepen
de vlakbij gelegen sluis op en konden direct binnen varen. Na het schutten voeren we
op de rivier de Oise, die we de komende 96 km, tot aan de Seine zouden volgen. 
De Oise is een mooie brede en bochtige rivier die maar heel licht stroomt, ongeveer

40



1 km stroom hadden we mee. Aan weerskanten veel begroeiing en af een toe een
dorpje of stadje. Zonder problemen kwamen we aan bij Conflans- Ste Honorine aan
het einde van de Oise. Het ligt op de splitsing met de Seine, rechts naar Le Havre,
maar wij gingen bakboord uit richting Parijs, nog 75 km verder. Nadat we bij km 72
de Seine opdraaiden, kregen we nu 1½ km stroom tegen. In de Seine liggen veel
smalle, langgerekte eilanden. Door borden wordt aangegeven aan welke kant je moet
passeren. Bij km 49 kwamen we bij de sluis Bougival, waar we met andere schepen
3,25 meter ophoog werden geschut. Schutten deden we aan een trap, want er zijn in
de Franse sluizen vaak weinig mogelijkheden om aan vast te maken. Het ging prima en
na de sluis kwamen we op een smaller deel van de Seine. Ter hoogte van km 45,
zagen we bij de voorstad Rueil Malmaison, een mooi aangelegde halteplaats helemaal
voor ons alleen. Hier hadden we een rustig nacht. 

Vrijdagochtend 31 mei, vertrokken we al weer vroeg, we hadden nog ongeveer 45 km
en 2 sluizen tot Parijs te gaan. Bij km 17 kwamen we bij de driedubbele sluis van Su-
resnes, waar we vlot door konden. Bij km 10 zagen we voor het eerst de Eiffeltoren,
boven de gebouwen uitsteken. Het blijft iedere keer weer een prachtig gezicht. We
voeren onder talloze mooie en beroemde bruggen door, langs het eiland Ile de la
Cité met daarop de Notre Dame met zichtbaar de grote schade door de brand.
Nadat we het naastgelegen eiland Saint Louis voorbij gevaren waren, meldden we ons
met de marifoon aan bij de haven Port de l’ Arsenal Paris. Vanuit het havenkantoor
werd de sluis bediend, die toegang geeft tot het Canal Saint-Martin. Zodra we de
langgerekte haven invoeren, zagen we veel boten dubbel liggen. Voor de eerste nacht,
moesten we langszij twee andere schepen liggen, maar de volgende dag kregen we
een mooie plaats. We bleven 8 dagen in Parijs en bezochten veel bekende en andere
plekken in de stad. 

Zaterdagochtend 8 juni vulden we de watertank en rekenden onze acht dagen verblijf
af bij het havenkantoor. Vanuit het havenkantoor werd de sluis naar de Seine voor ons
bediend en rond 10 uur voeren we weer stroomopwaarts. Na een paar kilometer
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zagen we de splitsing naar de Marne, maar wij bleven op de Seine. In dit deel van de
rivier lagen de dubbele sluizen gemiddeld 10 km van elkaar en zijn 180 mtr lang. De
omgeving werd steeds groener en we zagen ook veel luxe woningen en buitenhuizen.
Al snel kwamen we bij de stad Melun, waar de kade vernieuwd en geschikt gemaakt
was voor de pleziervaart. Na 23 km meerden we af aan de kade van Samois-sur-
Seine, gelegen in een zijarm. ‘s Middags liepen we even via wat steile straatjes naar het
marktplein, waar het erg rustig was. Samois-sur-Seine is gebouwd op een heuvel, vlak
bij het bos van Fontainebleau. 

Maandagochtend 10 juni deden we eerst wat rustig aan en tegen koffietijd vertrokken
we weer met licht bewolkt weer. We hadden nog 12 km te varen tot aan Saint Mam-
mès, waar we de Seine na ruim 160 km zouden verlaten. Bij Saint Mammès draaiden
we het Canal du Loing in waarvan het eerste stuk langs Moret-sur-Loing ging. Hier
lagen veel oude peniches aan de kant. Even voor 13:00 uur kwamen we bij de eerste
sluis (sluis Moret nr. 19) waar de lichten uit waren. Via PC Navigo vonden we een te-
lefoonnummer dat we belden. Er zou iemand komen, zo werd er gezegd en inderdaad
nog geen paar minuten later sprongen de lichten op groen. Na invaart van de sluis
stond er een vriendelijke jongeman op de kant, die ons een afstandsbediening gaf en
in keurig Engels alles uitlegde. De sluizen lagen gemiddeld op een kleine 3 km van el-
kaar. We hoefden maar op de blauwe knop te drukken en de deuren gingen open.
Alles werkte feilloos, de techniek zag er ook vrij nieuw uit. Na 20 km kwamen we bij
de stad Nemours, waar bij een park een ponton lag voor de pleziervaart. 

Na een rustige nacht liepen we dinsdag 11 juni eerst door het stadje, waar nog een
oud kasteel stond. Daarna vertrokken we weer en later kwamen we aan bij een halte
Fluvial, bij het plaatsje Souppes-sur-Loing, waar nog één plaatsje vrij was. De volgende
ochtend scheen de zon weer, toen we vertrokken. We voeren weer door een prach-
tige omgeving, veel groen en soms wat aardige huisjes aan de kant. We hadden nog 19
km te gaan in dit mooie kanaal. Bij km 0 lag rechts het Canal d’Orléans, wat buiten
gebruik en in verval 

geraakt is. Vroeger kon je zo naar de stad Orléans varen. Vanaf hier ging het kanaal
verder als Canal de Briare, ongeveer 55 km en 36 sluizen. Dit was het oudste kanaal
van Frankrijk, het werd in gebruik genomen in 1642 om hout naar Parijs te vervoe-

42



ren. We kwamen voorbij een lange kade in Montargis, waar een paar vrachtschepen
lagen. Op het einde lag een peniche, die als woonschip gebruikt werd. Even daarvoor
was volop ruimte, waar we de boot vast maakten. Donderdagochtend (13 juni) gooi-
den we de touwen los en voeren naar sluis 34, die nog automatisch open ging.
Amper 300 mtr verder lag sluis 33 met hoge muren, die al open stond. Een medewer-
ker van de VNF pakte de lijnen aan. Nadat we ruim 3 mtr omhoog waren geschut,
moest de afstandsbediening weer worden ingeleverd. De vriendelijke man legde ons
uit dat de komende sluizen met de hand bediend werden. Hij belde door naar de 
volgende sluis die al open stond. Ook hier weer een vriendelijk jonge man, die de 
komende sluizen voor ons zou bedienen. Prima service. We gaven aan deze dag nog
maar 2 sluizen verder te gaan tot net na sluis 31, waar een mooie aanlegplaats was
om te overnachten. We spraken af dat we om 9 uur weer bij de volgende sluis zou-
den zijn. En ook de jongeman was er al toen we aan kwamen varen. De komende 4
sluizen, die amper 400 mtr van elkaar lagen, gingen we totaal zo’n 15 mtr omhoog.
We gaven aan te stoppen bij het plaatsje Montbouy dat na de sluizen 8,5 km verder
lag. Daar was een halte Fluvial. 
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Zaterdag 15 juni werd op de afgesproken tijd om 9 uur voor ons de sluis openge-
draaid. Hier gingen we 5,12 mtr omhoog. Ook de volgende sluizen werden steeds
vlot bediend. We passeerden mooie plaatsjes zoals Cotillon-Coligny en Dammarie-
sur-Loing. Zondag 16 juni kwamen aan in Rogny-les-Sept-Ecluses. Het dorp dankt zijn
naam aan de historische sluizentrap, die uit 7 sluizen bestaat. De sluizentrap trekt veel
publiek en ook hotelschepen leggen er aan. Nu zijn er nieuwe sluizen voor in de
plaats gekomen. Bij een schitterende picknickplek, vlak voor sluis 12, Gazonne legden
we aan. Er stonden witte paaltjes, waaraan we vast konden maken. Links en rechts
lagen twee meren, die ook dienen om het water in het kanaal op peil houden. De zon
scheen uitbundig, wat wilden we nog meer? Het was een rustige plek. De volgende
dag voeren we door naar de stad Briare, bekend om het langste aquaduct van Frank-
rijk, 662 mtr lang. We bleven 2 dagen in Briare en woensdag 19 juni vertrokken we
weer. Na het aquaduct ging het kanaal verder als lateral Canal á la Loire. We passeer-
den mooie dorpjes zoals Châtillon-sur-Loire en Beaulieu-sur-Loire. We voeren nog
even verder tot we na 2 km bij Ménétréol-sous-Sancerre aan kwamen. Hier was een
aanlegkade waar we aanlegden. Op de fiets verkenden we Sancerre, wat een hele klim
was. De volgende dag voeren we weer verder tot de plaats Marseilles-les-Aubigny.
Het kanaal liep hier vlak langs de Loire, waar we even gingen kijken. De volgende
dagen kwamen we voorbij veel mooie dorpjes tot een T-splitsing. Rechtdoor het ka-
naal en linksaf een zijkanaal dat naar de stad Nevers voerde aan de Loire, waar we 3
dagen bleven. 

Donderdag 27 juni vertrokken we weer en via veel bochten varend, tussen links en
rechts bomen en veel groen, kwamen we ‘s middags na 3 sluizen in Fleury-sur-Loire
aan, waar net voorbij de sluis een halte Fluvial was. Via de stad Decize en het aqua-
duct over de Loire bij Digoin kwamen we in het Canal du Centre. Via Génelard en
Montceau les Mines ging de tocht verder. Bij Fragnes daalden we 11 mtr naar het ni-
veau van de Saône. Vlakbij was de haven van Chalon sur Saône, waar we aanlegden.
Omdat hier een etappe van de Tour de France zou finishen, bleven we hier 3 dagen.
Orbandale, zoals de stad in de Middeleeuwen heette is al zeer oud en dat is in de
prachtige stad goed te zien. 
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Vrijdag 12 juli reden we ‘s middags met de fiets naar de stad. Bij de finish was het een
drukte van belang. Wij besloten de drukte te mijden en stelden ons op bij de door-
gang van de 5 km vóór de finish. Na zeer lang wachten kwamen eindelijk de renners
voorbij. Voor je het wist was alles al weer voorbij. Leuk om eens meegemaakt te heb-
ben, al die drukte en hectiek. Door de droogte was de waterstand in veel Franse wa-
teren erg laag. Als we richting Nancy wilden, moesten we via het Vogezenkanaal. Via
Teletekst, Rijkswaterstaat en andere informatie werd aangegeven dat er in ieder geval
tot 31 juli beperkingen van de diepgang werden ingesteld. En hoe het vanaf 1 augustus
zou worden? Waarschijnlijk nog slechter, door het warme en droge weer. Daarom
vonden wij het raadzaam om in ieder geval vóór eind juli bij Nancy te komen. 
Dan bleef de mogelijkheid om via de Moezel naar Nederland te varen heel reëel. 

Daarom vertrokken we 13 juli kort na 9 uur weer en voeren de Saône op. Een brede
rivier, die amper stroomde. Op de Saône zijn de sluizen geschikt voor de beroeps-
vaart en 180 mtr lang. We voeren langs Seurre en St Jean de Losne naar de stad Aux-
onne, waar ooit Napoleon op de militaire academie zat. Helaas lagen de 3 pontons in
Auxonne helemaal vol, dus geen plaats voor ons. Er zat niets anders op dan maar
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door te varen. Bij het dorpje Pontailler sur Saône legden we even aan in een haventje
van een verhuurbedrijf. We wilden wegens de lage waterstand in het Vogezenkanaal
flink wat kilometers maken. Na een aantal uren varen kwamen we bij de tunnel van
Savoyeux, 640 mtr lang. 

Net na de tunnel was een goede jachthaven. De volgende dag voeren we door naar
Corre. Vanaf hier was de Saône niet meer bevaarbaar en moesten we verder via het
Vogezenkanaal. Dat kanaal is tot Toul 145 km lang en heeft 96 sluizen. Dit kanaal ging
door een prachtige groene omgeving. Bij het plaatsje Selles lag een draaibrug, de eer-
ste van 2 stuks in dit kanaal. Vanaf de plaats Fontenoy le Château legden we 21 km af
en deden daarbij 26 sluizen. Rustig en in het midden varend, gingen we met een gan-
getje van 7 km/u verder. Het was duidelijk te zien dat er wel 80 cm minder water
stond. Af en toe was de diepte amper 1,25 mtr. Maar voorzichtig varend kwamen wel
verder! Hierna vervolgden we onze tocht tot het plaatsje Richardménil. Het dorpje
lag wat hoger en ook verder van het kanaal af. Bij sluis 47 stond een paal met kast,
waar we in een loketje de afstandsbediening moesten deponeren. Dit was de laatste
sluis van dit kanaal en vanaf hier waren de sluizen weer groot, 180 x 12 mtr, die alle-
maal via marifoon waren aan te roepen. Het vaarwater werd flink breder en zo na-
derden we het industriegebied van Neuves Maisons. We voeren om de stad Nancy
heen. Niet ver van Liverdun kwamen we bij de sluis van Pompey waarna we de Moe-
zel richting Koblenz opvoeren, bijna 360 km verder.
In de loop van de middag arriveerden we in Pont à Mousson, waar de temperatuur
tot 40 gr.C opliep.
Achter het vrachtschip Vesper uit Antwerpen vervolgden we de volgende dag onze
reis naar Metz, waar een prima jachthaven lag met vier grote pontons voorzien van
vingersteigers. Wij zochten een mooie plek uit, vlak bij het havenkantoor. Ook hier
weer een zeer billijke prijs: € 13,50 voor water en stroom, plus zeer ruime douches
en zelfs een wasmachine en droger. We bleven 2 dagen in Metz en voeren verder naar
Thionville voor een overnachting. Samen met nog een Duits paar in een 7 mtr bootje
voeren we verder naar Schwebsange in Luxemburg. Hier tankten we eerst 130 liter
diesel voor een prijs van € 1,11 per liter. De andere ochtend passeerden we Remich,
waar een aantal rondvaartboten lagen. Vlakbij was de sluis van Palzem, waar we kon-
den schutten in de zgn. Bootschleuse, naast de grote sluis. Die was 18 mtr lang en
3,30 mtr breed. Via het overhalen van een groene handel, zetten we het systeem in
werking. Het uitzicht vanaf het water werd steeds mooier. Veel wijngaarden en leuke
dorpjes. Na iedere bocht weer een ander uitzicht. We voeren rustig naar Wasserbillig,
alweer de laatste halteplaats in Luxemburg. Na een rustige nacht voeren we verder
voorbij Trier, we wilden verder naar de jachthaven van Neumagen. Ook weer een
mooi plaatsje. Bij Wintrich namen we de botensluis weer en voeren verder naar
Bernkastel-Kues. 

We bleven hier een dag en ons volgende doel was (vrijdag 2 aug.)Traben Trarbach.
Daarna gingen we naar het bekende Zell. Hier lagen 2 pontons voor plezierboten,
waar we aanlegden. Overal zagen we de bekende Zeller Schwarze Katz. In Cochem
was gelukkig plaats in de haven en hier bleven we 2 dagen. Jaarlijks komen er onge-
veer 2 miljoen dagjesmensen. Bij Koblenz voeren we de Rijn op naar de jachthaven
Rhein Laache, in een zijarm. We vertrokken vrijdag 9 aug. al om 8:30 uur. Op dat mo-
ment lagen de rondvaartboten in Koblenz nog aan de wal, zodat we hier geen last van
zouden hebben. Op de Rijn hadden we 7 km stroom mee, zodat het vlot opschoot.
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We passeerden de plaatsen Andernach, Bad Hönningen en Remagen. Al vlot kwamen
we langs de Drachenfels, die hoog boven de omgeving uitsteekt, met daarop nog een
ruïne. Bij Königswinter lagen ook weer veel rondvaartboten. Na ruim 100 km varen
kwamen we bij Keulen. In de oude Rheinauhaven was een mooie jachthaven, waar we
al eens eerder waren. Het was er flink druk in de winkelstraten en rondom de Dom,
je hoorde er allerlei talen spreken. Ook de promenade langs de Rijn trok veel publiek. 

Zondagochtend 11 aug. gingen de touwen weer vroeg los, we wilden naar Düsseldorf
varen, ongeveer 55 km verder. De Tv-toren van Düsseldorf was al ruim vóór de stad
zichtbaar. Na een scherpe bocht naderden we de Marina Düsseldorf, waar we aanleg-
den. In de stad was het erg druk, vooral op de terrassen. De obers liepen er met
dienbladen Alt (donker bier) rond en zetten op verzoek glazen bier neer. De vol-
gende dag voeren we met zonnig weer verder. De Rijn maakte veel bochten, maar via
de AIS konden we tijdig zien als er tegenliggers aan kwamen. Onderweg passeerden
we een paar duwboten, die met 4 bakken vol met steenkool richting de kolencentra-
les voeren. Na bijna 5 uur varen kwamen we bij Wesel aan. In een zijarm maakten we
vast aan een mooie steiger van een jachthaven. Na een overnachting gingen we weer
verder. Het vrachtverkeer viel nog mee. Op de oevers zagen we wat dijken, hier en
daar bomen, wat het landschap wat eentonig maakte. We passeerden Rees en even
later Kalkar. Bij Emmerich voeren we onder de langste hangbrug van Duitsland. Via
Lobith en het Pannerdens kanaal kwamen we in Arnhem. Nadat we ons hadden aan-
gemeld bij de havenmeester liepen we eerst naar het vlakbij gelegen winkelcentrum
voor boodschappen. 

De volgende dag voeren we eerst 3 km de Neder Rijn op, onder de Andrej Sacha-
rovbrug door, naar de IJsselkop. Hier draaiden we ruim om de punt en kregen we
meteen een flinke stroom mee en voeren de Gelderse IJssel af. Met 15 km p/u voe-
ren we voorbij Westervoort, Velp en Rheden. We overnachtten in de jachthaven van
Doesburg, waar we natuurlijk de bekende Doesburger mosterd kochten. Het was erg
rustig op de IJssel toen we verder gingen, waar ook een aantal kabelponten voeren,
zoals bij Dieren, Bronkhorst, Olst en Wijhe. Wij wilden door naar Hattem waar we
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een dag bleven. Zaterdag 17 aug. verlieten we Hattem weer en voeren de IJssel ver-
der af richting Zwolle. De Spooldersluis stond al open voor ons, zodat we direct naar
het Zwolle-IJsselkanaal konden schutten. De volgende stop was Hasselt, waar we 2
dagen bleven. Via Zwartsluis en Giethoorn voeren we door naar Steenwijk. Vandaar
uit ging de tocht verder naar Ossenzijl. We voeren achter een duwbootje door de 
beweegbare brug en kwamen hierna via de Ossenzijlersloot op de Linde, richting
Kuinre. Via Echtenerbrug en het Tjeukemeer voeren we verder naar Woudsend, waar
onze dochter met haar gezin woont. We hadden elkaar na 4 maanden weer veel te
vertellen. En in Sneek gebeurde hetzelfde bij onze zoon met zijn gezin. Wegens een
feestje deden we daarna Franeker aan, waar we 3 dagen bleven. Helaas werd het
weer er niet beter op, zodat we toch langzamerhand weer richting Leeuwarden voe-
ren, waar we zaterdag 7 september weer veilig aan kwamen. 

We kunnen terugzien op een mooie vaartocht. In het begin viel het weer af en toe
wat tegen, maar na half juni hadden we overwegend zonnig en warm weer. Soms zelfs
veel te heet.
Tot aan Chalon sur Saône konden we onze tocht volgens plan varen. Maar door het
droge weer en als gevolg daarvan erg lage waterstanden, moesten we de plannen aan-
passen. Achteraf waren we blij dat we niet naar Lyon zijn gegaan, wat ons plan was,
anders hadden we een probleem gehad met de waterstand in het Vogezenkanaal. 
Er werden later diverse kanalen in Frankrijk gestremd, waaronder ook het Vogezen-
kanaal. Nu konden we nog op tijd Frankrijk verlaten via de Moezel en de Rijn, wat
ook een mooie tocht was.

We waren in totaal 128 dagen weg, waarvan we 70 dagen in een jachthaven lagen.
Het liggeld bedroeg totaal € 1074,20 gemiddeld € 15,35 per nacht.
We legden 2792 km af, waarvan 6,727 km door tunnels in 338,3 draaiuren.
We tankten totaal 818,3 liter diesel voor een bedrag van € 1152,03

Door de beperkte ruimte in dit boekje hebben we het verhaal beknopt moeten
schrijven. 
Voor belangstellenden is het totale verhaal in PDF formaat te lezen op de openbare
site van de Bege-club!
Het verslag telt 42 pagina’s en is compleet met routekaartje en zeer veel foto’s. 

Kijk hiervoor op www.bege-vaarders.eu
Klik op reizen en dan op Vaartocht Libertas 2019  

Met vriendelijke groet, 
Joke en Eric van den Hurk 
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Vaartocht Leeuwarden – Maastricht v.v. 2019
Wij zijn in het bezit van een SK motorboot, de SK346 met de naam “Sterk Staaltje”.
Naast de LWS zijn wij ook lid van de Vereniging SK Vloot. Deze vereniging van eige-
naren van een SK motorboot heeft drie Activiteiten Commissies (AC’s), benoemd als
AC Noord, AC Midden en AC Zuid Nederland. Elk jaar wordt om de beurt door één
van de AC’s zowel een droog als een nat evenement voor de leden georganiseerd.
Het droge evenement wordt in het najaar op de wal zonder boot gehouden, als er
door de meesten niet meer gevaren wordt. In het voorjaar wordt vanaf Hemelvaarts-
dag een driedaags evenement als nat treffen met de eigen SK motorboten georgani-
seerd.   

In 2019 was AC Zuid aan de beurt om een nat treffen te organiseren. Men had de
leden van de vereniging schriftelijk laten weten dat het treffen vanaf 30 mei 2019 
gehouden zou worden in Maasbracht en dat men zich hiervoor kon aanmelden. 
Wij proberen zoveel mogelijk de evenementen bij te wonen. Maar met de SK zo ver
naar het zuiden varen en ook nog via rivieren als de Waal en Maas, dat hadden wij
niet eerder gedaan. We hadden er wel veel zin in om het te gaan meemaken. Als we
gingen wilden we ons niet haasten. We wilden voor de tocht ruim de tijd nemen. De
eigenaren van SK286 en SK372 dachten er net zo over en met z’n drietjes besloten
we om ons op te geven en de tocht naar het zuiden samen te gaan varen. We beslo-
ten vroeg te vertrekken en voor de heen- en terugvaart 6 weken uit te trekken. We
wilden voor het evenement eerst Maastricht aan doen om vervolgens met de stroom
mee af te zakken naar Maasbracht. Na het evenement zouden we de terugtocht naar
Friesland binnen één week moeten afleggen, omdat de bemanning van SK372 bij een
familieaangelegenheid aanwezig moest zijn. Zo gedacht zo gedaan. 

Zaterdag 27 april vertrokken we om 13.00 uur vanuit de LWS haven in Leeuwarden.
We hadden vanwege de verschillende thuishavens afgesproken elkaar te treffen bij
het sluisje voor Joure. Richting Joure liepen wij SK372 achter in. Op de afgesproken
plek lag SK286 al bij het sluisje aan een Marrekrite aanlegplaats op ons te wachten.
Onder het genot van een natje en een droogje werd er bijgepraat en hadden we een
soort van palaver.  Elke dag zou de vaardag, waarbij afhankelijk van de weersomstan-
digheden besproken worden en hoe verder te gaan. Nu werd afgesproken om bin-
nendoor via Noordwest Overijssel naar de Randmeren te varen, waarbij de volgende
stop Ossenzijl zou worden.

Zondag 28 april vertrokken wij rond 10.00 uur. We zijn toen gevaren tot kort na Os-
senzijl. Even na Ossenzijl in de vaarweg Ossenzijl – Steenwijk vonden we een mooie
wal met vrije aanlegplaatsen. Hier aangelegd en de nacht doorgebracht. Onderweg
hadden we de eerste sluis genomen, de Mr. H.P. Linthorst Homansluis. We wisten dat
er nog vele en indrukwekkender sluizen zouden volgen.

Maandag 29 april vertrokken richting Kampen. We hadden afgesproken niet te varen
via Kalenberg en Blokzijl, maar via Giethoorn en Zwartsluis. De Beukerssluis kon nog
net voor 12.00 uur genomen worden. Na Genemuiden gepasseerd te hebben voeren
we via het Scheepvaartgat en het Ganzendiep naar Kampen. Voor Kampen hadden 
we onze derde sluis, een sluis met hefdeuren. Hierna de IJssel overgestoken en afge-
meerd in de aan de overzijde gelegen passantenhaven van Kampen.  In deze haven
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lagen we met de neus van het schip richting de IJssel. Dit is vanwege veiligheidsover-
wegingen. Aan het einde van de middag kwam deze haven met passanten helemaal vol
te liggen. 

Dinsdag 30 april vertrokken uit Kampen. Doel was die dag om te stoppen in Harder-
wijk. We besloten te varen via een nieuwe vaarweg en wel het Reevediep. Het was
ons ter ore gekomen dat deze vaarweg gelegen tussen de IJssel en het Drontermeer
nog maar een paar weken open was voor de recreatievaart. Vanuit de passantenhaven
zijn we de IJssel een stukje stroomopwaarts gevaren om na Kampen vervolgens SB
uit te gaan. Vrijwel direct namen we toen de vierde sluis, de nieuwe Scheeresluis. De
sluismeester had de deuren voor ons al geopend, omdat hij ons van ver al had zien
aankomen. Hierna het nieuwe vaarwater het Reevediep bevaren. Een enkel schip
kwam ons tegemoet. Het was er erg rustig, wat we niet erg vonden. We kwamen uit
op het Drontermeer. Aldaar was men nog bezig met het bouwen van een nieuw slui-
zencomplex. De route die wij nu gevaren hadden was veel korter dan de route via
het Zwarte Meer, het Ketelmeer en de Roggebotsluis. Buiten was de temperatuur
niet hoog maar binnen hadden we het lekker met het kachel aan.  Harderwijk was
een paar jaar lang geen lekkere plaats om aan te leggen, omdat er druk gebouwd
werd en er alles veranderd werd. We vonden in de nieuwe stadshaven van Harder-
wijk, tussen de Dolfinariumbrug en de Visbrug, een mooie aanlegwal. Deze plek ligt
naast het centrum. Electra en liggeld kun je er betalen via een digitaal systeem. Geen
vriendelijk systeem, zeker niet voor veel ouderen. Later bleek dat er bij de haven-
meester, die later in de middag langs kwam, ook betaald kon worden. 

Woensdag 1 mei vertrokken we om 09.00 uur richting Muiden. We wilden voor de
voorspelde harde wind van het relatief grote water af zijn. Toen we ter hoogte van
Zeewolde voeren, brak het zonnetje door en zag de wereld er een stuk vriendelijker
uit. Op het water was het nog erg rustig met boten.  Na Spakenburg en de Eemhof
gepasseerd te hebben wachtte ons lange rechte stukken water. Na de Stichtsebrug
kwam ons SK352 tegemoet. De eigenaar is ook lid van de vereniging en bleek onder-
weg te zijn naar Berlijn. Om 14.00 uur kwamen we in Muiden aan. Het aanlopen van
Muiden vinden wij altijd iets bijzonders hebben. Luxe jachten liggen er afgemeerd en
het Muiderslot heeft ook iets bijzonders. De Zeesluis werd snel bediend, waarna we
doorvoeren richting Weesp. In Weesp wilden we aanleggen, omdat we via de Amstel
naar het zuiden wilden. We wilden via plaatsen als Uithoorn, Alphen aan de Rijn en
Gouda uiteindelijk Dordrecht aan doen. Gekomen bij Weesp werden we bij de 1e
brug middels gele borden geattendeerd op het feit dat 2 bruggen in de Weesper Trek-
vaart, tussen 18/3 en 13/5 niet bediend werden, Deze bruggen liggen t.h.v. Diemen.
Dit was erg jammer want hierdoor konden we de Amstel niet bevaren. Toch zijn we
Weesp ingevaren en er afgemeerd. De volgende dag zouden we via de Vecht verder
varen, wat ook geen probleem is, maar we hadden het ons anders voorgesteld. In
Weesp konden we boodschappen inslaan. Bij aankomst in Weesp bleek bij SK372 de
omvormer problemen te geven. Drie service accu´s hadden het begeven. Dit was

een tegenvaller. Dit euvel moest eerst verholpen worden voor we verder konden.
Martin Knigge Jachtservice in Sneek werd gebeld en men gaf aan te zullen komen 
met 3 nieuwe accu’s en voor de zekerheid ook een nieuwe omvormer te zullen 
meenemen. We gingen in de rust modus. Niets aan te doen. We bleven bij elkaar.
Samen uit, samen thuis. 
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Vrijdag 3 mei kwam een medewerker van Martin Knigge Jachtservice en plaatste 3
nieuwe service accu´s. De omvormer hoefde niet vervangen te worden. 

We besloten de volgende dag onze vaartocht voort te zetten.

Zaterdag 4 mei vertrokken we uit Weesp en zijn heel rustig over de Vecht naar
Maarssen gevaren. In Vreeland moesten we vanwege de brugsluiting tussen 12.00 en
13.00 uur even een pauze nemen. Terwijl we daar lagen, kwam SK226 langszij. Deze
SK is ook lid van de vereniging en maakt deel uit van de organisatie van AC Zuid. Men
had de romp van de SK afgelopen winter laten schilderen bij Kooistra in Akkrum en
men was onderweg naar Gorinchem. Toen de lichten om 13.00 uur veranderden van
dubbel rood in groen en het brugdek omhoog ging voeren we met 4 SK´s naar Maar-
sen. Voor de eerste brug in Maarssen vonden we aan BB zijde een mooie wal om aan
te leggen. Hierna Maarsen te voet verkend. ´s Avonds werd de 4 mei herdenking ge-
houden in de bossen bij het nabij gelegen gemeentehuis. De Nederlandse vlag werd
op de schepen voor 20.00 uur binnengehaald.

Zondag 5 mei maakten we om 09.00 uur de trossen los. Doel en eindbestemming
zou Vianen worden. Kort na Maarssen verlieten we de Vecht. Via een openstaand
sluisje zouden we  het Amsterdam Rijnkanaal opvaren. Voordat we dit deden werd
middels de marifoon contact gezocht met de Verkeerspost sector Maarssen. Ge-
vraagd werd om het Amsterdam Rijnkanaal op te varen. Men gaf aan even te wachten
met opvaren totdat een groot beroeps binnenvaartschip vanuit Amsterdam gepas-
seerd was. Dit opgevolgd en toen we het schip voorbij zagen varen, zijn we het Am-
sterdam Rijnkanaal opgevaren richting Jutphaas. Vanwege de vaste walbeschoeiing was
het water in het kanaal enigszins knobbelig. Toch viel het varen ons mee. Het was
zondag en wordt er door de beroepsvaart minder gevaren. Het was zelfs zo rustig
dat ons maar 1 cruiseschip tegemoet kwam. 
Gekomen bij Jutphaas verlieten wij met 3 SK´s het A´dam Rijnkanaal en voeren de
Zuidersluis in. SK226 voer door en wilde die dag nog aanmeren in Gorinchem. Na de
sluis, via het Merwedekanaal, naar  de Koninginnesluis in Vreeswijk gevaren. Deze sluis
ligt pal voor de Lek. Aan de overkant van de Lek ligt Vianen. Nadat ook deze sluis
werd genomen, zijn we de Lek overgevaren richting de Grote Sluis in Vianen. Na deze
sluis gingen we SB uit en hebben we afgemeerd aan de lange aanlegsteiger van de pas-
santenhaven van Vianen. Het lag er al behoorlijk vol met schepen. Achteraf te verkla-
ren, omdat de walstroom er gratis is en er ook geen liggeld geïnd werd. Met de hond
hierna het rustige centrum van Vianen verkend.

Maandag 6 mei zijn we om 11.00 uur uit Vianen vertrokken nadat we eerst bood-
schappen hadden gedaan bij een naast de passantenhaven gelegen supermarkt. Hierna
via het Merwedekanaal onze vaartocht vervolgd naar Gorinchem. Per marifoon
moest de bediening van alle bruggen worden aangevraagd. Dat werkte prima. De
spoorbrug voor Arkel draait om het half uur en voor bediening moest er op een
knop gedrukt worden. Na bediening van de brug onze weg verder vervolgd naar Go-
rinchem. In Gorinchem zijn we toen nog door de Grote Merwedesluis gevaren en di-
rect hierna afgemeerd in de jachthaven van W.V. De Merwede. Deze jachthaven geeft
direct toegang tot rivier De Merwede. Gorinchem werd verkend. Er werden geen
SK’s waargenomen.

53



Dinsdag 7 mei om 10.45 uur vertrokken richting Heusden. Voor het opvaren van De
Merwede werd eerst via de marifoon verkeerspost Dordrecht gevraagd om toestem-
ming. Deze gaf aan dat gewacht moest worden op een beroeps binnenvaartschip dat
stroomafwaarts kwam aanvaren. Toen deze gepasseerd was zijn we de rivier overge-
stoken en gevaren richting Woudrichem. We hadden stroom tegen en dat was best te
merken. Bij Woudrichem SB uit gegaan en de Afgedamde Maas opgevaren. Gekomen
bij de Wilhelminasluis bleken een paar recreatieschepen en een beroeps binnenvaart-
schip voor de sluis te liggen. Op de sluis brandde dubbel rood licht ten teken dat hij
niet bediend werd. Ook een wit/blauwe vlag werd er getoond, dit ten teken dat er
een duiker in het water was. Bleek om een inspectie aan de sluisdeur te gaan. Na een
half uurtje wachten konden we allemaal gesluisd worden. Na o.a. Andel, Aalst en Wijk
en Aalburg gepasseerd te hebben, kwam we op rivier de Maas. Hierna kort de Maas
met stroom tegen opgevaren en afgemeerd in Heusden. In Heusden lagen bijna geen
passanten. Met ons drietjes afgemeerd aan een mooie langsteiger van Jachthaven De
Wiel. Deze privé steiger lag prachtig aan de stadsmuur van het oude stadje Heusden.
We besloten 2 nachten in Heusden te blijven. Het stadje werd uitgebreid bezichtigd.
In een andere jachthaven van Heusden vonden we de SK280. Deze had er een vaste
ligplaats.  

Woensdag 8 mei bleven we in Heusden liggen. Een mooi moment om het oliepeil van
de motor te controleren en de wierpot schoon te maken. Gelukkig geen bijzonder-
heden. Omdat we pal naast de verkoophaven van Prinsess jachten lagen, hier de no-
dige aandacht aan besteed.

Donderdag 9 mei vertrokken we om 10.30 uit Heusden. De Maas werd opgevaren
richting Kerkdriel. Na een kwartier varen aangelegd bij tank/bulkstation Legerstee in
Heusden. De diesel- en watertanks van de SK’s werden er vol getankt. Een prima plek
om er diesel te tanken. Onze vaarweg hierna vervolgd richting Kerkdriel. Op de Maas
voeren we met stroom tegen. De stroom viel ons alleszins mee. We vonden de Maas
een breed vaarwater. Enkele beroeps binnenvaartschepen voeren ons  van achter in
en ons tegemoet. Geen hinder hiervan ondervonden. Na ongeveer 2 uren varen be-
reikten we jachthaven Van Gent in Kerkdriel. In die jachthaven lag de SK362 van boot-
vrienden van ons allemaal. Zij hadden aangegeven te zullen komen als wij er zouden
afmeren. En zo geschiedde. Het werd een gezellige middag en avond. Met z’n allen
heerlijk gegeten in het havenrestaurant.

Vrijdag 10 mei voor vertrek eerst te voet Kerkdriel ingegaan om boodschappen te
doen. Hierna om 11.45 uur de trossen losgemaakt. Einddoel deze dag zou Maasbom-
mel aan het recreatiegebied De Gouden Ham worden. Onderweg voeren we langs 
’s-Hertogenbosch en namen we de Prinses Maximasluis. Omstreeks 15.15 uur kwa-
men we in dat gebied aan en hebben het varend verkend. Het was er erg rustig, maar
op mooie dagen zal dit heel anders zijn. In Maasbommel werd er afgemeerd aan een
lange langsteiger van WV De Gouden Ham. De havenmeester was een vrolijke dame
die ons gratis koffie aanbood in het havenrestaurant. Hiervan hebben we ’s avonds ge-
bruik gemaakt.

Zaterdag 11 mei vertrokken we om 10.30 uur uit Maasbommel. De volgende stop
zou de Mookerplas onder Mook worden. Onderweg passeerden we o.a. de Grave-
sluis en Cuyck. Het varen op de Maas viel ons enorm mee. De stroom tegen was niet
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hoog. Omstreeks 14.30 uur bereikten we jachthaven Eldorado aan de Mookerplas.
Het waaide stevig en met de kop in de wind lagen we achter elkaar aan een mooie
lange passantensteiger. Het zonnetje scheen volop en de prachtige bosrijke omgeving
rond het meer werd met de hond verkend. 

Zondag 12 mei (moederdag) verlieten we om 09.30 uur het recreatiegebied de
Mookerplas en zetten koers naar Wanssum. De bemanning van der SK372 had van
kennissen vernomen dat Wanssum een plek was om in de tocht naar Maasbracht aan
te doen voor een overnachting. Na ruim 2 uren varen bereikten we de het sluizen-
complex Sambeek. Het complex bestond uit 3 sluiskommen. Een grote jongen. Van de
sluismeester moesten we in de linker kom gaan en helemaal voorin afmeren. Achter
ons kwam in de 200m lange kom nog een 110 m vrachtschip. Na het schutten ver-
volgden wij onze vaarweg naar Wanssum waar we om 14.00 uur aankwamen. De
jachthaven van Wanssum lag aan het einde van een industriehaven en viel tegen. Toch
vonden we er een mooie wal om aan te leggen. Op de wal werd middels vierkante
stenen pilaren duidelijk gemaakt hoe hoog het water 25 jaar geleden kwam te staan.
Niet voor te stellen dat het water toen zo hoog kwam.
Maandag 13 mei haalden we eerst wat boodschappen bij de naast de jachthaven gele-
gen supermarkt. Hierna om 10.00 uur vertrokken richting Venlo Blerick. Onderweg
voeren we o.a. langs Arcen. Aan de Maas in Arcen is de bemanning van de SK226

woonachtig. We kwamen hen eerder tegen op de Vecht. Om 12.45 uur arriveerden
wij in de mooie jachthaven van WSV de Maas in Venlo-Blerick. Aan kunnen leggen aan
een mooie steiger. Bij het aanleggen had de SK286 problemen met de boegschroef.
Na verwijdering van een hard stuk plastic uit de buis van de boegschroef, was het
probleem gelukkig weer verholpen. Het was mooi zonnig weer en besloten werd om
een grote was te draaien, m.b.v. wasmachines van de jachthaven. Onderweg hadden
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we al varende ook zo nu en dan kleine wasjes gedraaid maar nu was het tijd voor een
grote was. In de zon werd de was gedroogd.
In de haven lag ook de SK226 afgemeerd. Het bleek zijn thuishaven te zijn. ’s Avonds
met z’n allen heerlijk gegeten in het haven restaurant.

Dinsdag 14 mei vertrokken om 09.45 uur uit jachthaven WSV de Maas en zetten
koers naar Roermond. Onderweg passeerden we sluis Belfeld en een sluis pal voor
Roermond. In sluis Belfeld had een Valkvlet een kleine aanvaring met de SK286. De
valkvlet kwam bij het aanleggen in de sluis dwars achter de SK te liggen en kreeg
hierdoor lichte schade aan de romp. De SK liep gelukkig geen schade op. Omstreeks
14.30 uur arriveerden we in Roermond en zijn we afgemeerd aan de kade van jacht-
haven WV Nautilus. De haven ligt naast het centrum van Roermond en op loopaf-
stand van de aldaar gevestigde Designer Outlet. Vanwege de mooie ligging en de stad
Roermond besloten we om langer te blijven. In dezelfde haven werd ook de Valkvlet
aangelegd. De schippers van de Valkvlet en de SK286 hebben toen in goed overleg de
eerdere aanvaring besproken.

Woensdag 15 mei werd een rustdag. Het centrum van Roermond werd verkend en
o.a. de weekmarkt bezocht. Hier de nodige verse groente en fruit ingekocht. Ook
werd er een gebakken visje gehaald.

Donderdag 16 mei bleven we ook nog in Roermond liggen en werd onder zomerse
omstandigheden o.a. te voet de Designer Outlet van Roermond bezocht.

Vrijdag 17 mei besloten we vanuit Roermond te vertrekken en te gaan naar het nabij
gelegen witte stadje Thorn. We vertrokken om 10.30 uur. Na sluis Linne gepasseerd
te hebben, kwamen we 2 uurtjes later aan in Thorn. Het weer was omgeslagen in nat
en guur. Aangelegd aan een steiger aan de Grote Hegplas. De steigers waren voorzien
van open metalen roosters. De steiger bleek niet prettig voor de hondenpootjes. In
een naast gelegen plas waren nieuwe aanlegsteigers voor passanten aangelegd, voor-
zien van water en electra. Voor de plas was echter een brug aangebracht met een
doorvaarthoogte van 2.00 m, waardoor van die steigers geen gebruik kon worden ge-
maakt. In de regen het oude witte stadje Thorn bekeken. Aldaar de Aldi bezocht en
gegeten in de Pannenkoekenbakkerij, waar men honderden verschillende pannenkoe-
ken aanbood. 

Zaterdag 18 mei om 10.50 uur vertrokken uit Thorn en gevaren naar Maasbracht. 
Aldaar kwamen we na 1 uur varen aan en aangelegd in de passantenhaven. De passan-
tenhaven ligt voor het grote sluizencomplex pal voor Maasbracht. De haven zou rond
Hemelvaartsdag voor het SK evenement ook deels gebruikt worden, om er SK’s af te
meren. Wij zagen dit bezoek aan Maasbracht als een soort van voorverkenning voor
dat evenement. Om die reden ook het kleine centrum van Maasbracht bezocht en
natuurlijk het sluizencomplex van Maasbracht met een verval van 11.85 m.

Zondag 19 mei besloten om naar Maastricht te gaan. Dit omdat er op zondag tussen
Maasbracht en Maastricht weinig gevaren wordt door de beroeps binnenvaart en het
daardoor minder druk is bij de sluizen in Maasbracht en Born. Vertrokken om 10.00
uur en na een kwartier voeren we de sluiskom al in. We legden de boten vast aan
drijvende bolders welke in de sluiswand waren aangebracht. Dit is zo’n mooi systeem
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dat we van mening waren dat de overheid dit in alle sluizen wel kon aanbrengen.
Na een half uurtje schutten, vervolgden we onze vaarweg over het Julianakanaal in de
richting van Maastricht.  In het Julianakanaal dreef erg veel rommel, vooral stukken
(sprokkel)hout. Van de Maas konden we tussen Maasbracht en Maastricht niet meer

gebruik maken, omdat er te weinig water stond. Tegen 12.00 uur kwamen we bij het
sluizencomplex Born aan. Hier was het verval 11.35 m. Ook hier waren de sluiswan-
den voorzien van drijvende aanleg bolders. Na 20 minuten verlieten we de sluiskom.
Omstreeks 14.45 uur kwamen we in Maastricht aan. We besloten aan te leggen in ’t
Bassin, de gemeentelijke jachthaven. Om er te komen moesten we eerst nog een
kleine sluis nemen waar we met 3 SK’s precies in pasten. In de havenkom welke rede-
lijk met motorboten bezet was, 3 aanlegplekken gevonden. De haven is pal naast het
centrum van Maastricht gelegen. De hond kon worden uitgelaten in het uitlaatgebied
boven een parkeergarage. Dit gebied lag aan de overkant van de Maas en bereikbaar
via de Wilhelminabrug. We besloten enkele dagen in de haven te blijven mede omdat
in de haven een systeem gehanteerd werd, 2 dagen liggen, 1 dag betalen.

Maandag 20 mei in Maastricht gebleven. Het centrum van Maastricht werd bezocht.
Het Vrijthof aangedaan en vele winkels w.o. de Bijenkorf bezocht. Maastricht bleek
een mooi en gezellig centrum te hebben.
Besloten werd om morgen te verkassen naar jachthaven Treech’42. Deze jachthaven
lag iets na Maastricht stroomopwaarts aan de Maas. De hondjes zouden er mogelijk
iets beter uitgelaten konden worden.
Dinsdag 21 mei werd besloten om niet te verkassen maar te blijven liggen. Dit omdat
de weersomstandigheden veranderd waren. Het was fris en bepaald niet warm. De
wind was N/W 5. In  ‘t Bassin lag het beschutter dan in de haven Treech’42. Opnieuw
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werd het centrum van Maastricht bezocht. Nabij ‘t Bassin was een vestiging van
Loods 5 gevestigd. Deze hebben wij ’s middags bezocht. 

Woensdag 22 mei werd na enig overleg besloten nog 1 dag te blijven in ‘t Bassin. De
weekmarkt in het centrum van Maastricht werd bezocht. Wij zijn via de Wilhelmina-
brug met de hond de Maas overgestoken en terug gelopen via de St. Servaasbrug.
Onderweg via het centrum een klein afhaal Chinees Rest. ontdekt. Hier werd dan
ook voor de avond voor ons allemaal een heerlijke afhaalmaaltijd opgehaald tegen
een zeer zacht prijsje.

Donderdag 23 mei werd besloten te vertrekken uit ’t Bassin in Maastricht en niet te
gaan naar jachthaven WV Treech’42, maar naar de haven van Marina Maastricht. Deze
haven lag iets verder stroomopwaarts en t.h.v. de berg St. Pieter. Het was die dag
zonnig en warm. Bij het verlaten van ’t Bassin en voordat de Maas werd opgevaren,
eerst het sluisje genomen. We vertrokken omstreeks 10.45 uur. Op de Maas en wel
voor de Wilhelminabrug, diesel getankt bij een aan de walkant liggend tank en bunker-
station van Shell. Hierna ruim één uur gevaren naar de haven van Marina Maastricht
en aldaar afgemeerd in afzonderlijke boxen. Bleek een mooie en keurige haven te zijn. 
De haven had een prachtig uitzicht op de berg St. Pieter. De omgeving van de haven
had een mooi golvend landschap. Je waande je in het buitenland. De haven had de mo-
gelijkheid om met een taxi boot over gevaren te worden naar Maastricht. Wij hebben

daar geen gebruik van gemaakt. Door de aanwezigheid van walstroom werd besloten
een grote was te doen. De was droogde snel door het windje en de zon. We besloten
3 dagen in de haven te blijven liggen en zondag 26 mei weer terug te varen naar
Maasbracht.
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Vrijdag 24 mei gebleven in de haven van Marina Maastricht. Naast de haven stond een
prachtig gerestaureerd kasteel Hoogenweerth. In de nabijheid van dit kasteel lag een
mooi natuurgebied alwaar de honden uitgelaten konden worden. Het glooiend na-
tuurgebied lag rondom de Pieterplas. Een plaatje was het om er naar te kijken. Omdat
het heerlijk weer was met een windje en zon, een heerlijke wandeling met de hond
gemaakt. Tijdens de wandeling werden we overvallen door een enorme plens bui. Op
zich lekker, maar op de boot hadden we vanwege het weer alles open gelaten. Bij te-
rugkomst bleek de schipper van SK 372 geprobeerd te hebben alles te dichten het-
geen door de snelle regenbui gedeeltelijk gelukt was. Omdat het na de plotselinge bui
snel weer warm en winderig werd, droogde alles weer snel.

Zaterdag 25 mei hebben de dames van de SK346 en SK372 een fietstocht gemaakt
naar Eijsden. Dit werd later ook gedaan door de bemanning van de SK286. De laat-
sten vonden het fietsen tegenvallen vanwege het heuvelige landschap. In de omgeving
van de haven werd alles in gereedheid gebracht om er de volgende dag een triatlon
te houden. Omdat er die dag door de deelnemers vroeg gestart zou gaan worden,
besloten wij de volgende dag vroeger te vertrekken dan we eerder deden.

Zondag 26 mei vertrokken wij om 08.30 uur vanuit haven Marina Maastricht. We had-
den besloten om terug te varen naar Maasbracht. Het voelde goed om over de Maas
met de stroom mee, langs Maastricht, te varen. Kort na Maastricht gaat het vaarwater
over in het Julianakanaal. Ook daar heb je nog enigszins stroom mee. Omdat het zon-
dag was, bleek het op onze vaarweg wederom rustig met de beroepsvaart. Onderweg
middels face-time onze kleindochter gefeliciteerd met haar 10e verjaardag. Bij het in-
varen van de sluiskom van Born, ontdekte de SK286 tot hun grote schrik dat men
geen schroefwater meer had. Aan kunnen leggen m.b.v. boeg- en hekschroef. Het ver-
val bedroeg 11.35 m. M.b.v. SK372 werd de SK286 uit de sluiskom gevaren. Buiten de
sluis aangelegd en bij onderzoek bleek, dat de homokineet van de SK286 defect was
geraakt en daardoor helemaal geen aandrijving meer had. Een domper. De SK286
werd naast SK372 vastgelegd en met z’n allen voeren we langzaam verder richting
Maasbracht. Nadat de sluis Maasbracht met een verval van 11.85 m. genomen was,
werd er na de sluis aangelegd in de passantenhaven van Maasbracht. De SK140, mede
organisator van het komend SK evenement bleek al in de haven te liggen. Nadat ge-
beld werd met Martin Knigge Jachtservice in Sneek m.b.t. de defecte homokineet, gaf
deze aan, dinsdag te komen om deze te vervangen. Wat een service. 

Maandag 27 mei werd min of meer een rustig dagje. Boot schoongemaakt en pro-
viand ingeslagen. Naast de passantenhaven lag een ponton van rederij Cassade. Het
evenement zou op het ponton gehouden worden en zowel in de passantenhaven als
naast het ponton zouden deelnemende SK’s in de loop van de week afmeren. 

Dinsdag 28 mei arriveerde Martin Knigge omstreeks 11.00 uur met een nieuwe ho-
mokineet voor de SK286. Na deze aangebracht te hebben, werkte alles weer zoals
het moest. ’s Ochtends en in het begin van de middag hadden we onweer met zware
regenval. De temperatuur was niet verkeerd. Te voet met de hond werd een bezoek
gebracht aan de sluis en omgeving. Na de sluis kon de hond er prachtig uitgelaten
worden.

Woensdag 29 mei was een mooie zonnige dag. Die dag werd door ons een kapper
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van Turkse afkomst bezocht. Ondanks dat men anders deed voorkomen, knipte men
alleen heren. Schipper van SK346 maakte wel van hun diensten gebruik, maar kwam
met te kort geknipt haar weer terug bij de boten. Eén en al hilariteit. In de middag
gingen de dames boodschappen doen in het centrum van Maasbracht. Met een paar
SK schippers werd in de middag de jachtwerf van Linssen bezocht. In de grote show-
room werden we keurig ontvangen en werden we in de productiehal rondgeleid. Het
hele bouwproces van de Linssen motorjachten werd ons getoond. Petje af. 

Donderdag 30 mei kwamen de aan het SK evenement deelnemende SK’s op verschil-
lende tijden Maasbracht binnenvaren. Aangelegd werd er aan het ponton of in de pas-
santenhaven. Naast ons lag een Linssen Sturdy 1500 afgemeerd. De schipper hiervan
gaf aan dat aan de overzijde van de Maas diesel getankt kon worden tegen een prijs
van 1,25 euro per liter. Er kon echter alleen contant getankt worden. Wij hadden
onze dieseltanks nog nagenoeg vol, maar diverse SK’s hebben van deze goedkope ge-
legenheid gebruik gemaakt om hun dieseltanks te vullen. ’s Avonds werd het evene-
ment geopend met een natje en een droogje. Het programma voor de komende
dagen werd er toegelicht.

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni konden de deelnemers aan het evenement in ver-
schillende samen gestelde groepen deelnemen aan een vaartocht met rondvaartboot
in sluis Maasbracht, een bezoek aan het binnenvaartmuseum en een bezoek aan de
RWS centrale van het sluizencomplex Maasbracht. Vanuit de centrale worden alle
bruggen en sluizen bediend van Maastricht tot en met Belfeld. Ook regelt men er de
stuwen in de Maas. Als het in Frankrijk regent is, arriveert het regenwater Maastricht
via de Maas binnen 24 uur en dient men de nodige maatregelen te nemen. 
Vrijdag werd op het ponton vanaf 18.00 uur voor de deelnemers een asperge maal-
tijd voorgeschoteld. Na de maaltijd werd een maritieme quiz gehouden en aan de
winnaars werden mooie prijzen uitgereikt. Zaterdag werd het evenement afgesloten
met een BBQ. Een shantykoor uit de omgeving van Venlo-Blerick was tijdens het eten
gearriveerd en gaf hierna een wervelend optreden. Het evenement werd hiermee
voor ons afgesloten. Omdat we binnen een week terug wilden/moesten zijn in Fries-
land en we nog een lange vaarweg hadden te gaan, besloten we de volgende dag
vroeg te vertrekken. De bemanning van SK214 had aangegeven, gedeeltelijk met ons
te willen opvaren en ook vroeg te willen vertrekken. 

Zondag 2 juni vertrokken we met 4 SK’s om 08.00 uur uit Maasbracht. Door vele
deelnemers aan het SK evenement werden we vanaf de wal, de steigers en vanuit SK’s
uitgezwaaid. Het was mooi weer en bij sluis Heel gekomen bleken de sluisdeuren
open te staan en lag er al een 53 voet motorjacht in de sluis te wachten. Omdat het
verder nog rustig op het water was werden we met z’n vieren snel geschut. Hierna
met de stroom mee gevaren naar de volgende sluis, de Belfeld sluis. Voor de sluis gaf
de SK214 aan, dat een akoestisch signaal in de boot aangaf dat de temperatuur om-
hoog ging in het koelwatersysteem. Na de sluis had de schipper al varende de sensor
van dat systeem verwijderd, nadat de temperatuur op de meter niet omhoog ging en
er nog volop water uit de uitlaat kwam. 
We wilden wel beter onderzoek naar het euvel doen en stoppen in de jachthaven van
W.V. De Maas in Venlo Blerick maar de schipper vond dit niet nodig. Er werd doorge-
varen. Later was wederom een vreemd geluid op die boot hoorbaar, maar nadat een
stekker onder het dashboardpaneel was losgemaakt, verdween ook dat geluid. Met de
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stroom mee voeren we 11 tot 11,5 km/uur met weinig toerental. Het varen ging ver-
der voorspoedig. We spraken af te stoppen bij het Leuker Meer. Onderweg telefo-
nisch onze kleinzoon gefeliciteerd met z’n 12e verjaardag. In het snel vaar gedeelte
van de Maas voor de afslag SB naar het Leuker Meer, krioelde het van sneller speed-
boten en water scooters. Hoe harder, hoe mooier. Het was zondag en prachtig weer
en daarom zal het er erg druk zijn geweest met dergelijke vaartuigen. Op het Leuker
Meer aangekomen om 14.50 uur, vonden we mooie ligplekken aan nieuwe steigers
van jachthaven Leuken. Het was er nog recreatief erg druk, maar aan het einde van de
middag liep de één na de andere speedboot de haven binnen en werd het rustiger.
Om 17.00 uur werd palaver gehouden op de steiger. De SK214 besloot de volgende
morgen Martin Knigge Jachtservice te bellen i.v.m. zijn koelwaterprobleem.  Wij be-
sloten de volgende dag door te varen naar de Kraaijenbergse Plassen nabij Cuijk /
Linden. Die avond bleef het erg warm en al snel naderden zwarte onweersluchten
Veel flitsen en gerommel, maar het onweer trok om ons heen. 

Maandag 3 juni vertrokken om 10.00 uur vanaf het Leuker Meer. SK214 bleef liggen
i.v.m. info over een koelwater probleem. Het was weer prachtig weer. Alleen was de
wind wat krachtiger. Ruim een uur later arriveerden we bij de Sambeek sluis. Snel ge-
schut (20 min.) Met de stroom mee ging het lekker snel en om 13.30 uur, arriveerden
we bij een jachthaven in Linden. Geen prettige haven om er af te meren, omdat het
op lager wal lag en het stevig waaide en het weer veranderd was van zonnig in be-
wolkt. Aan de overkant werd een groene wal aan de Kraaijenbergse Plassen gevonden
en daar lag het prettig in de luwte van bomen. De lucht brak en het werd benauwd
warm. Later in de middag kwam SK214 ook weer bij ons liggen. Het koelwater pro-
bleem was opgelost en men wilde de volgende dag graag met ons verder varen over
de Waal en het Pannerdenskanaal. Alleen gingen ze dit niet doen. Hier hadden we
geen bezwaar tegen. We besloten echter de volgende dag wel vroeg te vertrekken
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omdat de weersvoorspellingen voor morgen niet goed waren. De start zou die dag
goed zijn, maar in de middag werd slechter weer met harde windstoten verwacht. De
SK214 zou mee opvaren tot de ingang van de IJssel. Zij gingen dan hun weg vervolgen
over de Neder Rijn, richting thuishaven. Wij wilden Giesbeek aan de IJssel proberen
te halen. Onze vaartijd hadden we berekend op 7 uren en daarom werd besloten de
volgende ochtend te vertrekken om 07.00 uur.

Dinsdag 4 juni vertrokken om 07.00 uur vanaf de Kraaijenbergse Plassen. Een half
uurtje later voeren we het Maas-Waalkanaal in. Sluis Heumen stond open en konden
lekker doorvaren naar het kanaal. Om 08.30 uur kwamen we aan het einde van het
kanaal aan bij Sluis Weurt. In de 266 m. lange sluis lagen al 2 vrachtschepen en wij
mochten met 4 SK’s aansluiten. Dit ging prima, alsmede het uitvaren. Het voor ons
liggend vrachtschip hield rekening met ons bij het uitvaren. Gekomen buiten de sluis,
werd per marifoon de verkeerspost sector Nijmegen aangeroepen m.b.t. het verkrij-
gen van toestemming tot het opvaren van de Waal stroom opwaarts. Men gaf toe-
stemming maar we moesten bij het opvaren van de Waal wel direct SB wal houden.
Dit i.v.m. naderende beroepsvaart. Als deze gepasseerd waren moesten we de Waal
naar BB zijde oversteken richting de rode betonning. Zo gezegd, zo gedaan. Bij het
opvaren op de Waal bleek dat het de buitenbocht van de Waal te zijn. Er was een be-
hoorlijke stroming. Zoveel dat we met weinig snelheid vooruit kwamen. Hadden we
op het Maas-Waal kanaal ongeveer 11 km/uur gevaren met 1700 toeren, nu bedroeg
de snelheid 5,6 km per uur bij 2200 toeren. We hoopten dat de snelheid iets zou toe-
nemen als we bij de rode boeien aan BB zijde van de Waal zouden varen. Dit ge-
beurde niet direct maar veranderde toen we de Waalbrug ten noorden van Nijmegen
waren gepasseerd. Met 2200 toeren voeren we hierna om en nabij de 8,4 km per uur.
De Waal hebben we hierna nog vier maal overgestoken van binnenbocht naar binnen-
bocht. Dit vanwege minder tegenstroom, maar ook omdat voor de recreatievaart in
die bochten een vaargeul lag, tussen zowel de rode als de groene betonning. Middels
de op onze boot geïnstalleerde AIS, zagen we dat beroepsvaart ons tegemoet kwam
varen met een snelheid van ongeveer 25 km/uur. Stroomopwaarts voer men ons
voorbij met een snelheid van ongeveer 13 á 15 km per uur. Ook passeerden ons
duwsamenstellen. Zo’n samenstel bestond uit een duwboot met daarvoor 6 duwbak-
ken, 3 bakken naast elkaar en daarvoor weer 3 bakken. Eén bak kon 3000 ton lading
vervoeren. Heel indrukwekkend. Iedere keer als we van walkant moesten veranderen,
moesten we hiervoor een moment uitkiezen, dat we de beroepsvaart, zowel stroom
opwaarts als stroom afwaarts, niet hinderden. Het viel ons op, dat de Waal een druk
bevaarbare vaarweg is voor de beroepsvaart. We hadden eerder eens de Neder Rijn
bevaren, maar dat stelt niets voor met hetgeen er op de Waal gebeurd. Omstreeks
11.30 uur kwamen aan nabij Millingen aan de Rijn, alwaar we het Pannerdenkanaal
konden invaren.  We waren een duwboot met daarvoor 6 met steenkool beladen
duwbakken zodanig ingelopen dat we behoorlijk last kregen van zijn schroefwater en
golven. Het duwsamenstel voer met een snelheid van ong. 7,5 km/uur. Nadat we van-
wege de stroom tegen, de bocht over BB ruim genomen hadden, kregen we in het
Pannerdenkanaal als het ware vleugels. Met de stroom mee, voeren we met 1600
toeren 16 km/uur. We haalden opgelucht adem en waren blij dat we de Waal met
stroom tegen ongedeerd hadden bevaren. Wat een ervaring.
SK214 nam voor Arnhem al varende afscheid van ons. Zij vervolgden hun weg over
de Neder Rijn en hoopten Wageningen of wellicht Wijk bij Duurstede te bereiken.
Wij voeren met nagenoeg dezelfde snelheid als op het Pannerdenkanaal de Gelderse
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IJssel op. Hoewel het nog steeds schitterend weer was, besloten we vanwege de na-
derende andere weersomstandigheden aan te leggen in Giesbeek. Omstreeks 13.30
uur kwamen we aan bij de jachthaven van W.S.V. Giesbeek aan de Giese Plas. De
haven lag vol met zeilboten en een enkele motorboot. Toch vonden we aan het begin
van de haven een vrije steiger, waar we precies achter elkaar konden aanleggen. Via
een hele lange steiger kon de wal worden bereikt, alwaar het havengebouw stond.
Boven op het havengebouw was een restaurant gevestigd. De SK 286 had bij het aan-
leggen wederom een defect ontdekt. De hekschroef werkte niet meer. Vast kwam te
staan dat het luik aangebracht op het zwemplateau niet goed afgesloten was geweest.
Op de Waal hadden golven over het zwemplateau gelopen. De ruimte onder het luik,
waarin de hekschroef en accu’s stonden, was hierdoor volgelopen met water en had
kortsluiting veroorzaakt. Een aldaar aanwezige niet gangbare dikke platte zekering
bleek doorgeslagen te zijn. Men bleek geen reserve zekering te hebben. Geen nood,
varen en aanleggen zonder hekschroef moet kunnen. Al het water werd hierna uit de
ruimte onder het zwemplateau gehaald. Met de honden werd de omgeving van de
jachthaven verkend. Nabij de jachthaven bleek aan de prachtige plassen een schitte-
rend recreatiegebied te liggen.
’s Avonds hebben we met z’n allen gegeten in het restaurant van de haven. Vanaf het
terras hadden we een schitterend uitzicht op de plassen. De volgende dag zou SK286
niet verder met ons meevaren. Bij sluis Eefde aan de IJssel zou SK286 het Twenteka-
naal opvaren, terwijl wij met 2 SK’s de IJssel verder zouden afvaren. We hoopten Hat-
tem te bereiken. Die avond bleef lang erg benauwd. Voor de komende nacht werd
zeer slecht weer met harde windstoten voorspeld. SK214 bleek Wageningen te heb-
ben gehaald na een lang oponthoud bij sluis Driel. Het slechte weer bereikte ons om-
streeks 24.00 uur. Veel onweer, harde regenval en enorme windstoten. 

Woensdag 5 juni vertrokken we omstreeks 09.15 uur uit de jachthaven van W.S.V.
Giesbeek. Vanaf de plassen werd de IJssel opgevaren en voeren we met de stroom
mee. Omstreeks 11.30 uur arriveerden we bij sluis Eefde, waar we al varend afscheid
namen van de SK286. Zij gingen het Twentekanaal bevaren. Wij vervolgden samen met
de SK372 onze vaarweg over de IJssel met als einddoel Hattem. Onderweg kwamen
we diverse beroeps binnenvaartschepen tegen die tegen de stroom in voeren. Enkele
keren passeerden wij elkaar SB / SB, nadat door hen een blauw bord op en nabij de
stuurhut werd getoond. Omstreeks 14.45 uur arriveerden we bij jachthaven IJssel-
delta Marina Hattem en konden we aanleggen in door de havenmeester aangewezen
vrije boxen. Met de hond werd hierna Hattem bekeken. In de nacht wederom nood-
weer, met onweer en harde windstoten.

Donderdag 6 juni vertrokken we om 08.30 uur uit Hattem. We wisten dat de Spool-
dersluis onder Zwolle niet bediend werd tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Om die
reden wilden we voor sluitingstijd  geschut worden. Via de IJssel gevaren naar de
Spooldersluis. Bij aankomst bleken de sluisdeuren voor ons al open te staan. Na een
snelle schutting voeren we via het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, langs
Zwolle en Hasselt.  Ter hoogte van Hasselt kwam ons de SK266 tegen. Over en weer
werd er gegroet. Bij Zwartsluis gekomen, het Meppelerdiep ingevaren. Na een schut-
ting in de Beukerssluis gevaren naar Giethoorn. Brug Giethoorn-Zuid werd tussen
12.00 uur en 13.00 uur niet bediend. Hierdoor hadden we tijd om diesel en water te
tanken. Ook was er tijd om te eten. Na 13.00 uur werd koers gezet werd naar Steen-
wijk. Kort in Steenwijk aangelegd om er boodschapjes te doen. Na Steenwijk werd
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U kunt pas écht zorgeloos van uw schip genieten als 

u daarvoor een goede verzekering heeft. Door onze 

ruim 70 jaar ervaring in het verzekeren van plezier-

vaartuigen zijn wij specialisten op dit vakgebied. 

Wilt u een passende offerte? Bel ons, of bezoek onze 

website www.kuiperverzekeringen.nl.

Vaar op zeker

Postbus 116
8440 AC Heerenveen

Tel.  (0513) 61 44 44
Fax (0513) 62 37 42

           

   
   8937 AM LEEUWARDEN

1        



Stichting
”De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven”

Jachthavenlaan 3  8937 AM LEEUWARDEN

1        

Overdekte ligplaatsen tot 16 meter.

Nieuw: open ligplaatsen tot 20 meter.

Overdekte winterstalling te water.

Dieselolie aan de pomp en gasflessen.

Passantenplaatsen tot 20 m. 220V /drinkwater / wifi

15 Camperplaatsen incl. 220V /drinkwater / wifi

Scheepsart. winkel / zeilmakerij / botenlift / 

reparatie en onderhoud / doe-het-zelf werkloodsen

op de jachthaven aanwezig

Havenmeester : R.J. Jorritsma

Telefoon         : 058-2125759

Mobiel             : 06-53673880

Email               : info@leeuwarderjachthaven.nl

www.leeuwarderjachthaven.nl

: 08:30 - 12:30         13:00 - 17:00 uur
: 09:00 - 12:00         14:00 - 17:00 uur

Maandag t/m Vrijdag               : 08:30 - 12:30           13:00 - 17:00 uur

Zaterdag / Zondag                   : 09:30 - 12:30           13:00 - 16:30 uur



koers gezet naar Ossenzijl. Omstreeks 16.20 uur werd er kort voor Ossenzijl afge-
meerd aan een mooie aanlegwal aan BB zijde.  We hadden er eerder gelegen. 
De honden werden hierna uitgelaten. Wij zagen dat erg veel bomen nabij het bezoe-
kerscentrum Weerribben waren omgewaaid door een vermoedelijke windhoos. Ook
verschillende rieten daken hadden stormschade opgelopen. De windhoos was van
dinsdag op woensdag over het gebied getrokken.

Vrijdag 7 juni om 09.00 uur vertrokken vanuit Ossenzijl. Het zou de laatste dag van
de gezamenlijke vaartocht zijn. SK372 ging vandaag naar huis. Samen namen we de
laatste sluis van onze tocht, de Mr. H.P. Linthorstsluis. Aan het begin van onze vaar-
tocht was deze sluis de eerste van vele sluizen die we tijdens onze vaartocht hadden
genomen. Hierna niet gevaren via Echtenerbrug/Delfstrahuizen, maar via de Tjonger
en de Broeresloot, naar het Tjeukemeer. Het waaide hard. Door de ligging van de
vaargeul en de windrichting kwamen de golven schuin van voren en was het varen
best te doen. Hierna verder gevaren via Scharsterbrug, de Langweerder Wielen, de
Noorder Oudeweg en het Sneekermeer.  Vervolgens via het Pr. Margrietkanaal geva-
ren in de richting van Jirnsum. Na brug Oude Schouw, voer SK372 BB uit om naar de
thuishaven in Jirnsum te varen. We voeren door naar Grou. De bemanning van de
SK372 en de SK346, zouden die middag elkaar nog ontmoeten in het zeilcentrum in
Grou en onder het genot van een hapje en een drankje afscheid van elkaar nemen.
Omstreeks 14.10 uur, meerden wij af in de passantenhaven aan het Pikmeer in Grou.
De wind was inmiddels aangehaald tot ZW7. Met de kop in de wind lagen we goed.
Zaterdag 8 juni zijn we in Grou blijven liggen waarna we op zondag 9 juni terug voe-
ren naar onze thuishaven, de LWS jachthaven in Leeuwarden. Met de boot 6 weken
achter elkaar op het water was ons goed bevallen en voor herhaling vatbaar.

Terugkijkende hadden we in het voorseizoen van 2019 met nog 2 SK’s een hele
mooie vaartocht naar Maastricht en terug. Eerder hadden we de Neder Rijn en de
IJssel bevaren, maar geen van ons had ervaring met het varen op rivieren de Maas en
de Waal. Achteraf is het ons meegevallen. Het varen op de Waal tegen de stroom in
tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn was een bijzondere ervaring en een beleve-
nis. We hadden het niet willen missen. Het weer heeft ons meegezeten. Alleen de eer-
ste week was het koud maar daarna werd het weer langzaam beter. In het
voorseizoen vinden wij het verder prettig varen. Het is dan nog niet druk met boten
op het water en je kunt overal nog een plekje voor de nacht vinden. Wel is ons dui-
delijk geworden dat we trots mogen zijn met al het vaarwater, maar zeker ook met al
de aanlegplaatsen, in Friesland. Zoals dat in onze provincie is geregeld, hebben wij het
nergens anders aangetroffen. Geen gratis Marrekrite aanlegplaatsen, maar vooral aan-
legplaatsen tegen betaling in jachthavens. Varen op rivieren heeft ook iets bijzonders,
maar varen op plassen en meren heeft de voorkeur.

Johan en Ria Sterenberg
Sterk Staaltje
SK346
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Dankzij een nieuwe autoweg kun je van
Marssum naar Boksum varen
Geld maakt geld. Dankzij de Heak om Leeuwarden is er nu een
sloepenroute van Marsum naar    Boksum. De opening was zaterdag.
,,Dit is in rûte om De Waadhoeke yn te kommen'', zo laat wethouder Jan Dijkstra van
De Waadhoeke bij de opening van de nieuwe vaarroute weten. ,,De auto's fleane hjir
om ús hinne , men kin op ' e fyts en no ek oer it wetter.''

De dorpen Ritsumasyl, Marsum, Deinum en Boksum moesten de minst gunstige varia-
tie van de Heak om Leeuwarden slikken, maar ze zijn daarvoor wel royaal gecompen-
seerd. Zo beschikt Marsum tegenwoordig over een heus strand, dat al flinke aantallen
zwemmers trekt. Ook uit de Leeuwarder wijk Westeinde.

Boksumer Soal
Er kwamen trailerhellingen, een zwaluwwand bij Deinum en bij Piipsterbuorren onder
Boksum is een klein haventje gekomen. Het Boksumer Soal, lange tijd niet meer dan
een ondiepe sloot, werd uitgebaggerd, zodat bootjesvaders De Swette kunnen berei-
ken.

'Zo maak je met geld geld'

Voor al die werkzaamheden was een budget 1,5 miljoen euro beschikbaar, weet 
Wieger Feddema van De Waadhoeke. Dat was bij lange na niet genoeg. Door listig
budgetten en projecten aan elkaar te koppelen, kregen de provincie en de gemeenten
het toch voor elkaar.

,,,Die sluis bij Marsum, als je die aanbesteedt, dan kost dat acht ton, maar als je de
bouw combineert met de aanleg van wegen, dan zit je op vier ton'', legt Feddema uit.
Hij verduidelijkt: ,,Als ze hier een bulldozer sturen om de oude weg open te breken,
dan kun je die ook gebruiken om een vaart uit te graven. Zo maak je met geld geld.''
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Aanleg vaarroute Leeuwarden krijgt
staartje: oevers in slechte staat  LC Erwin Boers
De aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Kurkemeer en Tynje in Leeuwar-
den krijgt nog een staartje: de kaden kalven af. Twee jaar geleden legde de gemeente
een nieuwe vaarverbinding aan ten oosten van Schilkampen. Die maakt het mogelijk
om voortaan vanaf de Kurkemeer bij Camminghaburen en Schieringen naar het zui-
den te varen richting de Tynje. Zo ontstond een route via de Emmakaden naar de bin-
nenstad en via de Nauwe Greons richting de Froskepôlle. De provincie en gemeente
hadden hier in 2015 al 325.000 euro voor uitgetrokken.

Vergunning aangevraagd
Inmiddels is duidelijk geworden dat de oevers bij de Tynje afkalven sinds de door-
braak is uitgevoerd. De gemeente heeft daarom een vergunning aangevraagd voor
versterking van beide hoeken.
Er worden damwanden geplaatst met stortstenen als versterking. De kosten bedra-
gen 50.000 tot 75.000 euro, zo luidt een voorlopige schatting, volgens voorlichter
Johan de Jong.
De aanleg van de verbindingsvaart leidde in 2017 tot een felle strijd met een groep
natuurliefhebbers. Zij vonden dat er een kwetsbaar stuk vogelgebied door verloren
ging. De gemeente beloofde bij de aanleg juist verbeteringen voor de hier jaarlijkse
broedende meeuwenkolonie.

Verruiming bedientijden brug Burgermer-
daam 
Vanaf 1 augustus 2019 zijn de bedieningstijden van de brug Burgu-
merdaam over het Prinses Margrietkanaal verruimd. Daarmee wil
Rijkswaterstaat de veiligheid op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
verbeteren.
De opzet is dat de ruimere bedieningstijden voorkomen dat voor de brug (recrea-
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tie)schepen blijven wachten. Ze belemmeren anders de vaarroute voor de beroeps-
vaart. “Door de ruimere bedientijden wordt deze mogelijke onveiligheid voorkomen”,
aldus Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “Daarnaast zorgt het verruimen van de be-
dientijden van brug Burgumerdaam voor meer uniformiteit van de bedientijden van
de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.”

Minder openingen nodig
Door de vernieuwing van de brug, de bouw van het nabijgelegen aquaduct en het re-
latief gering aantal brugopeningen is er geen noodzaak meer voor beperktere bedien-
tijden, vindt Rijkswaterstaat.

Ook kunnen de meeste binnenvaartschepen onder de vaste brug van 7,70 meter
hoogte door varen. De brug Burgum wordt bediend vanuit de bedienpost Schuilen-
burg.

De nieuwe bedieningstijden zijn van maandag 06.00 tot en met zaterdag 20.00 uur en
op zondag van 09.00 tot en met 20.00 uur. In het voor- en najaar wordt de brug be-
diend op zondag bediend tot 19.00 uur en in de winter tot 17.00 uur. De bediening is
daarmee gelijk aan die van de brug Schuilenburg.

Voor informatie ter plaatse kan de scheepvaart contact opnemen via marifoonkanaal
VHF 18 (brug Burgum).
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Friesland: 
Beter en veiliger vaarwegennet dichterbij 
‘Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichter-
bij’, zo heeft de provincie Friesland laten weten. Fryslân maakt het
Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse
Va-schepen (110 meter lang en 11,4 meter breed). 

Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar
Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de
vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst
van polder de Hegewarren.

Geen bypass Heerenveen
Een nieuwe bypass voor de vaarweg naar Heerenveen is voor het college van Gede-
puteerde Staten (GS) op dit moment niet aan de orde. De gemeente Heerenveen
heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om grote klasse Va-schepen naar
Heerenveen te laten varen. De gemeente adviseert een bypass bij Terherne aan te
leggen om beroepsvaart en recreatievaart van elkaar te scheiden. Maar de gemeente
ziet geen mogelijkheden om hieraan financieel bij te dragen. 

GS stellen nu voor om vast te houden aan een besluit van Provinciale Staten uit 2018.
Dit betekent dat per 1 juli 2021 de ontheffing voor klasse Va-schepen op de be-
staande vaarroute via Terherne wordt stopgezet. Wel wil de provincie maatwerk uit-
voeren. Daarom stelt GS een verruiming voor van de maximaal toegestane breedte
van een schip: van 10 naar 10,50 meter. Dit betreft kleine Va-schepen (86 meter lang,
10,50 meter breed). Dat is goed voor de bereikbaarheid van de haven van Heeren-
veen.

Omvaarroute
Het Van Harinxmakanaal wordt verder geschikt gemaakt voor klasse Va-schepen.
Hierdoor verbetert de bevaarbaarheid van en de veiligheid op het water. Het kanaal
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kan gaan dienen als omvaarroute bij een stremming op het Prinses Margrietkanaal.
De provincie gaat de bochten bij Franeker, Langdeel en Froskepôlle verruimen. Het
vervangen van provinciale bruggen zet de provincie de komende jaren voort. 

Op de meest krappe delen van de vaarweg worden plekken ingericht waar geladen
Klasse Va-schepen elkaar veilig kunnen passeren. Bij bruggen worden wacht- en lig-
plaatsen aangelegd of vervangen. Een knelpunt op de route is de HRMK-spoorbrug.
Mogelijke vervanging van deze brug door een spooraquaduct is onderwerp van een
onderzoek. De provincie blijft over deze brug in gesprek met het Rijk.

Vervolgonderzoek Hegewarren
Uit onderzoek blijkt dat het verplaatsen van bedrijven in Drachten die van transport
over water afhankelijk zijn complex en duur is. Dat geldt ook voor andere vervoers-
concepten, zoals verlading in kleinere schepen of duwbakken. De enige mogelijkheid
op dit moment om Drachten volwaardig bereikbaar te maken voor klasse Va-schepen
is een nieuw tracé via polder de Hegewarren; andere tracés zijn eerder afgewezen.
GS stellen voor vervolgonderzoek naar deze optie mee te nemen in het afrondend
onderzoek naar de haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling voor de Hegewarren.
Over een jaar moet duidelijk zijn wat haalbaar is. 

Om de veiligheid op het water naar Heerenveen en Drachten voor zowel de be-
roepsvaart als de recreant te verbeteren, onderzoekt de provincie het komende half-
jaar een aantal maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van zichtlijnen,
het aanpassen van bebording en het verbeteren van de markering van de vaargeulen.
Gedeputeerde Staten leggen de mogelijke maatregelen en onderzoeksopties voor aan
Provinciale Staten, die op 27 november besluiten nemen over deze onderwerpen. 

Vaarweg-discussie Drachten nog lang niet
klaar (LC) 
Over een nieuwe vaarweg naar Drachten is het laatste woord nog
niet gesproken. De provincie boog zich woensdag over de vaarweg-
visie voor de beroepsvaart.

De fracties in Provinciale Staten bogen zich woensdag over een ware spaghetti van
maatregelen en plannen, die allemaal te maken hebben met de Friese vaarwegen en
de bereikbaarheid van Friese binnenhavens. ,,Het is inderdaad een zeer omvangrijk
dossier met veel besluitpunten’‘, zei gedeputeerde Avine Fokkens troostend na afloop
van een uitputtende vergaderdag.

Heet hangijzer is het onder water zetten van landbouwpolder De Hege Warren bij
Oudega in Smallingerland. Want kan die ontpoldering gecombineerd worden met de
aanleg van een nieuwe, verbeterde vaarweg naar Drachten?
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'Wij hebben moeite met de schaalvergroting van schepen'

De SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden nu al van niet. Michiel Schrier (SP):
,,Stimuleren van vervoer over water is een goede zaak, maar wij hebben moeite met
de schaalvergroting van schepen.’‘ Volgens hem passen de grootste binnenvaartsche-
pen niet bij de ,,aard en schaal’‘ van Friesland. ,,Wij zetten liever in op het behoud van
de kleine binnenvaart.’‘
Ook D66 legt geen prioriteit bij de vaarweg naar Drachten. Ze kregen daarbij steun
van de PVV en GroenLinks. Alleen Kijlstra Beton en veevoederfabrikant Agrifirm heb-
ben belang bij de aanleg van zo’n nieuwe waterweg, zeiden die twee partijen. Moet
werkelijk alleen voor die ondernemers een kanaal door onder meer het natuureiland
De Burd bij Grou worden gegraven?

Andere partijen zijn juist voorstander van zo’n nieuwe waterweg naar Drachten. Vol-
gens Grite Wymenga-Kooistra van Forum voor Democratie is een groot klasse 5
vrachtschip, dat nu niet in Heerenveen of Drachten kan komen, juist ,,de grote duur-
zaamheidskampioen met minder uitstoot en meer laadvermogen’‘.

De gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen kregen tijdens de vergadering 
overigens een fikse veeg uit de pan van verschillende fracties. Beide gemeenten willen
wel een verruiming van de vaarmogelijkheden naar Heerenveen, Grou en Akkrum
maar willen er niet voor betalen.

Rendert Algra van de CDA-statenfractie is ,,tige teloarsteld’’. ,,Put your money where
your mouth is’’, was de boodschap van Durk Pool (VVD) aan beide gemeenten. De
vermenging van de beroepsvaart en de pleziervaart bij Terherne vraagt om een by-
pass maar daar is ook gemeentelijk geld voor nodig. Of de provincie nog eens met de
betreffende gemeenten om tafel wil? Avine Fokkens: ,,De deur staat hier altijd open.
Maar ik geef wel een winstwaarschuwing, dat gaat wel gepaard met een zak geld.’’

72

FOTO JILMER POSTMA



110-meters kunnen straks 
Van Harinxmakanaal op   
Vaarweg niet optimaal, maar met kundig navigeren kan het wel’

Voor echt opwaarderen van het Van Harinxmakanaal naar Klasse V ontbreekt de
ruimte. Maar waar dat kan wordt de vaarweg tussen Harlingen en het Prinses Mar-
grietkanaal wel geschikt gemaakt voor 110-meterschepen. Zo wordt het kanaal bruik-
baar ‘voor wie met goed zeemanschap vaart’. Provinciale Waterstaat van Fryslân
praatte een grote groep betrokkenen bij over de werkzaamheden.
'We gaan niet echt opwaarderen. Daarvoor is fysiek geen ruimte en de intensiteit van
het vaarverkeer geeft er evenmin aanleiding toe’, zei Wim Boogholt, senior-projectlei-
der voor het Van Harinxmaka naal. Wél passen we krappe boch ten aan, remmingwer-
ken, oevers, de breedte van kunstwerken, de vaardiepte.
En er komen passeerplaatsen, bedoeld voor Klasse V-schepen die elkaar onderweg te-
genkomen. Hiermee scheppen we een extra toegang tot de hoofdvaarweg Lemmer-
Delfzijl. De nieuwe bruggen van Dronrijp en Ritsumazijl wor den midden dit jaar in
gebruik ge nomen. Die krijgen een doorvaart- breedte van 17 meter.’

Bochtverruiming
De verruiming van de bocht in de binnenstad van Franeker laat nog op zich wachten.
'De onderhandelingen over de benodigde ruimte in de binnenbocht zijn afgeketst. De
ambitie was: gereed in 2018. We proberen nu toch in der minne tot een oplossing te
komen.'
Andere bochten die worden ver ruimd zijn die bij het Ouddeel en de Froskepolle. De
verkeersbrug- gen onder de stad Leeuwarden en de Harlinger Koningsbrug worden
voorlopig niet vervangen. De vaar- wegbreedte blijft daar dus beperkt tot 12 meter,
precies voldoende voor een vaartuig van Klasse V. Dit gaat ook op voor de Tsjerk
Hiddessluizen. Boogholt: 'Dat zal niet vóór 2040 gebeuren. De vaarweg wordt dus
niet volledig Klasse V, maar wie vaart met goed zeeman schap kan het toch gebruiken.'

Spoorbruggen
Grootste probleem van de spoor bruggen HRM103 (lokale lijnen naar Sneek en Har-
lingen van Ar- riva) en HRMK (de lijn naar Zwolle van de NS) zijn de venstertijden.
Die worden alsmaar krapper en het moment dat ze onwerkbaar zijn komt dichterbij.
Wim Boog holt: 'We kijken serieus naar een
aquaduct als vervanger van laatst genoemde brug. Leeuwarden wil misschien naar een
verdiepte ver binding naar het station. Dit is ech ter iets van de langere termijn.'

Onzekerheden
Een opwaardering van de Leeu warder Greuns tussen Van Harinx makanaal en Koop-
mans zit er niet in. De gemeente wil er alleen over praten als de bedrijven meeden ken.
Een woordvoerder van Koop mans: 'Het heeft niet veel zin. Het Dortmund-Emskanaal
in Duitsland is voor ons het grootste knelpunt. Dat is in zijn geheel Klasse IV, met ook
nog eens heel veel sluizen.’
Voor alle plannen ligt de groot ste onzekerheid momenteel in de opstelling van Provin-
ciale Staten. Die moeten de begroting voor de komende jaren goedkeuren. Boog holt:
'Misschien krijgen we na de provinciale verkiezingen een totaal veranderde samenstel-
ling van de Staten. Niemand kan u zeggen of die andere accenten gaat leggen.'
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Een leven lang knokken voor een open
Compagnonsvaart   
Steffen van der Werff en de ‘Tjerk Hiddes’

GORREDIJK – Zeventig jaar lang vormden Steffen van der Werff,
het motorschip ‘Tjerk Hiddes’ en de Opsterlandse Compagnons-
vaart een onverbrekelijke drie-eenheid. Met de beurtdienst Gorre-
dijk-Sneek en later met de stoomboot van Sinterklaas bepaalden zij
het collectief geheugen van Gorredijk. Als jongeman had Van der
Werff helemaal niet zoveel zin om te gaan varen, maar door de
polio van zijn vader had hij geen keus. Inmiddels 94 jaar oud komt
Van der Werff nog altijd op voor de vrije vaart op het 34 kilometer
lange kanaal. 

De 94-jarige woont nog altijd zelfstandig in zijn woning aan de vaart. Hij maakt een
krasse indruk, al is hij ten tijde van het interview net terug van een ongepland bezoek
aan het ziekenhuis. ‘De ademhaling hé? Dat wil niet altijd meer. Maar ik ben er nog.
Onkruid vergaat niet.’
Zijn zoon houdt een oogje op hem, maar zo te zien redt de oude Van der Werff zich
prima. Tot twee jaar geleden schipperde hij zijn beurtschip nog door de Compagnons-
vaart.

Beurtvaart werd Turfroute
De eerste aanleg van de vaart stamt uit 1620, ten behoeve van de turfwinning. De
route, die loopt van Gorredijk naar de Drentse Hoofdvaart bij Smilde, werd later van
belang voor de beurtvaart. In de jaren zestig fungeerde de vaart alleen nog als afwa-
teringskanaal. Onderhoud kreeg minder prioriteit, oevers en kunstwerken raakten in
verval. Steffen van der Werff bleef echter ijveren voor een bevaarbaar kanaal, ook
nadat hij in 1963 zijn beurtschip had verruild voor een vrachtwagen. De ‘Tjerk Hid-
des’ bleef compleet met gloeikopmotor varen als recreatievaartuig en ligt tot op de
dag van vandaag afgemeerd aan de Gorredijkster Kerkewal.
‘In 1974 pleitte de winkeliersvereniging voor het dempen van de sluis en de vaart. De
watersportvereniging en Recreatieschap Marrekrite probeerden juist het kanaal open
te houden. Door tussenkomst van de destijds populaire pastoor Van Ulden is dat ge-
lukt. Zijn stichting Nije Compagnons was echter vooral geïnteresseerd in het behoud
van de kunstwerken, als industrieel erfgoed eigenlijk. De scheepvaart vond hij minder
belangrijk. Wie het kanaal wilde bevaren moest er maar voor betalen, sprak hij af met
het provinciebestuur. Tja, 82 gulden tot aan Meppel verhoogde de aantrekkingskracht
niet bepaald. En dat in een tijd van toenemend toerisme. Dat is toch goed voor het
dorp? Pas nadat ik me tot de Raad van State had gewend is het gesprek op gang ge-
komen. Uiteindelijk is het toltarief eraf gehaald, in elk geval gedurende het toeristen-
seizoen.’
‘Zelf heb ik helemaal geen belang meer bij een vrij toegankelijke Compagnonsvaart’,
zegt hij. ‘Maar 180 jaar beurtdiensten kan je niet uitgummen. Als ik het zaakje niet op
gang had gebracht, was er al sinds de jaren zestig geen pleziervaart meer geweest
hier. En kijk nu eens! We hebben de Turfroute en jaarlijks varen er meer dan duizend
recreanten door Gorredijk en de andere dorpen langs het kanaal. Niet dat men in
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Gorredijk blij met mij is. Ze liepen allemaal achter meneer pastoor aan. Dat is Gorre-
dijk voor u: al doe je nóg zo je best, het wordt altijd door een ander verpest.’

Al in 1822 onderhield de familie Van der Werff een beurtdienst tussen Sneek en Gorredijk. In
1918 verging hun stoomschip ‘Tjerk Hiddes’ in het Snekermeer. Kort daarop nam de familie
van de firma Slump het beurtschip Sneek-Zwolle over. Dit werd voortbewogen door een 18
PK liggende Van Rennes petroleummotor. In de jaren dertig verruilde men Sneek voor Gorre-
dijk als thuisbasis. Vanwege de lagere gasolieprijzen ging men over op een Neufeldt &
Kuhlinke middeldruk gloeikopmotor van 20 epk bij 360 omwentelingen. Deze machine doet
nog altijd dienst. Vanaf 1945 onderhield Steffen van der Werff de beurtdienst met de nieuwe
‘Tjerk Hiddes’, totdat hij in 1963 overging op een Steyr vrachtwagen.

Oorlog
‘Ondank is van alle tijden. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog heb ik nog een
zestigtal dwangarbeiders helpen ontsnappen uit Smilde, waar ze valkuilen moesten gra-
ven tegen de Canadezen. Het hele zootje nam ik ‘s nachts aan boord; overdag kon niet,
want dan namen de Engelse jachtvliegtuigen je te pakken. Onderdeks hielden ze zich
muisstil en met de Duitsers op de sluizen kon ik wel overweg. Nergens controle
gehad. Overal en nergens heb ik de mensen gelost, lopend gingen ze op huis aan. Daar
hoor je niemand meer over. De overheid had me wel een medaille mogen geven.’
Het was in dezelfde periode – kort na de hongerwinter – dat hij Leentje, zijn toekom-
stige echtgenote ontmoette. ‘Nadat Gorredijk was bevrijd was ik op de fiets op zie-
kenbezoek gegaan bij familie in de stad Groningen. Bij een zakenkennis werd de deur
opengedaan en daar stond dat meisje. Vanuit Rotterdam was zij op hongertocht naar
Groningen gelopen. Ze kwam met mij terug naar Gorredijk. ‘Wil je met me trouwen’,
vroeg ik haar na een tijdje. ‘Alleen als je meekomt naar Rotterdam’, zei zij. ‘Ik ga mijn
leven niet slijten in Gorredijk’. Zij terug naar Rotterdam. Ik liet het er niet bij zitten. Ik
reisde haar achterna. ‘Kom mee terug naar Gorredijk’, stelde ik haar voor. ‘Je mag altijd
overal naar toe waar je wilt, als ik dat ook mag’. Zo begon een heel vrij huwelijk.’
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Vreemde eend?   
De wc-eend van de Friese wateren is een echte schoonwaterliefheb-
ber. Jij als watersporter ongetwijfeld ook. Want niemand zwemt
graag tussen andermans drollen, toch? We maken het daarom zo
makkelijk mogelijk om vuilwater te lozen. Zo kan iedereen -mens
én dier- optimaal genieten van het mooie Friese water.

‘It Húske’: drijvend vuilwaterstation mét toilet

It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar je jouw vuilwatertank kunt legen. Er is
ook een toilet aanwezig.
De Húskes zijn zeer innovatieve, drijvende zuiveringsinstallaties. Het vuilwater wordt
zodanig gereinigd, dat we – met toestemming van Wetterskip Fryslân – het gereinigde
water aan de achterkant van de Hûskes direct op het oppervlaktewater mogen
lozen.  De installatie werkt op energie van zonnepanelen en is daardoor zelfvoorzie-
nend en duurzaam.

It Húske ligt op 3 plekken:

•    Bij het eiland Marchjepôle in het Tsjûkemar;
•    De Noarder Alde Wei, de vaarweg tussen Joure en Goaiïngarypster Puollen;
•    De Hemmen (FL16c) nabij Gaastmar.

Schoon water in de Friese meren
Om de Friese meren schoon te houden, geldt sinds 2009 een lozingsverbod. 
Ondanks dit verbod, wordt er toch nog vuilwater geloosd in het oppervlaktewater.
Met verschillende servicepunten in Fryslân wordt het steeds makkelijker om je vuil-
watertank op een verantwoorde manier te legen. Dit voorkomt dat medicijnresten
en ziekteverwekkende bacteriën in het water komen. Deze bacteriën kunnen zorgen
voor maag-darmstoornissen en aandoeningen aan de luchtwegen en gehoorgangen.
Vooral kinderen zijn kwetsbaar; zij krijgen tijdens het zwemmen relatief veel water
binnen.
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Hoe werkt It Húske?
Het lozen van je vuilwatertank op It Húske is makkelijk en duurzaam. Zowel het leeg-
zuigen van je afvaltank als het toiletbezoek is gratis, in ieder geval voor de duur van
de pilot (tot en met 2020).

Vuilwater lozen:
    1. Sluit de slang aan op de boot. Draai de hendel open.
    2. Druk op de groene knop. De pomp gaat nu zuigen.
    3. Maximale pomptijd 10 minuten. Druk tussentijds nogmaals op de groene knop.

Of druk op de rode knop om de pomp te stoppen.
    4. Sluit de hendel en hang de slang weer terug.
Bekijk ons instructiefilmpje! https://www.youtube.com/watch?v=6QHyWP9tN2g
Toilet gebruiken:
    1. De groene lamp brandt als het toilet vrij is.
    2. Druk op de groene knop. De deur gaat nu van het magneetslot.
    3. Als je naar binnen gaat, sluit het magneetslot vanzelf. Van binnenuit kun je de

deur altijd weer openen.
    4. Na 10 minuten opent het magneetslot vanzelf weer.
    5. De rode lamp brandt wanneer het toilet bezet is.
Let wel, het is absoluut verboden om uw bilgewater via de Húskes af te pompen.
Hier kunnen de biologische processen in de tanks niet tegen. Dit soort illegale lozin-
gen worden gezien als een milieudelict en overtreders worden zwaar aangepakt.

Alle vuilwater-innamepunten op één kaart
Heb je een opvangvoorziening voor toiletwater aan boord? Leeg hem dan bij een
jachthaven of op ‘It Húske’ op de kaart.

77



Raad waar ik sta ?  
Onderstaande foto’s zijn afgelopen jaar met
een drone genomen. Raadt de vier exacte
locaties van de foto’s en maak kans op een
fles Beerenburg en een clubvlag. Uit de inzen-
dingen loten wij één winnaar die de prijzen
ontvangt. Over de uitslag en toekenning van
de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.   

Stuur de juiste antwoorden naar: 
info@lwsleeuwarden.nl
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Varen in het najaar? 
Ga goed voorbereid het water op!   

De dagen worden weer korter en de blaadjes beginnen van de boom
af te vallen, de herfst dient zich aan. Varen in het najaar kan prach-
tig zijn en het is vaak veel rustiger op het water. Je moet met een
aantal zaken rekening houden als je in het najaar het water op gaat.
We zetten ze hier op een rij:

Bedieningstijden van bruggen en sluizen:
De meeste vaarwegbeheerders hanteren andere bedieningstijden in de zomerperiode
dan in de winter. Tot wanneer dit precies loopt is verschillend per regio. Meestal gaat
het winterschema in per 1 november, maar dit kan dus verschillen. Je kunt deze tijden
vinden in de Wateralmanak of op vaarweginformatie.nl. Hou hier goed rekening mee
in je reisvoorbereiding zodat je niet vast komt te liggen voor een brug of sluis. Denk
hier ook aan als je je schip nog naar de winterstalling gaat varen. De meeste schepen
gaan net rond 15 oktober de kant op.

Zomerpeil – winterpeil:
De meeste waterschappen verlagen in de winter de waterstanden. In de zomer is
meer behoefte aan water voor de groei van planten en bomen in de natuur en voor
landbouwgewassen. Ook is de verdamping groter dan in de winter. De waterstand in
sloten en vaarten daalt hierdoor. Daarom stellen waterschappen een zomerpeil in.
Dit peil is hoger dan het winterpeil. Hoeveel het peil zakt in de winter is verschillend
per regio. Let erop dat er vaargebieden zijn waar dit soms wel 30 cm kan verschillen,
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zoals bijvoorbeeld het IJsselmeergebied. Je kunt de actuele waterstanden checken via
de websites van de vaarwegbeheerders. Rijkswaterstaat heeft een mooie site waar je
op een kaart de actuele standen kan vinden. Ga naar waterinfo.rws.nl.

De temperatuur daalt:
In het najaar dalen de temperaturen, niet alleen de buitentemperatuur, maar ook de
watertemperatuur. Zorg dan ook dat je goed (warm) gekleed het water op gaat.
Wees voorbereid op situaties als ‘Man over Boord’ en weet hoe onderkoelingsver-
schijnselen eruitzien. Dat kan natuurlijk ook in de zomer gebeuren, maar door lage
watertemperaturen neemt de kans op onderkoelingsverschijnselen enorm toe. Des
te meer reden om ook je reddingsvest aan te hebben, ook al zijn de weersomstandig-
heden mooi, het water blijft koud! Lees in onze brochures meer over wat te doen bij
onderkoeling, hoe te handelen bij ‘Man over Boord’ en over reddingsvesten. 

Weersomstandigheden:
In het najaar zijn de weersomstandigheden doorgaans minder stabiel dan in de zomer.
Hou hier rekening mee in je reisvoorbereiding. Buien met onweer en windstoten
komen meer voor. Dit hoeft geen reden te zijn om niet uit te varen, maar hou het in
de gaten, bijvoorbeeld via buienradar. Hou ook rekening met mist. Mist komt in het
najaar, zeker in de ochtenduren, veelvuldig voor. Zorg dat je met mist niet uitvaart.
Op veel plaatsen in Nederland mag je met slecht zicht enkel varen met een goedge-
keurde radarinstallatie en marifoon. Meer over varen met slecht zicht vind je in ons
artikel Varen bij slecht zicht. 

Betonning:
Betonning die speciaal voor de recreatie- of kleine vaart is neergelegd, wordt vaak in
de winter verwijderd. Of en wanneer dit gebeurt, hangt ook weer af van de vaarweg-
beheerder. Ben dus niet verbaasd als je ineens een bekende recreatie vaargeul niet
meer ziet liggen. Zo wordt bijvoorbeeld elke winter de recreatie betonning langs de
Pollendam (Waddenzee) weg gehaald. 

Goede, veilige vaart!
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Eigenaar Bootdump Nederland: ‘Jacht af-
danken kost geld en dat helpt niet   
Bram van der Pijll van
Bootdump Nederland in
Enkhuizen heeft een
houten jachtje van Van
der Stadt onderhanden.
‘Er is geen markt meer
voor.’ Van der Pijll werkt
als NJI-lid mee aan het
RAAK-MKB-project en
heeft nu al zo’n 40 ton
slooppolyester liggen.
Officieel heten ze vezel
versterkte polymeren.

‘Die 40 ton is weinig voor een echte productie, maar in Duitsland ligt bijvoorbeeld
365.000 ton aan oude windmolen-onderdelen opgeslagen. En de windmolenbranche
doet ook mee aan ons project.’
Van der Pijll ziet een markt met ‘grote potentie’ mits er vraag komt naar hergebruik.
‘Van de circa 500.000 boten van allerlei slag in Nederland liggen er 100.000 onge-
bruikt in havens, bergingen, achter het huis. In het verleden werd 20% van alle poly-
meren gebruikt in de jachtbouw. Het veel grotere deel ging zitten in windmolens,
bushokjes, allerlei silo’s en bijvoorbeeld spoilers op voertuigen. Maar nog geen enkel
bedrijf scheidt die materialen, omdat er geen vraag naar is.’ Ook zit er voor een ei-
genaar – als die al bekend is – weinig muziek in het inleveren van zijn schip, want dat
levert niets op. ‘Ik heb net een polyester Volksboot opgehaald. Ze is compleet en vaar-
klaar, maar gedateerd. Voor zo’n klusje reken ik 50 euro, plus 100 euro voor het
transport. ‘In Nederland is voor bijna alle afval wel iets geregeld, maar verwijdering
van je boot kan je 1000 euro kosten, mits zij niet is gezonken en moet worden gebor-
gen. Aan de andere kant is het aanbieden aan een sloopbedrijf als het mijne goedko-
per dan nog weer een jaar liggeld betalen.’

Verwijderingsfonds
De sloper wijst op een Scandinavisch zeiljacht van een meter of 10. ‘Vorige week voe-
ren ze er nog mee, maar er zijn problemen met de kielophanging. Voor 600 euro
neem ik die in. Veel mensen denken dat dat veel duurder is.’
Waar een sloper als hij enthousiast van wordt? Van twee soorten: een schip met een
jonge motor, veel lood erin en de nodige goede onderdelen én een schip van een
apart type dat jaren in een schuur heeft gelegen en waarmee iemand aan het werk
wil. ‘Zo verkocht ik een paar maanden geleden een Vrijheid naar Hongarije. Die man
nam later ook een stel masten van me over.’ Zelf kwam hij zo aan zijn Alpa A11 uit
1962 van ontwerper Illingworth.
Op de vraag of de polyester verwerkende industrie haar verantwoordelijkheid neemt
door bijvoorbeeld een ‘verwijderingsfonds’ in te stellen of te ondersteunen, zegt Van
der Pijll: ‘Veel jachtbouwers van weleer zijn verdwenen en je praat ook over produ-
centen van windmolens en bushokjes. Die op één lijn krijgen lijkt me ingewikkeld.’
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Alleen via Kadaster bewijs eigendom schip   
De Duitse schipper Herman Wendel vaart vaak met zijn vrachtschip
in Nederland. Hij vindt Nederland mooi en zou het in de vakanties
met zijn gezin Wendel graag wat verder verkennen. Bij de firma Be-
trouwbaar BV ziet hij het mooie, zeewaardige zeiljacht ‘Passage’,
waarmee je ook op kleiner water kunt varen.

Bij het schip zit een Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) op naam
van Betrouwbaar BV. Volgens Wendel ziet alles er prima uit. Hij tekent het koopcon-
tract, betaalt de koopsom van 111.000 euro en waant zich de trotse eigenaar van de
‘Passage’.
Al de eerste reis in Nederland krijgt Wendel bezoek van de politie. Het jacht staat als
gestolen geregistreerd. Wendel mag niet van boord, er wordt strafrechtelijk beslag op
het schip gelegd en de politie wil graag eens met Wendel praten…

Aan de hand van papieren en getuigenverklaringen kan Wendel de politie ervan over-
tuigen dat hij niets met de diefstal te maken heeft. Op het ICP stond toch ook duide-
lijk dat Betrouwbaar BV de eigenaar was. Hoe betrouwbaar is zo’n document dan
eigenlijk? Wendel belt met zijn vaste advocaat in Nederland, mr Specialis. Die legt uit:
Er is in Nederland maar één registratie, waar je als derde echt op mag vertrouwen en
dat is de registratie in het Kadaster. In het Kadaster wordt je schip te boek gesteld en
wordt het eigendom juridisch vastgelegd.

Als het gaat om een zeegaand plezierjacht van maximaal 23,9 meter moet u zich voor
een aanvraag teboekstelling melden bij het Kadaster. U levert daar de (via het minis-
terie/ ILT aan te vragen) formulieren in om een nationaliteitsverklaring te vragen en
een verzoek tot branding (als het schip in Nederland ligt) van een brandmerk.

Verder het eigendomsbewijs middels de originele koopovereenkomst inclusief een
betalingsbewijs of de originele bijlbrief en een gewaarmerkte kopie van uw paspoort
of identiteitskaart. Dat waarmerken kan bij de gemeente of bij een notaris. Wanneer
de eigenaar een niet-natuurlijk rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV) moet ook een
gewaarmerkt en recent uittreksel uit het Handelsregister worden bijgevoegd. 

Wanneer het schip eerder in het buitenland geregistreerd is geweest, moet ook een
origineel bewijs van doorhaling uit dat register worden bijgevoegd en wanneer het
schip in het buitenland ligt moet ook een, door de aanvrager getekende, offerte voor
de branding in het buitenland mee worden gestuurd. Als al deze documenten zijn ont-
vangen, vraagt het Kadaster de nationaliteitsverklaring aan. Daarna stelt het kadaster
het jacht te boek en kan de inspecteur een afspraak maken om langs te komen om
het brandmerk aan te brengen.

Na het plaatsen van het brandmerk en de definitieve inschrijving bij het Kadaster
ontvangt de eigenaar de zeebrief. Die zeebrief voor een schip is te vergelijken met
een paspoort voor een mens: het is een officieel document waarmee het schip echt
als Nederlands schip wordt beschouwd en dat ook het recht geeft de Nederlandse
vlag te voeren.
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Eigenaar aansprakelijk voor alle maatrege-
len rond scheepswrak  Door Mr Dick Sluis
Uitspraak Hoge Raad verruimt aansprakelijkheid bij scheepsramp

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden een uitspraak gedaan die tot gevolg heeft dat
de aansprakelijkheid van de eigenaar van een schip flink is uitgebreid. Daardoor kan
het verloren gaan van een schip voor de eigenaar extra dramatische gevolgen heb-
ben.

Als een schip vergaat in openbaar water gelden de bepalingen van de Wrakkenwet.
Deze wet stamt uit 1934. Toen slaagde de wetgever er kennelijk nog in met weinig
woorden een regeling tot stand te brengen; de wet telt niet meer dan 13 artikelen.
Artikel 10 van de Wrakkenwet bepaalt dat de kosten die de beheerder van het open-
bare water moet maken om een wrak te bergen en op te ruimen door de beheerder
mogen worden verhaald op degene die volgens de wet - daarmee wordt de wet in
het algemeen bedoeld - voor die schade aansprakelijk is. 

Gezonken jacht
De uitspraak van de Hoge Raad betrof een geval van een motorjacht dat op de
Noordzee voor de kust van Zuid-Holland was gezonken; de bemanning was veilig van
boord gehaald.
Rijkswaterstaat probeerde vervolgens het wrak te lokaliseren, maar kon het niet vin-
den. Vervolgens heeft men op de plaats waar de opvarenden aan boord
men, het wrak is nooit gevonden.

Aansprakelijkstelling
De Staat stelde vervolgens de eigenaar van het jacht aansprakelijk voor de kos ten van
het uitleggen en weer opnemen van de boeien, voor een bedrag van 18.234,40 euro.
De Staat baseerde zijn 'vordering op artikel 10 van de Wrakken wet, gecombineerd
met artikel 6:162 Bur gerlijk Wetboek. Dit laatste artikel vormt de basis van het alge-
mene leerstuk van onrechtmatige daad. Artikel 10 van de Wrakkenwet kan gezien
worden als een uitwerking daarvan voor specifieke situa ties waarop die wet van toe-
passing is.

Het onrechtmatig karakter van de situatie werd in de visie van de Staat veroorzaakt
door het feit dat het jacht op de bodem van het door de Staat beheer de vaarwater
was terechtgekomen. Het leverde daar een zodanig gevaar voor de scheepvaart op
dat de Staat als beheerder van dat vaarwater genoodzaakt was over te gaan tot mar-
kering van de plek waar het jacht was gezonken.

Zijn verzekeraar betwistte de aansprake lijkheid en vordering van de Staat.

Zowel bij de rechtbank als bij het ge rechtshof vond de verzekeraar gehoor. Beide in-
stanties oordeelden - onder verwijzing naar eerdere uitspraken van de Hoge Raad -
dat de eigenaar alleen dan tegenover de Staat gehouden zou zijn tot (betaling van de
kosten van) verwijdering van het jacht indien de gevaren, verbon den aan het niet ver-
wijderen ervan, zo groot waren dat zij de Staat als beheerder redelijkerwijs tot ver-
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wijdering noopten. Maar nu het wrak van het jacht nooit was gevonden, kon er ook
geen nood zaak zijn geweest tot verwijdering, zo werd overwogen.

Uitbreiding
In eerdere rechtspraak had de Hoge Raad al overwogen dat een scheepseigenaar te-
genover de Staat verplicht is een gezon ken schip te (laten) verwijderen. Doet hij dat
niet, dan handelt hij onrechtmatig.
In onderhavige casus heeft de Hoge Raad deze rechtsregel uitgebreid naar alle si 
sprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van de berging, maar ook voor de
kosten van het uit voorzorg plaatsen van boeien om de locatie van een wrak te mar-
keren. Het aanvullende verweer van de verzekeraar, dat een eigenaar niet be voegd is
zelf markeringen uit te leggen, doet aan de aansprakelijkheid niet af, aldus de Hoge
Raad.

Conclusie
Het zinken van een schip zal dus voor de eigenaar van een schip of diens assu -
radeuren niet slechts een verplichting meebrengen de kosten van de berging te 
vergoeden, maar ook de kosten die voortvloeien uit de noodzakelijke voorzorgs-
maatregelen.

De Driewegsluis   
Op weg van Friesland naar Overijssel ontkom je niet aan de passage
van de Mr. H.P. LintHorst-Homansluis. In de volksmond nog steeds
de Driewegsluis genoemd. De nieuwe sluis verving de oude schut-
sluis in 1973 en kan vandaag de dag rekenen op jaarlijks meer dan
23000 passerende schepen. 

De oude schutsluis werd in 1927 ontworpen door de Provinciale Waterstaatsdienst
en gebouwd door de fa. W. en H. Visser te Lemmer. De schutsluis is van het type drie-
wegsluizen, waarvan er drie in Nederland bekend zijn.

Overname (1917) en verbete-
ring (1922) van de in deplora-
bele staat verkerende
Jonkersvaart met de daarin ge-
legen kunstwerken van de fami-
lie Heloma door het Provinciaal
Bestuur, de kanalisatie van de
Linde (1927) en een wijziging in
de waterhuis- houding in het
Land van Vollenhove (Overijs-
sel), namelijk de voorgenomen
ruiming van de Ossenzijl in
1922, leidden tot de aanleg van
de Driewegsluis, waarbij een
oude sluis en sas (Helomasluis
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en Helomasas, 1775) werden vervangen. De bouw van de huidige sluis werd in 1927
aangevangen en kwam in 1928 gereed. Behalve de betekenis als scheepvaartverbin-
ding had de sluis ook een zeewerende functie, namelijk ter wering van opstuwend
zeewater uit de Zuiderzee. Het sluishoofd naar de Helomavaart kreeg een stel eb- en
(storm)vloeddeuren. Ten behoeve van de zeewerende functie was ook het sluishoofd
hoger (2.48 +NAP) opgetrokken dan beide andere, terwijl rond de kolk een dijk was
aangelegd.

Het sluishoofd aan de Beneden-Lindezijde is in 1930 verlengd en voorzien van een
tweede stel ebdeuren, die thans ontbreken. Dit aanvullende werk werd eveneens uit-
gevoerd door de aannemers W. en H. Visser uit Lemmer.

Na het ontstaan van het IJsselmeer en de Noordoostpolder werd de dijk rond de
kolk afgegraven (tot 0.88 +NAP) en het verhoogde sluishoofd verlengd. De afsluiting
van het bovenpand van de Linde en de aanleg van de Mr. H.P. Linthorst Homansluis
(1973) maakte de Driewegsluis overbodig.

Binnen een meer complex verband behoort tot de sluis tevens de sluismeesterwo-
ning aan de oostzijde van de sluis op verhoogd erf, eveneens gebouwd door de aan-
nemers W. en H. Visser. De woning ligt ter hoogte van de vroegere dijk rond de kolk.
Langs de oevers van de panden naar de bovenloop van de Linde/ Kop van Overijssel
en het benedenloop van de Linde staan de strijkpalen. Voor de bescherming van rijks-
wege zijn deze onderdelen van ondergeschikte betekenis.

Buiten de bescherming van rijkswege vallen de lager gelegen en later bijgebouwde
sluiswachterswoning met bijgebouwen en een uitwateringssluis in het omstroom-
kanaal ten noorden van de Driewegsluis uit 1923.

Omschrijving
De sluiskolk van 45 m lengte en 14 m breedte heeft drie uitgangen. Voor de uitgang
naar het bovenpand van de Linde is in de kolk een knik gemaakt, een zogenaamde
dwarse kop. De sluis is opgemetseld in bruine bakstenen met een vloerbodem bedekt
met rijshout. De slagstijlen en de drempels zijn van graniet. De puntdeuren zijn van
hout. De sluishoofden zijn gedekt met granieten zerkstenen en op de draaipunten van
de sluisdeuren is de hele hoek opgetrokken in graniet. Op de drie sluishoofden staat
een rinket voor het bedienen van de schuif in het omloopriool. In de sluishoofden
van het boven- en benedenpand van de Linde zaten aanvankelijk enkele sluisdeuren.
Op de sluisdeuren van het benedenpand van de Linde is een smal brugdek aange-
bracht met balustrades van hoekprofielijzer aan weerszijden. Op de sluisdeuren van
het bovenpand van de Linde een balustrade van hoekprofielijzer. Het sluishoofd naar
het benedenpand werd in 1930 verlengd en voorzien van een stel extra puntdeuren,
thans verwijderd. In het sluishoofd naar de Helomavaart hangt een dubbel stel punt-
deuren, oorspronkelijk eb- en vloeddeuren. De vloeddeuren zijn verlaagd. Op de
sluisdeuren een balustrade van ijzeren buizen. Op de rand van de sluiswand ijzeren
haalpennen.

Waardering
De Driewegsluis uit 1927 is van algemeen cultuurhistorisch en waterstaathistorisch
belang:
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•    vanwege de bijzondere betekenis van het object als eindpunt van de waterstaat-
kundige ontwikkelingen, zowel in de Lindevallei als voor een groter provincie-
grensoverschrijdend gebied,

•    vanwege de hoge mate van belang als bijzondere uitdrukking van een typologische
ontwikkeling,

•    vanwege de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van de streek, in
het bijzonder de Lindevallei,

•    vanwege de hoge mate van bouwkundige gaafheid van de sluis,
•    vanwege de belangrijke toeristische waarde van het complex, zowel met betrek-

king tot het toeristisch fietsverkeer als de recreatievaart,
•    vanwege de hoge mate van uniciteit van een Driewegsluis op nationale schaal.

Bron: Rijksmonumenten

Driewegsluis Nijetrijne - Foto van Tijmen Stam

Stoomsleepboot Noordzee op maidentrip   
DEN HELDER De pas volledig gerestaureerde stoomsleepboot
Noordzee heeft op donderdag 8 augustus haar maidentrip gemaakt
van Den Helder naar haar voormalige thuishaven Medemblik om
daar te kunnen deelnemen aan de Westfriese Waterweken.

De reis met losse boot ging al om 8 uur ‘s ochtends van start in Museumhaven Wil-
lemsoord te Den Helder, de nieuwe thuishaven van de Noordzee. Hier werd de in
1922 in Hamburg gebouwde stoomsleepboot de afgelopen 2,5 jaar volledig gerestau-
reerd en opnieuw gecertificeerd. Voor het opstoken en eerste stuk varen door de
haven van Den Helder tot aan de Koopvaarder schutsluis werd gebruik gemaakt van
GTL-brandstof. Hierna volgde de overschakeling op kolen. 

Na het schutten ging het over de Waddenzee richting Den Oever. Dankzij de meehel-
pende vloedstroom en de gunstige wind kon tot groot genoegen van de bemanning
zelfs een topsnelheid van 10 knopen worden gehaald. Na het schutten in de sluis bij
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Den Oever ging het met een gangetje van 5 knopen langs de Wieringermeerpolder
naar Medemblik. Daar werd op het havenhoofd de binnenkomst van de bijna 100 jaar
oude stoomsleper door een grote groep enthousiaste mensen gadegeslagen. Met het
indrukwekkende geloei van de stoomfluit voer de Noordzee haar voormalige thuis-
haven binnen. De sleper had hier vanaf 1976, toen nog in eigendom van jachtbouwer
Kees Jongert, haar vaste ligplaats. Na diens overlijden kwam de sleper in 2010 in han-
den van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee en werd vervolgens in deze haven
opgelegd. Eind 2016 werd de Noordzee naar Den Helder verhaald om daar volledig
te worden gerestaureerd.

(Bron Schuttevaar)

De banden tussen de LWS en 
roeivereniging Wetterwille   
In 2019 bestond roeivereniging Wetterwille uit Leeuwarden 100
jaar. 
Ter gelegenheid daarvan werd een prachtig boekwerk uitgebracht
waarin o.a. de vroegere banden tussen de LWS en Wetterwille ter-
loops worden aangestipt. Wetterwille is vanaf 1919 tot de tachtiger
jaren een belangrijke gebruiker geweest van de haven en lid van
onze vereniging.

Wetterwille verbleef in de haven van 1919 tot de jaren 80. Vanaf het begin van de
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jaren 70 werd o.a. gebruik gemaakt van Lebret als schiphuis voor de boten van Wet-
terwille.  
Het voormalige clubhuis was waar nu bestuurslid Paul Zwarts verblijft.
Ook deze vereniging kampte zo af en toe met problemen op bestuursgebied en le-
denafname maar kwam dit telkens goed te boven. In de jaren 90 scheidden een aantal
leden zich af en richten de roeivereniging Epsilon op (botenhuis aan de Dokkumer
Ee). Inmiddels werken beide verenigingen goed samen maar tot een hereniging is het
nog niet gekomen. De komst van vele studenten in Leeuwarden heeft Wetterwille
een flinke impuls gegeven. 

LWS-havenmeester Auke Drijver had samen met zijn broer Joop een werf aan de
Schilkampen. Hij verleende na de Tweede Wereldoorlog goede diensten aan Wetter-
wille o.a. door schuurmiddagen te organiseren waardoor Wetterwille veel geld werd
bespaard.  Daarnaast bleek hij ook een goed dichter.

Uit de artikelen blijkt o.a. dat de leden van Wetterwille ook lid waren van de LWS
totdat ze in 1984 verhuisden naar de huidige plek aan het Woudmansdiep bij de Fros-
kepôlle
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RIVERGUIDE NU OOK VOOR PLEZIERVAART   
Met de nieuwe app RiverGuide Recreant krijgt de recreatieve sector nu ook een
eigen applicatie met alle relevante informatie voor de vaarweggebruiker. Tijdens de
vaarreis informeert RiverGuide Recreant de vaarweggebruiker over alle noodzake-
lijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, jacht-
havens en ligplaatsen, marifoonkanaal of telefoonnummer(s).

De applicatie borduurt voort op de verzamelde kennis van RiverGuide, de app voor
beroepsmatige vaarweggebruikers met actuele informatie over o.a. routes, bezetting
ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. Doel van beide applicaties is het
bevorderen van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de lan-
delijke vaarwegen.

Experimenten en uitbreiding
Twee jaar na de introductie gaat het goed met de RiverGuide. Niet alleen vanwege de
nieuwe applicatie voor recreanten maar ook omdat inmiddels de provincie Overijssel
deelneemt aan het samenwerkingsverband RiverGuide. Dat past in het streven om
uiteindelijk over alle vaarwegen en havens in heel Nederland te kunnen informeren.
De RiverGuide wordt ook nog steeds aangevuld met nieuwe functionaliteiten. In de
Rotterdamse haven is samen met de binnenvaart en de verkeersbegeleiders in de af-
gelopen maanden een aantal experimenten met behulp van RiverGuide uitgevoerd.
Door meer informatie digitaal in RiverGuide aan te bieden wordt nagegaan of de
hoeveelheid marifoonverkeer kan worden teruggedrongen.

Eenzelfde initiatief gebeurt in Moerdijk. Daar wordt RiverGuide onder leiding van het
Havenbedrijf Moerdijk uitgebreid zodat vaarweggebruikers zich eenvoudiger digitaal
kunnen melden en informatie over de havens eenvoudiger vindbaar is. Minder admi-
nistratieve handelingen zijn nodig doordat vaste gegevens direct beschikbaar zijn en
zoveel als mogelijk automatisch worden ingevuld bij de diverse meldingen. In de pro-
vincie Noord-Holland kan je RiverGuide gebruiken om je automatisch aan te melden
voor brugopeningen.

Samenwerking
De deelnemende partijen in RiverGuide
zijn North Seaports, Rijkswaterstaat,
Provincie Zuid-Holland, Provincie
Noord-Holland, Provincie Overijssel, Ha-
venbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf
Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam, Gro-
ningen Seaports en Teqplay, het bedrijf
dat de app heeft ontwikkeld. RiverGuide
bundelt de beschikbare data van de ver-
schillende vaarwegbeheerders en andere
betrokkenen. Uit de combinatie ervan
stelt het relevante nautische informatie
samen voor de vaarweggebruikers. Aanmelden voor de RiverGuide app kan
op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden.
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Zwemhulpmiddelen en reddingsvesten   
Kom je in een speelgoedwinkel, dan heb je kans dat je een vrolijke opblaasband naast
zwembandjes en een zwempakje met drijvertjes ziet hangen. Wist je dat deze produc-
ten in verschillende product categorieën vallen en daarom aan andere veiligheidseisen
moeten voldoen? Wat gebruik je als ouder wanneer? De Consumentenbond en Veilig-
heidNL zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Altijd onder toezicht van de ouders
Kinderen en water is een leuke, maar ook potentieel gevaarlijke, situatie. Wat de situ-
atie ook is, houd altijd een oogje in het zeil. Ook als kinderen hun zwemdiploma heb-
ben zijn de gevaren niet geweken. Zeker in gebieden met stroming zijn kinderen niet
altijd opgewassen tegen de kracht van water.

Op de boot: 
een reddingsvest
Ga je met een boot
het water op, trek je
kinderen een red-
dingsvest aan en
doe er zelf ook een
aan. Oók als je kin-
deren hun zwemdi-
ploma's hebben
gehaald. Een red-
dingsvest is een vest
met een kraag om
de nek, gemaakt om
verdrinking te voor-
komen. Met zo'n
vest aan draai je op
je rug, zodat je mond en neus boven water blijven. Zelfs een bewusteloos persoon
kan er niet mee verdrinken. Je kunt al reddingsvesten kopen voor kleine baby's van 2
à 3 maanden.
Welk reddingsvest je koopt, hangt af van het soort water dat je op gaat, wat je gaat
doen en welke kleding je kind draagt. Het drijfvermogen van een reddingsvest wordt
uitgedrukt in N (Newton). Hoe hoger het getal, hoe meer drijfvermogen het vest
heeft en hoe beter het hoofd boven water wordt gehouden.
Let bij de aankoop van een reddingsvest op dit drijfvermogen en koop er een die
goed past. Koop ze niet op de groei, een reddingvest werkt alleen goed als het goed
past. Een goed reddingsvest heeft een harnas of kruisband, anders schiet het vest uit
als je in het water valt.
Gebruik een reddingsvest niet in de volgende situaties:
In ondiep water waar je kind de grond kan raken. In dit geval draait je kind niet van-
zelf op zijn of haar rug;
Als je kind een normale wegwerpluier draagt. Omdat deze luiers lucht vasthouden,
komen de billen boven het water uit en gaat het hoofd kopje onder. Doe je kind dus
geen luier aan of gebruik een speciale zwemluier.
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Minder slachtoffers op het binnenwater,
maar meer ongevallen   
Op de kanalen, rivieren en meren die Rijkswaterstaat en anderen in Ne-
derland beheren zijn over 2018 meer scheepsongevallen geregistreerd dan
in 2017, maar er waren minder slachtoffers.

Overzicht totalen ernstige ongevallen

De toename in het aantal ongevallen is te herleiden naar een verbeterde registratie
en het lage water op de rivieren als gevolg van langdurige droogte.
Het totaalaantal geregistreerde scheepsongevallen steeg in 2018 naar 1.349. Dat zijn
215 ongevallen meer dan het voorgaande jaar. Onder het totaal van 1.349 ongevallen
waren er 1.173 niet-ernstige scheepsongevallen (973 in 2017) en 176 ernstige
scheepsongevallen, 15 meer dan in 2017.

Aanmerking ongevallen scheepvaart
Een ongeval wordt als 'ernstig' (significant) aangemerkt als een schip niet meer verder
kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading,
infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er
(in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. In 2018
waren er 2 dodelijke slachtoffers te betreuren in 2 van alle geregistreerde scheepson-
gevallen. Naast de verbeterde registratie, is een deel van de toename in scheepsonge-
vallen te herleiden naar het effect van laagwater op de rivieren na de lange droogte
van 2018. Het aantal aanvaringen met infrastructuur (gronding en oevers) op de Gel-
derse IJssel en de Waal steeg hierdoor.

Samenwerken aan veiligheid
Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het
zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars ma-
noeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het
aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, kwam
in 2018 uit op 40, in 2017 was dit 32. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29
en 40.
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Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan
het vergroten van de veiligheid op het water onder de campagne ‘Varen doe je
Samen!’. Deze campagne omvat maatregelen zoals het scheiden van beroeps- en reac-
tievaart op bepaalde trajecten, het geven van voorlichting, het inzetten van mobiele
verkeersleiders op het water en het geven van adviezen aan recreatie- en beroeps-
vaart. Op onze website kunt u meer lezen over de Scheepsongevallenregistratie en
over veilig varen op de Rijkswateren.

Vaar Melder-app
De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van inciden-
ten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft een druk jaar achter de rug. Zowel be-
roepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van
gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte ver-
lichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en
ook andere beheerders zoals provincies en havenbedrijven konden hierdoor tijdig
actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op
basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2018 de
Vaar Melder-app verder verbeterd. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS

Ontbreken richtingaanwijzer maakt schip
onvoorspelbaar   
Door Sander Wels

EEFDE Het bankje aan de IJssel bij de invaart van de Twentekanalen zit
weer vol beste stuurlui aan wal. ‘Die gaat rechtdoor, zo’n scherpe bocht
kan ie niet nemen’, zegt een rusten de fietser met overtuiging, terwijl we
kijken naar een afvarend schip op de rivier. Even later zegt hij: ‘Hè, hij slaat
wel rechtsaf. Nou je ziet het, veel kijk heb ik er niet op. Je ziet ook geen
richtingaanwijzer op die boten.’

Een ander herkent dat het schip gela den is. ‘Wat er in zit kun je natuurlijk niet zien.
Maar geen zand, want dan mag die boot open zijn.’ Ik vertel dat het schip veevoer in
heeft voor Lochem of Delden. Dan moet ik wel even uitleggen hoe ik aan die weten-
schap kom, dat ik 40 jaar bij Rijkswaterstaat heb gewerkt. Het zet de weg open voor
meer vragen. ‘Waar komt dat veevoe der dan vandaan?’

‘Dat kan met zeeschepen van de an dere kant van de wereld komen. Dan wordt het
bijvoorbeeld in Rotterdam overgeslagen in binnenvaartschepen e naar de veevoeder-
fabrieken gebracht, waar het wordt gemengd en naar de boeren gaat. ’De fietser
hoort ervan op. ‘Daar sta je toch allemaal niet bij stil hè.’

Vakmanschap
‘Als je hier zo zit vind ik die grote boten mooier dan die vakantiedingen. Ik woon in
Amsterdam bij een brug. Laatst ging er een transport door met drie silo’s die hoger
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waren dan de openstaande brug. Als je dan ziet hoe bekwaam ze die brug passeren
met aan weerszijden maar een paar centimeter over. Dat is vakmanschap. Wat ik ook
mooi vind is dat voor mijn deur elk jaar scheepjes van de Stront- race bomend lang-
skomen’.

De Strontrace geeft een romantisch beeld zeg ik en breng in herinnering dat het ruim
een eeuw geleden een vrij armoedig bestaan was, met stinkende lading. ‘Ja, dat zal wel.
Maar ik vind dat toch mooi.’

Tegenwoordig verdienen schippers een stuk beter. Een ondernemer in het groepje
merkt daarbij wel op dat ‘schippers daarvoor wel héél véél uren moeten maken. Het
uurloon is niet hoog hoor, zeker niet als men de risi co’s en het onderhoud meere-
kent’.

Mooi gestrekt
Als het geladen motorschip Anna van schipper Bosman Eefde verlaat in de opvaart,
gebruikt het een deel van de zwaaikom om bij het uitvaren mooi gestrekt in de rivier
uit te komen. De uitleg wat er tijdens de manoeuvre gebeurt met het schip en hoe
de com municatie met de overige scheepvaart is geregeld, wordt met belangstelling
aangehoord, terwijl men de Anna nauwlettend volgt tot ze een paar honderd meter
boven de punt is. Dan is het tijd om op te staan. ‘We gaan maar weer eens verder,
maar het blijft een mooi gezicht al die boten hier.’
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Drie redenen om een brandstofsysteem-
reiniger te gebruiken
Het maakt niet uit welk type dieselolie u koopt en ook al koopt u het van
het beste station dat er bestaat; er zit altijd een beetje meer in dan waar 
u voor betaalt. De verontreiniging in brandstof is de reden waarom alle
scheepsmotoren die op dit moment onderweg zijn, nog steeds zijn uitge-
rust met brandstoffilters.
Verontreinigingen kunnen zich ophopen in uw brandstofsysteem en problemen ver-
oorzaken. Een deel van de vervuiling zal zich nestelen op de bodem van uw bunkers,
in de brandstofleidingen en rond uw brandstofdrukregelaar. Het echte probleem zal
komen van de aanslag op uw brandstofinjectoren, de koolvorming rond de zuigerve-
ren en de aanslag op de waaier in de turbo. Daar is vrij eenvoudig wat aan te doen: af
en toe een cleaner in de brandstof doen.

Wat doet een brandstofsysteem-reiniger?
Er is een aantal zaken die uit de motor en het brandstofsysteem moeten worden ge-
reinigd: Koolafzetting, verbrande olie, lakvorming en water. Om deze vervuiling de
baas te kunnen bevatten de goede brandstofsysteemreinigers één of alle van de vol-
gende ingrediënten:
•    Polyisobuteen (PIB) elimineert water uit het systeem en voorkomt nieuwe aan-

slagvorming.
•    Polyisobutyleenamine (PIBA) schrobt het brandstofsysteem en verwijdert alle be-

staande lakafzettingen.
•    Polyetheramine (PEA) is het krachtigste reinigingsmiddel en is efficiënter in het

reinigen van uw brandstofsysteem dan zowel PIB als PIBA.
Er zijn diverse cleaners op de markt, waarbij wijzelf werken met Archoil AR6400-D,
omdat het PEA en brandstof-gebaseerde katalysatortechniek gebruikt die het ver-
brandingsproces overleeft en nog steeds actief is ná de verbranding om afzettingen te
verwijderen. Ook draagt het een smeermiddel in zich die bij de huidige ultra laagzwa-
velige brandstoffen prima functioneert.

Reden 1: Schone verstuivers
Uw brandstofinjectoren zijn ontworpen om een hogedruk nevel van brandstof in uw
inlaatlucht af te leveren. Langzaam zal zich een vuilafzetting opbouwen, waardoor de
injectoren gaan storen. Een kleine obstructie van de brandstofstroom zal de kenmer-
ken van de brandstofmist in uw motor veranderen.
Brandstof die minder goed wordt gemengd met de inlaatlucht door een matig stro-
mende injector, is moeilijker te ontsteken en verbrandt minder efficiënt. Dit is de
oorzaak van het afnemende brandstofrendement dat u ervaart, evenals moeilijkere
starts, minder vermogen, meer rook en een slechter stationair lopende motor.

Reden 2: Schone turbo
Een turbo wordt in wezen aangedreven door uitlaatgassen. Deze gassen zijn het re-
sultaat van het verbrandingsproces en bevatten deeltjes, koolwaterstoffen en zelfs
olie die in het systeem zijn binnengedrongen.
De deeltjes hopen zich op aan de hete kant van de turbo. De koolstof kan zich ook
op de afvalpoort ophopen, wat problemen oplevert voor de turbo-actuator bij het
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regelen van de boost. De waste-gate kan dan vasthouden, wat betekent dat het relais
die de actuator aanstuurt, wordt beïnvloed omdat hij probeert meer stroom te trek-
ken dan waarvoor hij is ontworpen. De ECU signaleert deze situatie, waardoor de
motor in ‘slappe’ modus wordt gezet en nog maar een beperkt toerental kan draaien.
Afzettingen in het brandstofsysteem en verbrandingsgebied zullen resulteren in een la-
gere kwaliteit van verbranding, hetgeen resulteert in extra koolwaterstoffen die zullen
neerslaan in de naverbrandingsgebieden zoals de turbo. Als u ongelukkig genoeg bent
om een turbo met diagnose ‘overmatige koolstofopbouw’ te hebben, weiger dan be-
leefd elke suggestie dat de turbo moet worden vervangen - tenzij bewezen is dat de
eenheid defect, beschadigd of overmatig versleten is. Overmatige koolstof valt niet in
een van deze categorieën. Dus begin met een cleaner en bekijk of de turbo weer op-
knapt, alvorens aan dure reparaties te beginnen.

Reden 3: Schone zuigerveerringen
De zuigerveer is een essentieel zuigeronderdeel en de aantallen en functionaliteit
ervan verschillen. Er worden zuigerringen van het compressietype gebruikt om de ver-
brandingskamer af te dichten en er zijn wisserringen eronder geïnstalleerd om de af-
zettingen van de voering af te vegen en olie over het oppervlak van de voering te
verdelen.
De compressieringen zorgen voor afdichting boven de zuiger en voorkomen gaslek-
kage aan de verbrandingszijde. Deze veerringen bevinden zich in de eerste groeven van
de zuiger. De primaire functie van deze ringen is om de verbrandingsgassen af te dich-
ten en warmte van de zuiger over te brengen naar de zuigermuren.
Koolafzetting in de groeven van de zuigerveren verstoren de passing. Een verstoorde
passing van de zuigerveren zal de efficiëntie van de motor drastisch doen afnemen,
omdat er een oneven of mindere compressie tussen de verschillende cilinders op-
treedt voor verbranding. Er zouden verbrandingsgassen naar het carter kunnen ont-
snappen. Olie uit het carter kan nu ook in de verbrandingskamers komen. Gebruik een
cleaner. Die houdt de groeven schoon. En: schone groeven betekent langer schoonblij-
vende smeerolie.

Het eindresultaat
Wie regelmatig een cleaner of een brandstofadditief gebruikt, wordt daar voor be-
loond. Gooi bijvoorbeeld na elke 2000 draaiuren een hoeveelheid cleaner in de gasolie
in een 1:200 ratio. Dat is 5 liter per kuub gasolie. Heb je bijvoorbeeld nog 5 ton gas-
olie in de bunker, vul dan 25 liter cleaner bij en draai 3 kuub behandelde gasolie weg,
dan heeft het additief zijn werk gedaan. Even een paar uur hoog in toeren draaien tij-
dens het reinigen, verbetert het eindresultaat. 25 liter Archoil AR6400-D kost circa
520 euro.
Dit levert het volgende op:
• Het brandstofverbruik herstelt weer naar de fabrieksspecificatie;
• Verstuivers gaan tot 4 keer langer mee;
• Smeerolie blijft langer in conditie;
• Turbo blijft schoon;
• Motor rookt minder, minder schadelijke uitstoot;
• Motor start lekkerder, loopt mooier.
Voor verdere informatie en referenties omtrent deze technieken of Archoil AR6400-D
kunt u contact opnemen met NC Marine, 
via netherlands@nc-marine.com of www.nc-marine.com.
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Carterexplosie   
Een explosie in het car ter van een scheepsdiesel is een fenomeen dat van-
daag de dag nog maar weinig voorkomt. In vroe ger dagen was het wél een
levensgroot gevaar, want het kon enorme schade aan richten en tientallen
levens kosten, zoals de explosie aan boord van de Reina del Pacifico op 11
september 1947, die aan 28 opvaren den het leven kostte en 23 gewonden
tot gevolg had.

Hoe ontstaat een carterexplosie en waarom treden ze steeds minder op? Zoals voor
elke explosie geldt, is er een snel ont vlambare stof nodig, met daarbij zuurstof en een
ontsteker.
Zuurstof en brandbare carterolie zijn in het carter in overvloed aanwezig, maar nor-
maliter blijft de temperatuur in het carter ver onder de ontstekingstem- peratuur.
Dat kan zich wijzigen bij defecten aan de motor. Een zuigerring met onvoldoende spe-
ling kan warmlopen tegen de binnenzijde van de cilinderwand, zoals bij de Reina del
Pacifico als oorzaak wordt vermoed.

Maar de hittebron kan zich in principe overal bevinden waar metalen delen zonder
smering langs elkaar schuren. Ook kan een doorgebrande zuiger warmte naar het
carter transporteren. Een dergelijke ‘hotspot’ kan in het carter vele gevolgen hebben.
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Kraken
Bovenal kan deze de explosie ontsteken, maar daaraan voorafgaand kunnen warme
plekken in de motor de waarschijnlijkheid op een carterexplosie ook een tijd lang 
bevorderen. Het gevaar op een carterexplo sie is onder normale omstandigheden 
na melijk tamelijk klein, omdat de carterolie vrij dik is en zich niet in gasvorm, maar 
in vloeistof- of hoogstens druppelvorm in het carter bevindt. Grote druppels zijn 
moeilijker te ontsteken dan kleine druppels en die weer moeilijker dan gasvormige
smeer olie. Op warme plekken kunnen oliefilms of -druppels echter in kleine druppels
overgaan of zelfs gasvormig worden.
Hier mee wordt het gevaar op een zich explo sief uitbreidende verbranding binnen het
carter een stuk groter. En dan is er nog een laatste gevaarlijk fenomeen: door de hoge
temperatuur kan de smeerolie chemisch worden gekraakt, net als in een raffinaderij
gebeurt. Uit de dikke smeerolie kunnen vluchtiger kool waterstoffen ontstaan die ge-
makkelijk zijn te ontsteken.

Kettingreactie
Als aan alle drie de voorwaarden voor een explosie is voldaan, zal deze onver mijdelijk
optreden. Er moet voldoende smeerolie in voldoende kleine druppeltjes of zelfs gas-
vorm aanwezig zijn. Er moet zuurstof zijn en er moet een plek zijn die zo warm is, dat
dit samenspel tot ontbran ding wordt gebracht. In dat geval ontstaat een vlam waar-
van het vlamfront zich met hoge snelheid uitbreidt. De gassen in het carter worden
voor dit vlamfront uitge stuwd en krijgen zoveel kracht dat een carterdeksel gelan-
ceerd kan worden. Om dit te voorkomen kunnen er op een carter overdrukbeveili-
gingen zitten, die de hoge druk van de gassen kunnen verminderen voordat de
carterdeksels het daadwerkelijk met een knal begeven. Deze overdruk- ventielen zijn
dus van levensbelang en moeten (indien aanwezig) dan ook zeer geregeld worden ge-
checkt.
Weinig bekend is, dat er in een fractie van een seconde na de eerste explosie nog
een tweede kan plaatsvinden. Door de hoge snelheid van de gassen die uit het carter
knallen, zal er direct na de explosie onder druk in het carter ontstaan. Snel erna zal
nieuwe lucht het carter binnenstromen. Door de wervelingen in het carter kunnen
opnieuw zeer kleine smeeroliedeeltjes ontstaan die samen met de toegestroomde
lucht opnieuw explosief verbranden. Er zijn zelfs gevallen bekend van nieu we explo-
sies, niet in, maar buiten het carter, waardoor de carterdeksels niet naar buiten, maar
juist naar binnen werden gedrukt.

Onopgehelderd
Bij de Reina del Pacifico werden er bij andere motoren dan de eerste die explo-
deerde, sporen van de krukas op de binnenzijde van een ingedrukt carterdeksel 
aangetroffen. Dit deksel was dus zover naar binnen gedrukt dat het met de krukas
contact maak te. Uiteindelijk zouden van dit schip alle vier de motoren zeer kort na
elkaar door een carterexplosie wor den getroffen, die mogelijk werden veroorzaakt
door een smeerolienevel die de gehele machineruimte zou hebben gevuld. De ware
toedracht is nooit helemaal boven water gekomen.
Dan als laatste de vraag waarom carterexplosies zeldzamer worden. Dit komt door
de toename van het aantal sensoren in de huidige dieselmotoren. Het is nu ondenk-
baar dat een gat in de zuiger niet wordt gedetecteerd.
Alles wordt tegenwoordig voortdu rend gemeten en het onopgemerkt ontstaan van
hotspots is daarmee vrijwel onmogelijk.
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Gun recreatieschipper zijn vaarwater   
Door Joop van Belle

Traditioneel begint in Nederland op 1 april het recreatieseizoen. Dit betekent dat u
vanaf nu weer recreatievaart kunt verwachten op de vaarwegen. Dat vergt extra op-
lettendheid, want de vaarweg is niet van de een of de ander, maar moet worden ge-
deeld.
Dat zal na een relatief rustige ‘winterperiode’, wat het aantal recreatieschepen be-
treft, best weer even wennen zijn de komende tijd. Goed om er op deze plaats aan-
dacht aan te geven, want elk jaar vinden er aanvaringen plaats tussen be roeps- en
recreatievaart en soms vallen daarbij ook dodelijke slachtoffers.

Varen doe je samen
Ongetwijfeld kent u de campagne ‘Varen Doe Je Samen’, waarin Koninklijke BLN-
Schuttevaer al vanaf het begin samenwerkt met belangenorganisaties uit de water-
recreatiebranche, havenbedrijven en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Het doel is een vei-
lige vaart voor iedereen! Om de veiligheid te vergroten en aanvaringen te voorko-
men is - waar mogelijk - het scheiden van beroepsvaart en recreatievaart toegepast.
Dit kan bijvoorbeeld door jachten op rivieren via de neven geulen te laten varen en
door het leggen van aanvullende betonning, waardoor een eigen ‘baan’ voor plezier-
vaart ont staat. Deze tonnen markeren de twee meter dieptelijn, voor recreatiesche-
pen ruim voldoende diepte, maar ook sommige lege schepen hebben hier vaak
genoeg aan. Als lege (opvaren de) schepen daar gaan varen komt er weinig terecht van
het gescheiden houden van recreatie- en beroepsvaart. En dat is wat ermee wordt
beoogd, meer veiligheid door gescheiden vaarbanen. Daar is ook alle voorlichting van-
uit ‘Varen doe je doe je samen” op gericht. Ik wil dan ook een pleidooi houden om de
recreatieschipper zijn vaarwater te gunnen. Jachtschippers krijgen het advies zoveel
mogelijk de stuurboordwal vast te houden. Dwing ze dan niet onnodig hun route te
verleggen waardoor eer juist een gevaarlijke situatie kan ontstaan. In de voorlichting
wordt er bij jachtschippers op aangedrongen zoveel mogelijk uit de vaarroute van de
beroepsschepen te blijven en dat is natuurlijk niet voor niets.

Knooppuntenboekjes
Voor een aantal plaatsen waar vaarwegen samenkomen geeft ‘Varen Doe Je Samen’
zogenoemde knooppuntenboekjes uit, waarin voor de recreatievaart aanbevolen rou-
tes zijn uit gezet. Het is voor een veilige vaart handig als u weet welke aanbevelingen
aan de recreatieschipper worden gegeven, dus welke route hij hoogstwaarschijnlijk
zal volgen.
Een mooi voorbeeld van de inbreng van Koninklijke BLN-Schuttevaer, geïnitieerd
door de afdehng De Amer, is de situatie bij de kruising Dordtse Kil-Hollands Diep en
de on derdoorvaart van de Moerdijkbruggen. Misschien is het u al opgevallen dat er
openingen zijn - meer naar de oevers - met het bord SPORT erop en dat ook daar
aanvullende betonning ligt. Maatregelen met als doel de beide soorten scheepvaart
van elkaar te scheiden. In het knooppuntenboekje en op de website kunt u precies
zien hoe de speciale route, die men de recreatieschippers op dit kooppunt adviseert,
daar loopt. En als u die aanbevelingen kent komt dat de veiligheid ten goede en geeft
u echt invulling aan: varen doe je samen! 
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Oproep
Stelt u zich via de website www.varendoejesamen.nl op de hoogte van de adviezen
aan recreatieschippers in uw vaar- gebied. Hiermee voorkomt u dat u wordt verrast
door het vaargedrag van een jacht op zo’n eerdergenoemd knooppunt. Ook het pas-
seren van sluizen en bruggen is een moment dat beide vaarweggebruikers bij elkaar
komen. Houdt rekening met elkaar en zet bijvoorbeeld de schroef stil als u bent aan -
gemeerd in een sluis. Verder is het belangrijk dat u reageert op de marifoonoproep
van een jacht. Met goede communica tie kan veel onzekerheid (wat gaat ie doen?)
worden voorko men en dit verhoogt zeker de veiligheid!

Onbemand schip maakt veilig Kanaalover-
steek (Schuttevaer)   
Door Justin Gleissner

Het Britse bedrijf Sea-Kit is erin geslaagd als eerste een onbemand schip
met lading het drukbevaren Kanaal te laten oversteken van Engeland naar
België. Op dinsdag 7 mei meerde het 12 meter lange robotschip Maxlimer
veilig af in de haven van Oostende.

•   Primeur voor Britten, Belgische ondernemer wil doorpakken
•   ‘Technologie is in drie tot vijf jaar terug te verdienen’ 
    Onbemand schip maakt veilig Kanaaloversteeek
De Maxlimer van Sea-Kit heeft een laadvermogen van 2,5 ton. Het vaartuig vertrok
maandag 6 mei in het Britse Tollesbury in Essex met een symbolische lading oesters
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en maakte de oversteek met een gemiddelde snelheid van 6 knopen in 22 uur. De
daaropvolgende nacht stak de Maxlimer opnieuw over naar Harwich, nu beladen met
Belgisch bier.
Het schip voer volledig zonder bemanning en werd gemonitord en bijgestuurd vanuit
een Brits controlecentrum. De Noordzee is een van de drukstbevaren scheepvaart-
routes ter wereld, maar alles verliep volgens Sea-Kit vlekkeloos. De overtocht ge-
beurde met goedkeuring en ondersteuning van de Britse scheepvaartautoriteiten, de
Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit, het Vlaams Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust en de haven van Oostende.

Kongsberg
De Kanaalovertocht vormt een nieuwe etappe in de ontwikkeling van zelfvarende
schepen. De Britten gebruikten voor de overtocht computers met kunstmatige intel-
ligentie van Kongsberg Maritime. Dit Noorse technologiebedrijf levert systemen voor
de positionering, navigatie en automatisering van koopvaardijschepen en werkt aan de
ontwikkeling van wat ’s werelds eerste zelfvarende containerschip moet worden, de
Yara Birkeland.
De Maxlimer zal naar verwachting vanaf 2022 volledig autonoom kunnen varen. Het
schip is overigens ontwikkeld als moederschip voor een op afstand bestuurbaar duik-
vaartuig. Sea-Kit claimt dat het moederschip en het duikvaartuig op den duur volledig
autonoom langdurig op zee kunnen verblijven en taken verrichten.

Binnenvaart
De Belgische ondernemer Antoon Van Coillie van Blue Line Logistics, bekend van de
Zulu binnenvaartschepen, gaat dezelfde Kongsberg-technologie binnenkort ook toe-
passen in België. Van Coillie heeft met het Noorse bedrijf een akkoord gesloten voor
de ontwikkeling van zelfvarende binnenvaartschepen voor zijn bedrijf Zulu Associates.
‘We zijn nauw betrokken bij de overtocht van de Maxlimer’, zegt Van Coillie. ‘De test
met een schip van die omvang over het Kanaal is een primeur. Vanaf 2022 willen wij
met deze technologie zelfvarende schepen in de vaart hebben. Een van onze nieuwe
schepen wordt het testbed voor autonoom varen op de Belgische binnenwateren.
Dat zal geleidelijk verlopen. Eerst nog met bemanning om alles te testen, daarna zon-
der. We bekijken ook samenwerking met andere Belgische bedrijven. Diverse Vlaamse
bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van autonoom varende binnenschepen.’

Terugverdientijd
Van Coillie berekende dat de investering in zelfvarende technologie zich binnen drie
tot vijf jaar kan terugverdienen. ‘We kunnen de bemanningskosten halveren en men-
sen omscholen van kapitein op één schip naar begeleider op afstand van een aantal
schepen. Dat maakt hun job interessanter en efficiënter en ze zullen beter worden
betaald. Het zal ook de veiligheid en efficiëntie verhogen.
Zulu Associates is met de Franse CFT eigenaar van Blue Line Logistics, de Belgische
rederij die enkele jaren terug in België begon met vrachtcatamarans voor het vervoer
van containers, bakstenen, afval en bier op de binnenwateren.

Ook kustvaart
Sinds kort zijn proeven met zelfvarende schepen toegestaan op de Belgische water-
wegen. Van Coillie: ‘Vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg is wereldwijd baanbre-
kend bezig. Er is ook nauwe samenwerking met de Nederlandse Rijkswaterstaat, wat
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heel goed nieuws is.’ Aan welke technische eisen zelfvarende schepen moeten vol-
doen, is nog niet precies bepaald. Een ding is wel zeker: ze zullen alle technologie –
sensoren, radars, GPDS en ‘collision avoidance-‘ en ‘situational awareness’-technologie
– aan boord moeten hebben en niet varen op sensoren langs de waterkant. ‘Dat zou
teveel kosten’, aldus Van Coillie in het Vlaamse dagblad De Tijd. ‘Maar waarschijnlijk
komen er wel sensoren aan sluizen of bruggen’.
Van Coillie heeft overigens ook plannen zich in de kustvaart te begeven. Ook die
schepen wil hij tegen 2022 in samenwerking met Kongsberg autonoom laten varen.
De shortsea-activiteit wordt ondergebracht bij zusterbedrijf Anglo Belgian Shipping
Company. Voor de financiering is Van Coillie in gesprek met investeerders.
Artikel overgenomen uit Schuttevaer

Rivieroevers erg vervuild
DEN HAAG De rivieroevers in ons land zijn erg vervuild met af val, vooral plastic. 
Dat blijkt uit onderzoek van het samenwer kingsverband Schone Rivieren.
Op ruim 200 plekken langs de Maas en de Waal is gekeken wat voor afval er ligt. In
totaal zijn er bijna 77.000 stukken afval gevon den. Daarvan was 84% plastic.
In de Top 15 van meest gevon den soorten afval staan verpakkingen zoals flessen, dop-
pen, wikkels, chips- en snoepzakken. Ook ligt er erg veel sanitair-afval op de oevers
(plastic wattenstaaf jes, maandverband en hygiënische doekjes). Dat stroomt via het
riool in de rivier, maar wordt ook moed willig gedumpt. Ook zijn kleren hangers, stof-
zuigeronderdelen, een kapstok en complete BBC’s gevonden. Ook sigarettenpeuken
en piepschuim staan in die Top 15.

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en
Stichting De Noordzee.Medewerkers hebben samen met vrijwilligers het onderzoek
gedaan. Doel van het onderzoek is de Nederlandse rivierdelta in 2030 plasticvrij te
krijgen, door opru.  macties en onderzoek. (ANP)
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Bellenscherm vist ‘plastic soep’ uit rivier
de IJssel SUCCESVOLLE PILOT GREAT BUBBLE BARRIER IN IJSSEL
KAMPEN De IJssel bij Kampen was afgelo pen november de eerste testlo-
catie om zo genoemde plastic soep (afval) af te vangen uit een rivier voor-
dat het de zee bereikt. De hier ingezette Great Bubble Barrier ge bruikt
een barrière van bubbels: een lucht- bellenscherm. Uit het experiment in
de IJssel, een van de snelst stromende rivie ren in ons land, blijkt dat het
systeem meer dan tachtig procent van het testmateriaal afvangt. Daar-
mee is de pilot een daverend succes.

Voor de oprichters van The Great Bubble Barrier, Francis Zoet, Anne Marieke Eve-
leens en Saskia Studer, komt hiermee een droom uit: het aanpakken van de plastic
soep bij de bron. Minstens tachtig procent van het plastic in de oceaan is afkomstig
van land en stroomt via rivieren rechtstreeks de oce aan in. De drie vrouwen zochten
naar een manier om plastic tegen te houden in ri vieren, waarbij de vrije doorgang
voor de scheepvaart en vismigratie niet gehinderd zou worden en zijn daarin met
vlag en wim pel geslaagd.
The Great Bubble Barrier won in 2016 al een door Rijkswaterstaat en Puur Water
Natuurlijk uitgeschreven wedstrijd: ‘De Plastic Free Rivers Makathon’ om de plastic
problematiek een halt toe te roepen. In sa menwerking met het Self Supporting River
System (SSRS) leerteam van Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik werd
de ef fectiviteit van het bellenscherm eerst uitge breid getest in het laboratorium. De
resul taten waren positief, waarna in november 2017 een Bubble Barrier van bijna 200
meter bij Kampen in de IJssel geplaatst kon wor den voor een testperiode van drie
weken.

Wind en stroming
De resultaten laten zien dat The Great Bubble Barrier plastic afvangt onder alle waar-
genomen omstandigheden. Ook het ef fect van wind en stroming werd gemeten om
de instellingen van het bellenscherm ieder gewenst moment te kunnen aan passen aan
de omstandigheden. Bij elke weersomstandigheid werd er tachtig pro cent van het
testmateriaal afgevangen. The Great Bubble Barrier ving in de IJssel overi gens ook een
kunstgebit, een halve bril en
een paraplu. Om het systeem zo snel mo gelijk permanent te installeren, is recente lijk
een campagne voor crowdfunding (zie www.thegreatbubblebarrier.com) gestart.
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Biodiesel snelste weg naar vergroening 
IN COMBINATIE MET ROETFILTER EN KATALYSATOR

Kees de Vries

Eigenlijk zag ik er niet zoveel in, dat bijmengen van additieven in diesel-
olie, want waarom zou je niet standaard gewoon het beste (en schoonste)
product aanbieden aan de markt? Ook toepassing van biobrandstoffen, 
10 jaar geleden nog de moe der aller oplossingen, vond ik eigenlijk al een
beetje achterhaald. Het is nu vooral elektrisch wat de klok slaat - er varen
al 35 schepen met een elektromotor op de schroefas - en natuurlijk water-
stof.
Maar wat moet je doen als je niet hermotoriseert, gewoon je dieselmotor wilt blijven
gebruiken en LNG geen optie is? Uiteindelijk gaat het natuur lijk, naast duurzaamheid,
vooral ook om de prijs. Dus gaat het ook om de vraag op welke manier de bestaande
binnenvaart op korte termijn (tegen de laagste kosten) de hoogst mogelijke milieuop-
brengst zou kunnen behalen. Dat antwoord is vrij simpel; biodiesel in onze bestaande
motoren in combinatie met filters en katalysatoren.

Lange termijn
Maar op de langere termijn gaan ande re keuzes worden gemaakt, waarvan nog 
niemand de uitslag precies weet. Inmiddels komt waterstof-elektrisch dichterbij. 
De brandstofcel als aandrij ving kunnen we maar beter zo snel mogelijk in een schip
uitproberen. Experimenteel rijden er al bussen op.

Snel Green Deal uitonderhandelen
Dus blijft dieselelektrisch een goede ‘no regret’-optie. Er blijven twee vragen over:
1.  Is een waterstof-elektrisch aangedre ven voortstuwing uiteindelijk even goedkoop

als dieselelektrisch?
2.  Is de gehele cyclus van productie en verbruik van waterstof (inclusief emis sies ge-

durende het gehele proces) duur zamer dan een (schone) dieseloptie? 
Met de huidige kennis antwoordt bijna iedereen ja op vraag 2, omdat water stof in het
gebruik geen emissie heeft. Waterstof produceren kost echter ook energie, maar dat
kan in de toekomst ook grootschalig duurzaam op zee met wind- of zonne-energie.
Technisch kan het, maar waterstof als voorstuwing is voorlopig nog wel heel erg kost-
baar.

Fossiel is uit
Maar stel dat de binnenvaart in staat is met gebruik van biodiesel klimaat- neutraal te
worden en met filters voor stik- en fijnstof de zero-emissie dicht te naderen (90% is
haalbaar). Dan moeten we natuurlijk de kans pakken om de bestaande binnenvaart-
vloot zo snel mogelijk te vergroenen. Als tenminste de prijs daarvoor acceptabel is en
de motoren er tegen kunnen.
‘Fossiel is uit’, vertelt de hele wereld aan elkaar. Wie 10 jaar geleden zou hebben
voorspeld dat we onze gasvel den zouden gaan sluiten en massaal windenergie toepas-
sen, zou echt voor gek zijn versleten. Maar op alle congressen knikt nu iedereen ‘ja,
we stoppen met fossiel’. Behalve in de binnenvaart! De bin nenvaart heeft het gevoel
dat een CCR2-motor een schone motor is, omdat Rotterdam deze in 2025 als mini-
male toelatingseis stelt (mooi voorbeeld hoe overheidsbemoeienis averechts kan
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werken). Maar we houden onszelf voor de gek! 80% van de trucks rijdt inmid dels
rond met een Euro 6-motor en die is meer dan 10 keer schoner dan een kale CCR2-
motor. De ambitie moet dus echt veel groter zijn, ook in het belang van de binnen-
vaart zelf. Gelukkig gebruikt een schip tot zesmaal minder brandstof per
tonkilometer en blijft is er een CO2-voorsprong, maar het weg vervoer loopt nu wel
erg snel in.

Geen andere weg
Stel dat we in staat zouden zijn binnen vijfjaar, zonder dwang, 40% van de be staande
binnenvaart op biodiesel en aan gepaste motoren te laten varen. En over 10 jaar bij-
voorbeeld 70%. Dan zouden we een geweldige sprong voorwaarts maken. Er moet
natuurlijk goed worden onderzocht of dit technisch kan, maar als de sector zo bijna
zero-emissie kan bereiken, moet niemand zeuren dat we
daarvoor de dieseltechnologie nog ge bruiken. De clou van biodiesel is dat je niets
toevoegt aan de hoeveelheid CO2 die er in de natuur al is. Daar gaat het om. Dus
meten aan de pijp heeft hier geen zin. Belangrijk is de certificering goed te regelen,
zodat je zeker weet wat je krijgt. De pioniers van vergroening, zoals de Anda of Wan-
tij, tonen aan dat het technisch mogelijk is met roetfilters en katalysatoren de fijnstof-
en stiksto- femissie van bestaande binnenschepen met 90% terug te dringen. Minister
Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven bereid te zijn verladers te bewegen daar ook
een bijdrage aan te leveren (de onlangs gesloten Declaration of Nijmegen schept im-
mers ook verplichtingen!). Een andere weg is er niet.

Vrijwillig
Kortom, het is slim om zo snel mogelijk met de rijksoverheid af te spreken dat de
sector breed, bij voorkeur op vrijwil lige basis, in samenwerking met over heid en ver-
laders, de weg naar vergroe ning inslaat door de overschakeling op biodiesel (stapsge-
wijs) en plaatsing van roetfilters en katalysatoren. We houden dan zeker nog 10 jaar
een voorsprong op de concurrent.
Het kabinet trekt veel middelen uit om vergroening te stimuleren. Binnenvaart moet
daarvan ook kunnen profiteren. Voordat de neiging ontstaat om alles hiervan te be-
stemmen voor enkele gro te projecten, zou het wellicht beter zijn te kijken met welke
maatregel de hoog ste milieuopbrengst kan worden be reikt, zodat iedereen kan mee-
profiteren (en vooral het klimaat). Dus ophouden met navelstaren en een goede
Green Deal voor de sector uitonderhandelen.
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 januari februari maart 

                         

wk 1 2 3 4 5  5 6 7 8 9  9 10 11 12 13 14 

                   

ma   6 13 20 27    3 10 17 24     2 9 16 23 30 

di   7 14 21 28     4 11 18 25     3 10 17 24 31 

wo 1 8 15 22 29     5 12 19 26     4 11 18 25   

do 2 9 16 23 30     6 13 20 27     5 12 19 26   

vr 3 10 17 24 31     7 14 21 28     6 13 20 27   

za 4 11 18 25    1 8 15 22 29     7 14 21 28   

zo 5 12 19 26    2 9 16 23    1 8 15 22 29   

                                     

 april mei juni 

                         

wk 14 15 16 17 18  18 19 20 21 22  23 24 25 26 27  

                   

ma   6 13 20 27    4 11 18 25   1 8 15 22 29  

di   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30   

wo 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24    

do 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25    

vr 3 10 17 24    1 8 15 22 29   5 12 19 26    

za 4 11 18 25    2 9 16 23 30   6 13 20 27    

zo 5 12 19 26    3 10 17 24 31   7 14 21 28    

                                     

 juli augustus september 

                         

wk 27 28 29 30 31  31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40  

                   

ma   6 13 20 27    3 10 17 24 31  7 14 21 28   

di   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22 29   

wo 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30   

do 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24    

vr 3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25    

za 4 11 18 25    1 8 15 22 29   5 12 19 26    

zo 5 12 19 26    2 9 16 23 30   6 13 20 27    

                                     

 oktober november december 

                         

wk 40 41 42 43 44  44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53  

                   

ma   5 12 19 26    2 9 16 23 30  7 14 21 28   

di   6 13 20 27     3 10 17 24   1 8 15 22 29   

wo   7 14 21 28     4 11 18 25   2 9 16 23 30   

do 1 8 15 22 29     5 12 19 26   3 10 17 24 31   

vr 2 9 16 23 30     6 13 20 27   4 11 18 25    

za 3 10 17 24 31     7 14 21 28   5 12 19 26    

zo 4 11 18 25    1 8 15 22 29   6 13 20 27    

                                     

nieuwjaar wo 1 jan. 1e paasdag zo 12 apr. 2e paasdag ma 13 apr.  

koningsdag ma 27 apr. hemelvaart do 21 mei 1e pinksterdag zo 31 mei  

2e pinksterdag ma 1 juni 1e kerstdag vr 25 dec. 2e kerstdag za 26 dec.  

carnavalsmaandag 24 feb carnavalsdinsdag 25 feb Bevrijdingsdag di 5 mei  
�

�

Kalender 2020
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Lijst Van Adverteerders

Hemrik Marine                     Junokade 2                   8938 AC Leeuwarden       058-288 00 07

Friesche Olie en verfhandel    Zuiderkruisweg 7         8938 AP Leeuwarden       058-213 64 87

Auke Rauwerda                     Celciusweg 33               8912 AM Leeuwarden       058-212 68 29

Arjen de Wit                         It Mêd 6                       9027 BP Hilaard               058-215 03 84

Watersport Twee Provincien   De Zwemmer 1           8939 CA Leeuwarden       058-288 54 46

Jovi                                     Marconistraat 7             8912 AX Leeuwarden       058-213 08 08

Jachtwerf Hofstra                   Fam. v.d. Weystr. 63-69   8923 CK Leeuwarden       058-266 44 77

Watersporttechniek Beima     Jachthavenlaan 6           8937 AM Leeuwarden       06-101 659 24

Jachtwerf v.d. Werff                Nieuwe Hoek 17           9005 NA Warga               058-255 19 63

Technisch Bedrijf Bakker         Zevenpelsen 25             8651 BT IJlst                    0515-53 12 53

DEM                                     Jupiterweg 36               8938 AE Leeuwarden       058-288 24 55

Accu Service Centrum         Ceresweg 6                 8938BG Leeuwarden        058-289 09 00

G. Klugkist & de Vries           Ceresweg 4                 8938 BG Leeuwarden       058-216 19 80

Kuiper Verzekeringen            Postbus 116                 8440 AC Heerenveen       0513-61 44 44

Leeuwarder Jachthaven         Jachthavenlaan             3937 AM Leeuwarden      058-212 57 59

Autobedrijf Feiko Kloostra     De Wissel 12                9076 PT St. Annaparochie 0518-40 27 50

Gerben van der Weij             Himpinserdyk 12           8939 BZ Leeuwarden       058-216 82 00
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Het meest moderne watersportcentrum 
van (Noord) Nederland met een 

oppervlakte van 20.000m2

•   Voor alle onderhoud en refit
    (alle motoren, elektra, antifouling, verven etc.)

•  Doe-het-zelf units te huur voor boten tot 20 m1

•  Boothelling met hydr. bootkar tot ca. 30 ton

•  Watersporttankstation met pinautomaat, 
    benzine en diesel

•  Dealer van Suzuki, Suzumar, Nimarine, 
    diverse merken sloepen, Prins Open etc.

•  Watersportshop van 700m2 
    (ook onderdelen, accessoires en kleding)

•  Schiphuizen en winterstalling

•  webshop.hemrikmarine.nl

•  Nieuw: VETUS Dealer

Junokade 2, Leeuwarden • Tel: 058 288 00 07 • Mob: 06 50 24 63 64
• info@hemrikmarine.nl • www.hemrikmarine.nl
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