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1. 	INLEIDING. 

om voor een vaargebied een ruimtelijk beleid voor de watersport te voeren is een samenhangend geheel van maat-
regelen vereist. Die maatregelen dienen het gebruiksniveaU van het vaargebied, met daarin de ruimtelijke situe-
ring van jachthavens en het regelen van het vaargedrag te beïnvloeden. 
Deze invloed kan o.a. gericht zijn op: 

- aanlegmogelijkheden 
- aantal ligplaatsen in jachthavens 

Per vaargebied dient waar mogelijk het aantal ligplaatsen in overeenstemming te worden gebracht met de capaci-
telt van het vaarwater, rekening houdend met de behoefte ter plaatse. 
Volgens het Structuurscheina Openluchtrecreatie dient bij uitbreiding van het aantal ligplaatsen in het algemeen 
de nadruk te liggen op het scheppen van capaciteit in de bestaande jachthavens. 
Naast een aantal vaargebieden waar uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn, worden in voornoemd structuurschema 
z.g. consolideringsgebieden aangegeven. Dit zijn gebieden waar uitbreiding van het aantal vaste ligplaatsen in 
jachthavens in de toekomst niet of slechts in beperkte mate mogelijk is. De Westerschelde is zo'n consolide-
ringsgebied. Beleidsmaatregelen dienen gericht te zijn op handhaving van het huidige gebruiksniveaU van deze 

vaargebieden, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Naast de beïnvloeding van het gebruiksniveau van een vaargebied en het aanbrengen van voorzieningen voor de 
watersport, zijn maatregelen nodig, die het vaargedrag beïnvloeden. Het vaargedrag wordt in belangrijke mate 
bepaald door de vaardigheid van de pleziervaarder. verordeningen en reglementen hebben de mogelijkheid tot 

beïnvloeding. [iJ 

De provincie Zeeland vermeldt in haar Streekplan Midden-Zeeland van 1982, dat een toeneming van de recreatie-
vaart op de Westerschelde om veiligheidsredenen niet gewenst is. De veiligheid van dit scheepvaartverkeer, 
zeker in een vaargebied als de Westerschelde, heeft een bijzondere zorg nodig, waarbij met name conflictsitua-
ties, niet alleen tussen de zeescheepvaart en binnenscheepvaart, maar uiteraard ook tussen de beroepsvaart en 

de pleziervaart moet worden voorkomen. [2] 

In de globale integrale provinciale beleidsvisie: "Totaalvisie voor de Deltawaterefl" (oktober 1984) wordt opge-
merkt dat o.a. voor de Westerschelde geen afzonderlijk beleidsplan of ruimtelijk zoneringsplan bestaat. Bij het 
opstellen en toetsen van meer gedetailleerde plannen is hieraan wel behoefte. Daarbij kan worden opgemerkt dat 
de Rijkswaterstaat inmiddels stappen heeft ondernomen om te komen tot een integraal beheers-/beleidSPlafl voor 
de Westerschelde. Hiertoe zal een plan- en overlegstructuUr worden ingesteld. 

op de Westerschelde is de recreatievaart, in verband met het overheersende karakter van de beroepsvaart, 
slechts van betrekkelijk ondergeschikte betekenis. 

Ruim de helft van alle vaste ligplaatsen bevinden zich in het mondingsgebied en wel in de jachthavens te Bres-

kens en Vlissingen. 
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De meeste plezierboten (zeezeilers) hebben hier vooral de Noordzee als vaargebied. De overige pleziervaart ligt 
voornamelijk in Terneuzen en de Paal. van hieruit wordt in hoofdzaak de Westerschelde zelf bevaren. 
Behalve voor de vaste ligplaatshouders langs de Westerschelde, is dat gebied ook nog van belang als doorvaart-

gebied vanuit België en de zuidelijke Noordzee naar de meer noordelijk gelegen deltawateren. 
De provincie Zeeland is voorts van mening dat goede en veilige scheepvaartverbifldiflgefl over de deltawateren, 
dus ook over de Westerschelde, voor het economisch functioneren van Zuidwest-Nederland van groot belang is. Het 
beleid dient dan ook gericht te zijn op de instandhouding van een goed vaarwegenstelsel, dat is afgestemd op 

een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. In dit kader vindt zij nieuwe vestigingen c.q. 
uitbreiding van jachthavens langs de Westerschelde ongewenst. In de nota "Totaalvisie voor de Deltawateren" 
maakt zij daarbij een uitzondering voor die jachthavens die georiënteerd zijn op de Noordzee. De provincie is 
ni. van mening dat nieuwe vestiging c.q. uitbreiding van dergelijke jachthavens langs de Westerschelde wel 
dient te worden toegestaan. De Rijkswaterstaat is echter van oordeel dat als enig criterium de waarborg van een 
vlotte en veilige scheepvaartafwikkeling dient te worden gehanteerd en heeft dan ook de provincie van zijn 
bezwaar tegen het hanteren van eerdergenoemd criterium in kennis gesteld. [3] 

van rijkswege is reeds enkele malen aangekondigd (o.a. Structuurschema Natuur- en LandschapsbehOud) dat zij het 
initiatief zullen nemen tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot integraal beheer van de Westerschel- 

de. 

Het spreekt vanzelf dat de provincie Zeeland bij de opstelling van een dergelijk plan nauw betrokken wenst te 
worden. Bijzondere aandacht moet o.a. hier worden besteed aan de aanwezigheid van de pleziervaart. Daarbij zul-
len vragen aan de orde komen die betrekking hebben op de bestaande jachthavenaccommodatie en de eventuele uit- 

breiding daarvan. 
Tevens zal moeten worden bezien in hoeverre er mogelijkheden bestaan als het gaat om nieuwe vestigingsplaatsen 
voor jachthavens. Daarbij zal het dienen van de verkeersveiligheid voorop moeten staan. 

Bij het formuleren van een toekomstig beleid ter 
ten worden aangedragen. 
Daartoe heeft Rijkswaterstaat directie Zeeland 
onderzoek verricht om hiermee trachten na te 
jachthavens een al of niet nadelige invloed kan 
vaartverkeer op de Westerschelde. 

zake, zullen voor de grondslag daarvan een aantal feiten moe- 

in samenwerking met DCSM-district Scheldemond een oriënterend 
gaan of uitbreiding van bestaande dan wel aanleg van nieuwe 
uitoefenen op de gewenste veilige afwikkeling van het scheep- 

2. 	SAMENVATTING. 

- Rijkswaterstaat directie Zeeland heeft samen met DGSM, district Scheldemond te Vlissingen een oriënterend 
onderzoek verricht om na te gaan of uitbreiding van bestaande accommodatie, dan wel aanleg van nieuwe jacht- 
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havens een al of niet nadelige invloed kan uitoefenen op de veilige verkeersafwikkeling van het scheepvaart-
verkeer op de Westerschelde. 

- Het innemen van een standpunt voor een te voeren beleid ter zake zal mede worden gebaseerd op de resultaten 

van dit onderzoek. 

- Het onderzoek is verricht middels een enquête onder personen uit diverse diensten in Zeeland, die met hun 
werk nauw betrokken zijn met het scheepvaartgebeuren op de Westerschelde. 

- Aan het onderzoek hebben 19 personen meegewerkt (zie bijlage 1): 
- DGSM, district Scheldemond te Vlissingen 	(13 pers.) 

- Rijkspolitie te Water 	 ( 2 pers.) 

- Schippersvereniging "Schuttevaer" 	( 2 pers.) 

- provinciale Stoombootdienst in Zeeland 	( 2 pers.). 

- De enquête bestond uit 2 delen: 
schriftelijk deel - invullen van een enquêteformulier met 4 vragen en 2 bijbehorende kaar-

ten (zie bijlage 2). 
mondeling deel 	- interview met deelnemers die hun schriftelijke antwoorden konden toe-

lichten (zie bijlage 10) 

- Twee van de vier vragen behandelen problemen tussen de beroepsvaart en de pleziervaart. Ze bestaan in hoofd-
zaak uit de hinder die ze vanwege hun vaargedrag van elkaar ondervinden. 
De derde vraag betreft de kans op schade door ongelukken of bijna ongelukken. 
in de vierde en laatste vraag worden maatregelen gevraagd die op korte termijn met betrekking tot de ple-
ziervaart dienen te worden genomen. 

Resultaten: 
- uit het onderzoek is gebleken dat de meeste problemen liggen in de gebieden nabij Vlissingen, Breskens, 

Terneuzen en Hansweert (zie bijlage 6) 

- De zeescheepvaart heeft over de hele Westerschelde bij de confrontatie met de pleziervaart met problemen te 
kampen. Bij de binnenscheepvaart liggen de problemen in hoofdzaak in het oostelijk deel van de rivier. 

- Het voornaamste probleem voor de pleziervaart is het inschatten van de vaarsnelheden van de beroepsvaart. 
Een ander probleem voor de pleziervaart is het vaak onduidelijk vaarpatroon van de beroepsvaart. 
Minder belangrijk, maar ook genoemd is de hinder door goifsiag en zuiging. 
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- Vanuit de beroepsvaart gezien wordt het gevaarlijk kruisen van het hoofdvaarwater als grootste hinder erva- 

r en. 
Vervolgens heeft men problemen met jachten die in de koerslijn varen. Ook in en nabij havens doen zich dik- 
wijls problemen voor. in het algemeen kan worden gezegd dat veel pleziervaarders door hun hinderlijk vaarge- 

drag de beroepsvaart in moeilijkheden brengt. 
De zeilboot als pleziervaartuig is het meest bij de problemen betrokken. Het motorjacht wat in mindere mate. 
problemen met plankzeilers worden het meeste genoemd in het Oostgat en vandaar het gebied tot aan de Sar-
dijngeul. Ook de Rede van Breskens en Vlissingen en de vaarbaan van de PSD-boten op de lijn Vlissingen-BreS 
kens (ook wel Kruiningen-PerkPOlder) zijn in dit verband aangewezen als belangrijkste probleemgebieden. 

- De grootste kans op schade bestaat in die situaties waarbij de beroepsvaart voor de pleziervaart noodgedwon-
gen moet uitwijken en mogelijk daardoor aan de grond loopt of met andere schepen in aanvaring komt. 

- Tenslotte is bekeken welke maatregelen op korte termijn zouden moeten worden genomen om het vaargedrag van 
de pleziervaart in goede banen te leiden. 

- Het geven van voorlichting en instructie voor het verbeteren van het vaargedrag van de pleziervaarder is de 
voornaamste maatregel die uit het onderzoek naar voren is gekomen. 
Daarbij moeten niet alleen de watersportverefligiflgefl worden ingeschakeld, ook de overheid zelf kan in die 
richting nuttig werk doen in samenwerking met anderen die op het gebied van de watersport actief zijn. 

- Naast het geven van voorlichting werd gewezen op het nut van speciale betonning voor de pleziervaart. 
Tevens zou een verbod moeten gelden om als pleziervaarder in het hoofdvaarwater te varen. 

- Kies voor uitbreiding van bestaande of vesti 
	van nieuwe jachthavens bij voorkeur geen plaatsen direct 

aan het hoofdvaarwater. 

- Meer jachten moeten worden uitgerust met marifoon. Marifoongebruik bevordert de veiligheid. De pleziervaart 
moet daarbij verplicht op de betreffende blokkanalen passief uitluisteren. 

- Bij zeilwedstrijden moet een aantal zaken beter worden geregeld. Met name worden genoemd een betere begelei-
ding en een strengere controle op de naleving van gestelde voorwaarden in uitgegeven vergunningen. 
De vraag is of er alternatieve startplaatsen en vaarroutes zijn aan te wijzen. 

3. 	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

- Er wordt in het algemeen geconcludeerd dat de Westerschelde als vaargebied voor de pleziervaart niet onge-

schikt is. 



- Knelpunten zijn er over de gehele Westerschelde, in hoofdzaak in en bij havens en op splitsingspunten. 

- Delen van de Westerschelde, voor de pleziervaart best aantrekkelijk, zijn dikwijls niet bekend. 

- Men moet de ontwikkeling van de recreatievaart in dit gebied niet tegenhouden, maar wel in goede banen lei-
den. 

- Mits het vaargedrag van de pleziervaart door de te nemen maatregelen, zoals voorlichting, bijzondere beton-
ning en aanpassing reglementen, merkbaar wordt verbeterd, is een uitbreiding van ligplaatsen geen bezwaar. 

- Bil het aanwijzen van nieuwe vestigingsplaatsen voor jachthavens of uitbreiden van bestaande accommodaties 
moet men wel zorgvuldig te werk gaan. 

- Kies bij voorkeur geen plaatsen vlak aan het hoofdvaarwater. 

- Zeilwedstrijden zouden beter moeten worden voorbereid. Daarbij moet worden gekeken naar andere startplaatsen 
en mogelijk andere vaarroutes. 

- Niet geschikt voor vestiging of uitbreiding zijn de plaatsen Vlissingen, Hansweert en Sas van Gent. 

- Wel geschikt maar niet bijzonder aan te bevelen zijn de lokaties Terneuzen en Walsoorden. 

- Goede vestigings- of uitbreidingsmogelijkheden vindt men in Breskens, Hoedekenskerke, langs de Paulinapolder 
bij de Braakman, bij de scheepswerf te Hansweert en in mindere mate de Paal. 
Een uitbreiding in Breskens moet onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. 

	

4. 	OPZET VN4 HET ONDERZOEK. 

	

4.1 	Enquête. 

Om inzicht te krijgen over de gang van zaken betreffende de pleziervaart op de Westerschelde en de confrontatie 
met de beroepsvaart aldaar zijn in Zeeland in de maanden oktober en november van het jaar 1984 totaal 19 perso-
nen uit diverse diensten geënquêteerd, die voor hun dagelijks werk regelmatig aan de scheepvaart deelnemen en/ 
of hierop toezicht houden. Voor dit onderzoek zijn geen mensen uit watersportverenigingen gevraagd, omdat daar-
uit moeilijk een selectie was te maken. Bovendien hadden een aantal van de geënquteerde personen zelf ervaring 
als pleziervaarder op de Westerschelde. 
voor het onderzoek is een enquête-formulier ontwikkeld, waarop de deelnemers naast het vermelden van een aantal 
persoonlijke gegevens een viertal vragen kregen te beantwoorden die op de scheepvaart betrekking hadden. 
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Na deze schriftelijke enquête is met alle deelnemers een gesprek gevoerd waarbij men de antwoorden kon toelich-
ten en op verschillende aspecten wat dieper kon worden ingegaan. 

	

4.2 	Deelnemers. 

in bijlage 1 zijn de diensten (ingedeeld in groepen) c.q. de vereniging aangegeven die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt. 
Van iedere deelnemer is vermeld hoeveel jaren hij in zijn huidige functie reeds werkzaam is. 
Ook het aantal jaren dat hij ervaring heeft als pleziervaarder en hoeveel daarvan op de Westerschelde. 

	

4.3 	Enquête-formulier 

Een voor het onderzoek ontwikkeld enquête-formulier bevat naast een aantal vragen van persoonlijke aard, een 
viertal vragen met betrekking tot de beroeps- en de pleziervaart op de Westerschelde. Voor het beantwoorden van 
een aantal vragen zijn vooraf enkele suggesties aangegeven voor de eventuele problemen en te nemen maatrege- 
len. De deelnemers konden deze naar eigen inzicht en behoefte aanvullen. 
Op de bij de vragen 1 en 2 behorende overzichtskaarten van de Westerschelde moesten worden aangegeven de loka- 
tie en het soort probleem met het daarbij in hoofdzaak betrokken vaartuig. 
Voor het enquête-formulier met bijbehorende kaarten, zie bijlage 2. 

	

4.4 	Werkwijze. 

In een periode van 3 dagen zijn in het najaar van 1984 19 personen verdeelt over 7 groepen gedurende ca. 2 uur 

ondervraagd. 

Het interview-team bestond uit: 
- 2 medewerkers van Rijkswaterstaat, directie Zeeland (voorzitter en notulist) 
- 1 medewerker van DGSM, district Scheldemond 
Nadat aan de deelnemers een uiteenzetting was gegeven omtrent het doel van de enquête en de wijze waarop het 
enquête-formulier met de bijbehorende kaarten dienden te worden ingevuld, kreeg men 45 minuten de tijd om de 
gestelde vragen te beantwoorden. De resterende tijd werd besteed aan een interview, waarbij de deelnemers de 
gelegenheid kregen hun antwoorden toe te lichten. Bevindingen uit deze interviews zijn in het kort schriftelijk 

vastgelegd (zie bijlage 10). 

MIM 



	

5. 	UITSLAG SCHRIFTELIJKE ENQUETE. 

	

5.1 	Resultaat vraag 1 

vraag 1: "Komt naar uw mening in de zomer de pleziervaart in de problemen door de aanwezigheid van de beroeps-

vaart?" 

Resultaat: problemen met de zeevaart komen over de hele Westerschelde verspreid voor. met de binnenvaart komen 
problemen in hoofdzaak in het oostelijk deel van de rivier voor, ongeveer vanaf de Everingen. 

Als voornaamste problemen zijn genoemd: 
een niet altijd even duidelijk vaarpatroon van de beroepsvaart 
moeite met het inschatten van vaarsnelheden 
het ondervinden van hinderlijke goifsiag 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de lokaties op de Westerschelde, waar problemen zijn gesignaleerd. 

Bijlage 4, in 4 bladen, geeft een gedetailleerd overzicht van de resultaten met betrekking tot vraag nr. 1. 

	

5.2 	Resultaat vraag 2 

vraag 2: "Ondervindt naar uw mening de beroepsvaart hinder van de pleziervaart?" 

Resultaat: Vanuit de beroepsvaart gezien blijken de volgende voornaamste problemen met de pleziervaart van 

belang: 

het gevaarlijk kruisen van het hoofdvaarwater 
hinderlijk varen in de koerslijn 
hinderlijk varen in en nabij havens 

Algemeen kan worden gezegd, dat de beroepsvaart door het hinderlijk vaargedrag van pleziervaartuigen regelmatig 

in moeilijkheden komt. 
plezierboten, snel wendbaar als ze zijn, kunnen zich tijdens de vaart sneller corrigeren dan de meeste beroeps-
schepen. Vooral in smalle vaargeulen waar weinig ruimte is om uit te wijken, doen zich problemen voor. De pro-
blemen zijn over het algemeen niet van dien aard dat deze tot ernstige ongelukken leiden. 

Bijlage 5 geeft een gedetailleerd overzicht van de resultaten met betrekking tot vraag nr. 2. 
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De in de vrayen 1 en 2 genoemde problemen don zich regelmatig voor op de rede van Vlissingen, in het Oostgat 
en de Sardijngeul en in mindere mate bij Breskens. Ook de gebieden nabij Terneuzen, Hansweert en Walsoorden 

worden als probleemgebied aangewezen. 

Het antwoord op de vraag met welk soort pleziervaartuigen er de meeste problemen zijn is in het volgende over-
zicht weergegeven. 

Soort pleziervaartuig aantal x genoemd over 27 lokaties 

problemen (A) veel problemen (B) 

Zeilboot 58 49 

Motorboot 40 39 

Surfplank 9 

Uit de telling blijkt dat de zeilboot de meeste problemen oplevert. 

Lokaties waar men veel problemen met de zeilplank heeft, zijn het Oostgat en vandaar het gebied tot de Sardijn-
geul, de Rede van Breskens en ook de vaarroute van de PSD-boten in de veerverbinding Vlissingen-Breskens. 

Bijlage 6 geeft een samengevat overzicht van waar op de Westerschelde de meeste problemen liggen met betrekking 

tot de vragen 1 en 2. 

5.3 	Resultaat vraag 3 

vraag 3:"Kan de onder vraag 2 genoemde hinder tot ongelukken of bijna ongelukken leiden waarbij de broepsvaart 
schade of kans op schade oploopt?" 

Resultaat: De deelnemers geven voor de meeste kans op schade, de volgende belangrijkste oorzaken aan: 

door uitwijken aan de grond lopen 
door uitwijken met andere beroepsvaart of drijvende objecten in aanvaring komen 
gedwongen vaart minderen, waardoor mogelijk economische schade (missen van sluisschutting, waardoor onnodig 

oponthoud). 
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Bijlage 7 laat zien hoeveel maal door de deelnemende groepen voor een bepaalde kans op schade is gekozen. 

	

5.4 	Resultaat vraag 4 

Vraag 4: "Welke maatregelen moeten naar uw mening met betrekking tot de pleziervaart op korte termijn worden 

genomen?" 

Resultaat: Duidelijk blijkt dat volgens de geënqueteerden op korte termijn de volgende maatregelen met betrek- 
king tot de pleziervaart zouden moeten worden genomen: 

geven van voorlichting c.q. instructie vanuit de watersportverefligingen naar de pleziervaart met betrekking 

tot het vaargedrag 
leggen van aparte betonning voor de pleziervaart (z.g. "fietspaden") 
verbod om in het hoofdvaarwater te varen 
geen nieuwe vestigingen of uitbreiding van jachthavens, direct aan de hoofdvaargeul 

Bijlage 8 geeft aan hoe door de deelnemende groepen voor bepaalde maatregelen is gekozen. 

Bijlage 9 geeft een totaaloverzicht van de resultaten met betrekking tot de vragen 1 tot en met 4. 

	

6. 	BEVINDINGEN NAAR AANLEIDING VAN INTERVIEWS. 

Tijdens de gesprekken met de groepen worden de antwoorden op de schriftelijke vragen door hen toegelicht. Soms 
wordt er gewoon van problemen gesproken. In een aantal gevallen constateerd men veel problemen. 
In de uitslag van de schriftelijke enquête is reeds een beeld gegeven waar dit onderscheid ligt. 
problemen treft men over het gehele gebied van de Westerschelde aan, hoewel in het westelijk deel van de rivier 

wat meer dan in het oostelijk deel. 
Met betrekking tot de vragen 1 tot en met 4 zal achtereenvolgens worden vermeld wat zo de bevindingen en menin-

gen zijn van de deelnemende groepen. 

6.1 	problemen van pleziervaart met beroepsvaart ------------ 
Hoewel een beperkt aantal deelnemers als pleziervaarder ervaring hadden, is toch getracht aan te geven met wel-
ke problemen de pleziervaarder op de Westerschelde heeft te maken. 

Over het algemeen blijkt dat de pleziervaarder nogal moeite heeft met het inschatten van de vaarsnelheid, voor- 

al bij grote zeeschepen. 
Zeker als daarbij ook factoren als wind en stroom een rol gaan spelen. Dikwijls worden vaarsnelheden onder- 
schat. Ook begrijpt men niet altijd het vaarpatroon van de beroepsvaart en raakt men in de war bij plotselinge 

koersverander ingen. 
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plaatselijke ot 	endheid bij de watersporter speelt een belangrijke rol. Als voor Vlissingen b.v. een zeeschip 
opeens snelheid minderd, omdat de loods aan boord komt, dan wordt dit niet altijd even duidelijk begrepen. Men 
is veelal slecht op de hoogte met de problemen die de beroepsvaart op de Westerschelde heeft. De beroepsvaart 
zal vooral in smalle geulen niet of nauwelijks voor de pleziervaart kunnen uitwijken. 

Wat de hinder van golfslag en zuiging betreft, heeft men hiervan op de rivier nauwelijks of geen last. Deze 

hinder ondervindt men wel in en nabij de havens. 

Vanuit de binnenvaart gaf men de indruk, althans naar de mening van een tweetal praktiserende schippers, dat de 
pleziervaart van de beroepsvaart nauwelijks of geen problemen ondervindt. Hun ervaring leerde dat de waterspor-
ter plaatselijk aardig bekend was. Er zijn pleziervaarder5 die zeggen: "laat de beroepsvaart hun eigen gang 
maar gaan, wij zullen zelf onze zaak wel regelen". De reactie van de zeevaart is in veel gevallen zo, dat ze 
juist daardoor in de problemen komen, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. 
De ervaring leert dat pleziervaarderS vaak schrikken als de beroepsvaart een geluidssein geeft. Dikwijls worden 

deze seinen door onwetendheid niet begrepen. 
Opvallend is, zo werd opgemerkt, dat Engelse zeilers zich over het algemeen vakkundig gedragen. Mogelijk is dit 
een gevolg van het feit dat men niet zomaar de oversteek van Engeland naar de Westerschelde maakt. 
Een dergelijke tocht vergt van de zeiler toch voldoende kennis van zaken. 

Begrijpelijk is dat watersporters die zeilen, of met de motorboot varen en niet te vergeten de plankzeilers 
nogal eens problemen hebben havens in en uit te komen, vooral als deze vlak langs het hoofdvaarwater liggen, 

zoals bij Vlissingen, Terneuzen en Hansweert. 
Stroom, uitzicht en de ontmoeting met de beroepsvaart zijn veelal de oorzaken. 
Het invaren van de haven van Hansweert met zijn drukke binnenscheepvaartverkeer schijnt voor menige plezier- 

vaarder moeilijk te zijn. 
veel moeite heeft men met het inschatten van de vaarsnelheden van uitvarende schepen. De verkeerspost Hansweert 
doet er veel aan de binnenschepen van de recreavaart op de hoogte te houden. 

Het blijkt dat de beroepsvaart veel problemen heeft met de pleziervaart. 

6.2 	problemen van beroepsvaart met pleziervaart 

Met betrekking tot het vaargedrag van de pleziervaarder, zo is gebleken, speelt de onbekendheid op de Wester-
schelde een belangrijke rol, hoewel de ondervraagde binnenschippers, zoals eerder vermeld, deze ervaring niet 

hadden. 
Het gebeurt regelmatig dat men de hoofdvaargeul oversteekt zonder dat men zich daarvan bewust is. Niet alleen 
het gevaarlijk koerskruisen, maar ook het varen in de koerslijn, zonder daarbij de beroepsvaart voldoende ruim-
te te geven, is een van de gedragingen die vooral door de zeevaart als bijzonder hinderlijk wordt ervaren. 
De pleziervaarder is dikwijls slecht op de hoogte met de problemen die voor de zeevaart daaruit voortvloeien. 
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In de praktijk blijken deze soort situaties bij diverse loodsen geestelijke spanningen te veroorzaken. Vaart 
minderen is vaak de eerste maatregel die de beroepsvaart neemt. Het komt meermalen voor dat de zeevaart op het 
laatste moment moet uitwijken, hoewel daar in vele gevallen nauwelijks ruimte voor is. 
De kans op schade als gevolg van een dergelijk gedrag is dan niet ondenkbaar. 
Begrippen als voorzorgsgebied en verkeersscheiding komen bij de pleziervaart onduidelijk over. Het vaarpatroon 
van de beroepsvaart schept dikwijls verwarring bij de pleziervaart. 
Opm.: het voorzorgsqebied is een gebied op de rede van Vlissingen waar voor de scheepvaart speciale regels van 
kracht zijn. Hier vindt ook de loodsenwisseling plaats. 

De beroepsvaart blijkt ook vaak onzeker over het vaargedrag van de pleziervaart. Men weet soms niet wat men 

gaat doen. Ze wisselen vaak hun koers. 

Tijdens het zomerseizoen en dan vooral in de weekeinden varen veel zondagszeilers in het Oostgat in de koers-
lijn van de zeevaart. Kennelijk is het gedeelte van het Oostgat tot de Sardijngeul een aantrekkelijk gebied 
voor de watersporter. De pleziervaart komt zeevaart tegen als ze aan de verkeerde zijde varend vanuit de Nolle-
en/of Sardijngeul de buitenhaven van Vlissingen wil binnenlopen. 
Het komt teveel voor dat ook plankzeilers zich in dit gebied ophouden en dat maakt de situatie des te gevaar-
lijker. De plankzeiler is in vergelijking met de zeil- of motorboot een stuk kwetsbaarder. Sommigen vinden dat 
dit verboden gebied moet zijn voor de plankzeiler. Ervaren plankzeilers hebben er doorgaans geen problemen 
mee. De golfslag is aantrekkelijk. Het water is over land gemakkelijk te bereiken. Het is gezellig, langs het 
strand bij Vlissingen. De plankzeiler gedraagt zich anders dan de overige pleziervaart. Aangetrokken o.a. van-
wege de door de zeevaart veroorzaakte haalgolven, wagen plankzeilers zich soms zéér dicht bij zeeschepen. Niet 
alleen maakt dit adequaat reageren door het zeeschip onmogelijk, ook eist dit onevenredig veel aandacht van de 
navigatieleiding van het schip. Hierdoor kunnen elders problemen ontstaan. Weer jachten zoveel mogelijk uit de 
hoofdvaarwaters. Vaar bijvoorbeeld niet door de Oostgat, maar door de Deurloo. ook in de Wielingen kunnen jach-
ten hinderlijk varen, vooral bij mistig weer. Kies de route door het vaarwater langs Hoofdplaat. 

Bij de Provinciale Stoombootdienst in Zeeland, zowel op de lijn Vlissingen-Breskens als op de verbinding Krui-
ningen-Perkpolder heeft men zo zijn eigen problemen. Men constateert dat vooral nabij de havens Breskens en 
Vlissingen en bij de laatste ook in de haven, het gedrag van de pleziervaart uitermate hinderlijk kan zijn. 
Boten worden weleens tijdens het varen in de haven opgetuigd, soms met een kind aan het roer, terwijl men dan 
rustig in de koerslijn van de naderende veerboot zit. 
Het tijdens de overtocht van de veerboten dicht langs varen of op het laatste ogenblik koerskruisen zijn veel 
voorkomende ervaringen. Veelal tracht dan de gezagvoerder van de veerboot zoveel mogelijk uit te wijken. Hoe 
dichter zich dergelijke situaties bij de havenmonden voordoen, des te lastiger is het om nog uit te wijken. Men 
moet immers naar de as van de aanleginrichting zo goed mogelijk op de haven lopen. 

De jachthaven Breskens huisvest veel zeezeilers. Wanneer het weer buiten wat slechter wordt komt men meer de 
Schelde op en wordt het daardoor drukker. 
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Bijzondere situaties ontstaan er tijdens de zeilwedstrijden. De deelnemer vindt vaak dat de beroepsvaart in de 

weg zit. 
Bij de start, veelal in de buurt van Breskens, ervaart men een schijnbaar onoverzichtelijke situatie. Men is 
van mening dat de start vanuit Breskens goed moet kunnen worden gezien. Het wedstrijdelement heeft waarschijn-
lijk een ongunstige invloed op het vaargedrag van de deelnemer. Het is niet altijd even duidelijk wat ze gaan 
doen. Men is geneigd de bestaande reglementen niet na te leven en aanwijzingen van de patrouilleboten worden 
dikwijls genegeerd. patrouilledienSten zijn te vaak bezig met het scheppen van orde in de pleziervaart, dik-
wijls ten koste van andere taken. Er wordt niet goed geluisterd naar de aanwijzingen van DGSM aan de wedstrijd- 
deelnemers, hoewel de laatste tijd hierin verbetering valt te bespeuren. 
Het feit dat men vergunning heeft, betekent niet dat men maar kan doen en laten wat men wil. Bij het houden van 
zeilwedstrijden wordt overigens gecontroleerd of een vergunning door DGSM is afgegeven. Sommigen menen dat er 

in de vergunningen strengere voorwaarden moeten komen. 
Gezegd moet worden dat, hoewel dikwijls onvoldoende begeleiding, men zoveel mogelijk oplet dat de boten op 

gevaarlijke punten gelijktijdig oversteken. 

Vanuit de binnenscheepvaart wordt opgemerkt dat plankzeilers en zelfs waterskiërs soms gevaarlijk uit de 
vluchthaven Terneuzen komen. De hoofdvaargeul loopt daar vlak langs de havenhoofden. 
Vooral bij laagwater weet de pleziervaarder niet wat er op de rivier gebeurt. Hij heeft geen uitzicht vanuit de 

haven. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor andere havens langs de Westerschelde. 
Als dan ook nog een binnenschip de verkeerde wal aanhoudt op weg naar de haven Terneuzen, dan wordt het pro-
bleem nog groter. Men komt elkaar eerder tegen. De binnenschipper is hier afhankelijk van de informatie die hij 
van de verkeerspost Terneuzen krijgt. ook nabij het "Straatje van Willem" kunnen zowel beroeps- als plezier-
vaart bij het elkaar kruisen in de problemen komen. Het geven van een signaal kan hier gewenst zijn. 

Problemen in de buitenhaven van Vlissingen vindt men ernstig, daar er bij het schutten door de sluizen te Vlis- 

singen geen verdeling plaatsvindt tussen de beroeps- en pleziervaart. 
Al met al blijkt dat de beroepsvaart op de Westerschelde toch met de aanwezigheid van de pleziervaart problemen 
en in een aantal gevallen veel problemen heeft, waarbij het niet ondenkbaar is dat daaruit niet alleen bij de 
beroepsvaart, maar ook bij de pleziervaart min of meer ernstige schade kan ontstaan als gevolg van ongelukken. 

6.3 	Kans op ongelukken met mogelijke schade - (vraag 3). 

Veelal zal de beroepsvaart om een aanvaring te voorkomen snelheid minderen. 
Ze loopt daarbij echter wel het risico dat het schip uit de koers loopt en een stranding of een aanvaring met 
tegemoetkomende schepen denkbaar is, vooral in smalle vaargeulen. 
Zeeschepen kunnen eigenlijk weinig of niets doen. Loodsen vertellen dat ze ervaren, dat op het laatste ogenblik 
zelfs de pleziervaarder niet eens meer wordt gezien. De kans op overvaren is duidelijk aanwezig. Incidenteel 
ondervindt de beroepsvaart economische schade, als gevolg van het feit dat men door de aanwezigheid van ple-
ziervaart oponthoud kan krijgen, waardoor men de sluis niet haalt en daardoor een schutting mist. 
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Uit ervaringen bij de PSD blijkt dat bijna ongelukken voorkomen. 
Jachten liggen bij de oversteek altijd dwars op stroom met de nodige risico's. 
volgens een gezagvoerder van de PSD is het in zijn 12-jarige loopbaan zeker 10 maal gebeurd dat hij een ongeluk 
kon voorkomen. Bij ca. 50% van de overtochten met de veerboten moet men corrigerend optreden. Men moet, vooral 
bij donker, zeer oplettend zijn. Een gezagvoerder vertelde dat hij had meegemaakt dat een jacht, in donker bij 
eb, hoewel het was verlicht en voorzien was van een radar-reflector, plotseling vlak voor de veerboot overstak 

en bijna werd overvaren. 

In het algemeen gesproken blijft de kans op schade steeds aanwezig. 
De PSD is goed met de situatie vertrouwd en zal tijdens haar overtochten steeds anticiperen. 
De reactie bij de mensen van de binnenvaart is: koers houden tot het niet meer gaat, anders zal het jacht niet 
begrijpen wat de schipper wil. Probeer tijdens de reis zoveel mogelijk te plannen, zo luidt het advies, dan kom 
je zelf bijna nooit in de problemen. Toch blijkt het vaargedrag van sommige pleziervaarders bijzonder hinder- 

lijk. 

Opierking: 
In de praktijk echter blijkt dat bij de confrontatie tussen beroeps- en pleziervaart bijzonder weinig of geen 

ongelukken zijn te melden. 
In de jaren 179 t/m 181 bijvoorbeeld waren 20-25% van het totaal aan geregistreerde ongevallen op de Wester- 
schelde te vinden bij de pleziervaart. De meeste ongevallen vonden plaats in het oostelijk deel van de Wester-
schelde en waren in hoofdzaak strandingen. Veelal is de pleziervaarder zelf de oorzaak van dit soort ongeval- 

len. 

Tenslotte zijn de voorgestelde maatregelen besproken, die in de huidige situatie, met betrekking tot het vaar-
gedrag van de pleziervaart in het algemeen tot verbetering kunnen leiden. 

6.4 	voorgestelde maatregelen - (vraag 4) 

6.4.1 voorlichting: Unaniem was men van mening dat er vanuit de watersportverenigingen meer voorlichting en instruc-
tie moest uitgaan. Ook door of namens de overheid dient, bijvoorbeeld via brochures of de z.g. "zeemansgids", 
op dit punt iets te worden ondernomen, voorgesteld is één en ander op te nemen in het cursus-pakket voor het 

vaarbewij s. 
Bij de pleziervaart ontstaat naar men zegt toch meer belangstelling voor het vaarbewijs. 

6.4.2 Kaarten: Geef op kaarten aanbevolen routes voor de pleziervaart aan. Plaatsen waar ze veilig kunnen varen. 
De Westerschelde kent reeds een aantal plaatsen met een aanbevolen route voor de pleziervaart (zie later bij 

"betonning") 
Er zijn ook plaatsen aangewezen waarbij boten korter dan 12 meter zich verplicht buiten het hoofdvaarwater moe- 

ten houden. 
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Deze lokaties liggen respectievelijk langs de Sardijngeul en nabij het Oude Hoofd te walsoorden (in de richting 

van het Zuidergat) 

overigens lijkt het erop, dat menige pleziervaarder niet weet dat ze in de praktijk veel verder of ruimer kun-
nen varen dan ze op dit moment doet. Genoemd is o.a. het Middelgat en de Everingen. plaatselijke onbekendheid 
speelt ook hier een rol. Bij een goede voorlichting zouden meer delen op de rivier beter kunnen worden benut. 

6.4.3 Betonning: Ook buiten de betonning langs de hoofdvaarwaters is er soms voldoende ruimte. Deze betonning ligt 
doorgaans op de dieptelijn van N.A.P. -8,00 m. Aanbevolen routes zouden middels b.v. gele betonning kunnen wor-
den aangegeven, niet te verwarren met de reeds voor een ander doel aangebrachte gele betonning. Men vindt op de 
Westerschelde twee plaatsen waar gele betonning is aangebracht, n.l. langs de Nolleqeul en de Pas van Terneu-
zen. Deze z.g. "fietspaden" zijn voor de pleziervaart bedoeld als aanbevolen routes. 

ook is gesproken over een afbakening aan de landzijde bij het Oostgat. Daarmee zouden heel wat plankzeilers uit 
het hoofdvaarwater kunnen worden geweerd. 
In het verleden is er een, overigens niet formele, route om de Zuid door de loodsen aanbevolen. Deze is inder- 
tijd in de "Waterkampioen" van de ANWB gepubliceerd geweest. Jammer overigens houdt niet iedereen zich hieraan. 

6.4.4 Marifoon: Jachten die met marifoon zijn uitgerust zouden verplicht passief op het blokkanaal moeten uitluiste-
ren. Een marifoon aan boord kan zeer nuttig zijn en zal zeker bijdragen aan een veiliger vaart, juist in die 
gebieden waar de pleziervaart veel beroepsvaart ontmoet, problemen ontstaan er dikwijls in die situaties, waar-
in men niet weet wat er gaande is. In veel gevallen hebben pleziervaarders geen marifoon aan boord. Is dat wel 
het geval, dan wordt dikwijls op het z.g. "chinees kanaal" (kan. 77) uitgeluisterd ten behoeve van het sociaal 

contact. 

6.4.5 plankzeilen: uit het voorgaande is reeds gebleken dat er op de Westerschelde gebieden zijn waar de plankzeiler 
eigenlijk niet thuishoort. Als voorbeeld is genoemd het gebied vanaf het Oostgat tot aan de Sardijngeul. Er zou 
eens kritisch moeten worden bekeken waar deze soort recreatievaart wel of niet mogelijk is. Het bedrijven van 
dit soort watersport moet zeker niet in de hoofdvaarwaters en in of nabij havenmonden plaatsvinden. 
Enkelen spreken over een vaarverbod voor de plankzeiler bij Breskens en Vlissingen en ook in het Oostgat. 

6.4.6 Zeilwedstrijden: Sommigen zijn van mening dat moet worden uitgekeken naar betere startplaatsen en andere tra- 
jecten bij het organiseren en houden van zeilwedstrijden. 
Men moet tijdens die wedstrijden beter de aanwijzingen van de patrouilleboten opvolgen. Zorg bijvoorbeeld bij 
Breskens voor een veilige oversteek. Een goede begeleiding is van groot belang. 
Bekijk in hoeverre uit te geven vergunningen kunnen worden aangepast en let goed op de naleving van de voor-
waarden daarin genoemd. Tracht de zaken zo te regelen dat wedstrijden met jachten voor de beroepsvaart geen 
hinder of gevaar oplevert, door niet het hoofdvaarwater, voor zover dat uiteraard mogelijk is, in de uit te 

zetten routes te betrekken. 
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6.4.7 Jachthavens: Op de vraag hoe men denkt over de vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande havens is ver-

schillend geoordeeld. 

Bij Sas van Gent liever geen uitbreiding. Aantrekken van meer jachten hier geeft meer vaart op het Kanaal van 
Terneuzen en dus meer brugopeninc3en, vooral voor grote jachten. 

Terneuzen geeft bij eventuele uitbreiding, hoewel dat niet is te verwachten, geen grote problemen. Wel moet men 
oppassen bij het in- en uitvaren van de vluchthaven, die voor een deel als jachthaven is ingericht. 

Hansweert en Walsoorden moeten voor uitbreiding niet in aanmerking komen. Zeker Hansweert niet, met het inten-

sieve binnenscheepvaartverkeer aldaar. 

Een uitbreiding bij de Paal is van minder belang. Men vindt hier veel kleine Belgische boten. 

Vlissingen als plaats voor de vestiging werd over het algemeen niet aantrekkelijk geacht. Het ligt vlak aan het 
hoofdvaarwater in een gebied wat juist door de zeevaart druk wordt bevaren. Ook vinden hier de loodswisselingen 
plaats. Een nieuw in te richten haven zal naar verwachting veel z.g. passanten aantrekken vanwege de voor de 
pleziervaart gunstig gelegen situatie. Er is gesproken over een regeling met verkeerslichten voor het in- en 
uitvaren van de jachthaven. Een andere suggestie was, het aanwijzen van een wachtplaats. Van hieruit kunnen 
jachten groepsgewijs het hoofdvaarwater oversteken. voor de verkeersbegeleiding zou ook de SID kunnen worden 

ingeschakeld. 

De situatie bij Breskens lijkt wat gunstiger. Een eventuele uitbreiding zal hier geen bijzondere problemen 
opleveren al werd hier ook gedacht aan een verkeersbegeleiding. 

Hoedekenskerke vond men over het algemeen een gunstige plaats voor een nieuwe jachthaven. Daartoe zou de voor-
malige veerhaven van de PSD moeten worden ingericht. Deze haven ligt niet aan de hoofdvaargeul en het Middelgat 
en F.veririgen, relatief veilige gebieden voor de pleziervaart, liggen vlak in de buurt. 

Sommigen denken dat een nieuwe vestiging hier mogelijk bij Hansweert en Walsoorden problemen zal geven. 
Andere lokaties die genoemd zijn waren de paulinapolder, met daar vlakbij de Braakman als recreatiegebied en de 

scheepswerf bij Hansweert. 
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Overzicht van de dan het onderzoek deelgenomen groepen 

groep Dienst c.q. functie(s) aantal deel- aantal jaren aantal jaren ervaring 

nr. vereniging nemers per in functie als pleziervaarder 
dienst werkzaam (waarvan op de 

Westerschelde) 

1 DGSM, leden loodstechn. 1 7 8 	- 	(1) 

district Scheldemond commissie 1 18 16 	- 	(14) 

Vlissingen 1 21 15 

2 DGSM, 1 3 - 
district Scheldemond riviermeesters 1 12 - 
Vlissingen 1 14 - 

3 DGSM, verkeersleiders 1 1,5 4 

district Scheldemond 2 man Vp-Terneuzen 1 5 - 
Vlissingen 2 man VP-Hansweett 1 14 - 

1 8 - 

4 DGSM, hoofdverkeersleiders 1 2,5 - 
district Scheldemond 1 2,5 15 

Vlissingen loodsendienstleider 1 1,5 - 

5 PSD - provinciale gezagvoerders 1 22 (10) 

Stoombootdienst 1 man Vl/Br 1 9 - 
in Zeeland 1 man Kr/PP 

6 Schuttevaer - leden 2 practiserende schippers 1 20 - 
schippersvereniging 1 35 - 

7 Rijkspolitie te Water 1 plv. groepscdt 1 0,5 - 
groep Vlissingen 1 boot-cdt/Hansweert 1 10 18 	(10) 

1 	., - 
1 bijlage 1 



.5 	 Rede 	
0 

+ 	Vlissingen .t 
- 

EU4TE - FORMIJLIEI 

Oriënterend onderzoek naar problemen tuseen beroeps— en pleziervaart 
op de Westerochelde(d0r DGSM - dstr.ScheldemOfld en RWS - dir. Zeeland) 

Dienst/Vereniging 3 	 Hoelang bent u ijaar 	1904 
Naam deelnemer 	* 	 (in deze functie maande 
Funktie deelnemer 	 (werkzaam* 	jar1dag t 

Heeft u ervaring als pleziervaarder .......... ja/nee 
Zo ja, hoeveel jaren ...................... jaren 
Hoeveel jaren op de Westerschelde ......... jaren 

VRAAG 1 Komt naar uw mening in de zonerde pleziervaart in de 	ja/nee 
problemen door de aanwezigheid van de beroepsvaart? 
Zo ja, geef dan aan op bijbehorende kaart waar die problemen 
liggen. (vul A  in voor "problemen" en vul B in voor "veel problemen") 
Geef tevens aan welk soort probleem het meest voorkomt. 
Sumestiee voor soort problemen zijn* 

i Het ondervinden van hinderlijke golfelag (geen vaart minderen) 

2 Problemen door zuiging bij passerende schepen 

3 Het opmerken van een niet duidelijk vaarpatroon 
4 Moeite met het inschatten van vaarsnelheden 
S 

6 

8 

9 

10 

Welke soort scheepvaart 18 eroij uero1...,m11. 
Bi voor binnenvaart 

VRAAG 2 Ondervindt naar uw mening de beroepsve.art hinder van de 	ja/nee 
pleziervaart? 	 - 
Zo ja, geef dan aan op de bijbehorende kaart waar die problemen 
liggen. (vul A in voor "problemen" en vul B in voor "veel problemen") 
Geef tevens aan welk soort probleem het meest voorkomt 

,S.'+ 	 ml in, 

1 Gevaarlijk krui een van het hoofdvaarwater 

2 Ankeren of zich ophouden in verboden gebied 	 - 

3 Afmeren aan betonning 
4 Negeren van signalen 
5 Hinderlijk varen in en nabij havens 
6 Hinderlijk varen in koerslijn van beroepsYaart 

7 Door vaargedrag andere vaartuigen in moeilijkheden brengen 

8 

Welke soort vaartuigen zijn er in hoo7dzaaK Dij oeromKsn 

Z - Zejiboot; ! 	Motorboot; • - Surfplank  

VRAAG -3 Kan de onder vraa 2 genoee hinder tot ongelukken of 	ja/nee 
bijna ongelukken e den waarbij de beroepsvaart schade 
of kans op schade oploopt?  
Zo ja, wat voor soort sohades zijn dat? 
Soort echadeat - 

VRAAG 4 Welke maatregelen moeten naar uw mening .*.b.t. de plesiervaart 
op korte termijn worden genomen? 
(Kruis achter één of meer hieronderstaands suggesties uw mening aan, 
of stel andere maatregelen voor) 

Suggesties voor maatregelen al jns 	 hier aankruieon—.i 

1 Geen 
2 Aparte betonning met verbod om in hoofdvaarwatsr tsvar.n 

Geen nieuwe vestiging,' uitbreiding jachthavens 
direct aan de hoofdgeul gelegen 

- 
4 

Vanuit de watersportverenigingen instrukties uit laten gaan 
met betrekking tot het vaargedrag van de plaai.rvaa.rdsr 

- 

5 

6 

VOORBEELD VOOR HET INVULU2i VAN DE KAART 
Voor het invullen van de vragen 1 en 2, aparte kaarten gebruiken. 

- Vraag 2 ie met ja beantwoord. 
- Geef plaats of gebied aan met* A voor "problemen" 

B voor "veel problemen" 
- Geef vervolgens het nummer van het soort probleem aan. 
- Vul tenslotte in welk soort vaartuigerbij is betrokken. 

deel uit de kaarts 

'N- 	 _1Â 1S14 4fr+ 

0 
geven met hun hinderlijk 
jaargedra in en nabij de 
buitenhaven van Vlissingen 

Ui U1 
dat seil.laohtefl veeLpoblemen 

Rijkswaterstaat 
directie Zeeland 
afdeling NXP 
project nt. NXP-.84.08 
BIJLAGE nr. 2 blad 1 
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Oriënterend onderzoek naar problemen tussen 
beroeps— en pleziervaart op de Westerscheld 

DEZE KAART BEHOORT BIJ DE BEANTWOORDING VAN 
IVRAAG 1 

Naam deelnemer: 
Datum: 

Voor het invullen van de kaart, zie voorbee 
op het tweede blad van het enquêteformulier 



mi 

BEVELAND  

wp 

Kure,,s 	 OTBEVElAN' \  

WALCHEREN 

ZUID- 

0 	KnOk . t:-. 	•' 
+ 	« - 4- SS___ç_ + 	VIIuIa  + 

0 

tot 

EEuWscH \S: 

VLAANDEREN 

Oriënterend onderzoek naar problemen tussen 
beroeps— en pleziervaart op de Westerschelde 

DEZT KAART BEHOORT BIJ DE BEANTWOORDING VAN 
JVRÂAG 21 

Naam deelnemer: 
Datum: 

Voor het invullen van de kaart, zie voorbeeld 
op het tweede blad van het enquêteformulier. 

4- 

Ri. jkswaterstaat 
directie Zeeland 
afdeling NXP 
project nr. NXP-84.08  
BIJLAGE nr. 2 blad3 



To'Terzicht van de lokaties 
waar problemen zijn gesignaleerd 

Wielingen 

Oostgat tot Sardijngeul 

Oostgat 

Scheiding Oostgat/Deurloo 

Sardijngeul 

Rede van Vlissingen 

In en nabij haven van Vlissingen 

Rede van Breekens 

In en nabij haven van Breskens 

Rotite PSD—boot Vlinsingen/Breskens 

Pas van Borssele 

Everingen 

Pas van Terneuzen 

Nabij de D - haven 

Rede van Terneuzen 

In en nabij haven van Terneuzen 

Put van Terneuzen 

Straatje van Willem 

Schaar van Ossenisse 

Overloop van Hansweert 

Rede van Hansweert 

In en nabij haven van Hansweert 

Gebied nabij veerhaven Perkpolder 

Route PSD—boot Kruiningen/Perkpolder 

Haven van Walsoorden 

verloop van Valkenisee 

uw van Bath 

Rijkswaterstaat 
directie Zeeland 
afdeling NXP 
project nr. NXP-84.O 
BIJLAGE nr. 3 blad 



1 213 4 1 56 78 9 Soort problemen. 

1.. het md.rvinden van hinderliiks golfelag 
2 	problemen door zuiging bij pss.;ende .hepen 

het opmerken van een niet duidelijk vaarpatroor' 
moeite met het ineohatten van vaarenelheden 
niet voldoende kennie van vaarregel. 
oonfrontatie tijdene a.ilwed.trijden 

................ 

H L 

. Scheiding oostgat/Deurloo J 

- 1...._. 

A611 82.- 

6. Rede van Vlissingen 

TLTÏ1ELE 

¶TLITIT 
Ze 

ZeZe ZeIZr 
1 

1.  Wie1ingen 	 2. Oostgat tot Sardijngeu1 
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7. In en nabij haven van Vlissingen 	1 	
. 	 Opgave: ImG ij -- 

1 	cr nrir'rf. n'rnblemen 

Jtzt 1H 

T 

1 	p;;k;ti;; Westerschelde 

A — voor problemen 
B — voor veel problemen 

Ze a zeevaart 	1 problemen 
.' 	Bi binnenvaartJ met 

II 	
5 _• 	— i  

Ze 

ï1213.456142. Soort probl.msni 

1. het ond.rvinden van hinderlijke golfelag 

..aoot prpbleem 	.. . 1 	S -.-,- [ 	L 	. 	 -- 	. 5 ............. 2• problemen door zuiging bij pa...rone soneper 

1 	 1 	 . 	3. het operken van een niet duidelijk 'vaarpatrc 
4. no.ite aet het ineohatten van vaarenelheden 

ij 9. In en nab 	haven van Breskens 	1 io. Route PSD—boot Vlissingen/Breskens 	5. niet voldoende kennie 'van vaarrogel. 
1 	 r'' 	 6. confrontatie tijden. aeilwe&etrijden 

. ioøkt.. 	. 

.11. 	Pas 	'v 
S - — 

_ i_1î 

se 



13. Pas van Terneuzen -i 	11 	 114. Nabij de DOW - 	en _____________________________ 	 Opgave: [VRAAG J 
Aantal en soort problemen 
per lokatie old Westerschelde 
A - voor problemen 
B - voor veel problemen 
Ze ieevaart 1 problemen 
Bi binnenvaartJ met 

Soort problsm.ns 

soort probleem 	2. problemen door zuiging bij passerende .ohepen 

1 	 3 het opmerken van een niet duidelijk vaarpatroon 
________ 

	_____________. ___
4. mo.ite met het inschatten van vaarenelheden 

_15. Rede van Terneuzen 	 16. In en 	haven van Terneuzen J 5• niet voldoende kennis van vaarregels 
. 	6. confrontatie tijdens sailwedstrijden 

U 17 	- 
........... ...... - ...... 

J,kt1 	 1 

bi S 	 . lei 
S 	 - 	 - S - S 	 . ...-.-..--. .....IS-.. _.. -. ...--- .......- .....................1  

S 	 .........t. ......J......... S ' 
S  

_4L 	L 	 1ii4&iL9.. 14i7J9-............. 	.- . 

LL  
17. Put van Terneuzen 	1 	J_18.straatie van Willem__ 

H 

.....1fr1. . 

12 4.7a9 TT25678l9 
II 

-- 	 - 	 . 	 1. kist ondervinden van hind.rlijks goifsiag 
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19. Schaar van Ossenisse 

A. 

r 20. Overloop van Hansweert _J 	Opgave: 	i] 

Aantal en soort problemen 

	

. 	. 	
. 	per lokatie o/d Westerschelde 

: 1 A - voor problemen 
.. 

 

. 

B — voorveel problemen 

aart Ze ieev 	1 problemen 

BjbinnenvaartJ 	
met 

_i_ 

	

. - 	.• - •,___.. 	. 
b

d

l

e  1 L 	Z.. 9 . . 	Z.. 9 	:°:t::;:.n  van hinderlijk. 
problemen door zuiging bij pe...rende .ohepe!i 
het opmerken van een niet duidelijk vs.rpatrc 
moeite met het ineohatten van vaarsnelheden 

22. In en nabij haven van Hansweert 	5. fli.t voldosude kennie van vaarrogele 
- 	- 	1 - 	- •• 6. oonfrontatie tijden. seilwed.trijden 

--- 
. 	 L. . 125.  •. 	. 	

Haven van Walsoordnj 

...•.•• 
1............ .. 

-.1....-..".... .......  
-- - L. 

.... 

bil 
- - 	t - .. - -! —.--.— -----L-' .. 

-3141  
.... 

 

.... J _L 
16  ÏJ2 3J4i 

J.  -------------- 	- 

ia_..aauu 
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2 

.1 MI ..... 
j 	SM 

51 
a..

....... 

34561709 

— — — 	— 	
— — -: - - 	mo.ilijeden brengen 

. ......... 	 •T8. geen duidslijk vaarpatroon 
9. hinderlijk va.arged.rag tijden. s.ilw.d.trijderi 

- 

J .L 	. 	.. 	 _. 
617189. 14L .  

1 	- 
6. Rede van Vlissingen  

M h rz Z.i 	HZ 

-- 

Â.. 

4_. 

.. 

.... 

z l 

11243456789 

z •  
ri 

is 

1 121 01 A QiQ 

=Jki 
+::ntal 

Opgavet 	[vRG 2j 

van eoortproblemen 
per lokatie o/d. Westerschelde 

A — voor problemen 
B — voor veel problemen 
Z - zeilboot 1 problemen M - motorboot r 	met ii - 	i'4 	1 yt 	LInk 

- 

z T — 

1 — * 
— 

* * 
	 kl 

	

S 	 _________________ 
- 	- --- - 	

- -- 	

omen1 	II 	t W 
12 	4 	IJ 9 1 2 141 	2 9 hgevaar1jjkui.an van bit boofdvaaratSr 

- 	- - i-L 	_.i___ - 	..j._ 	..L. 	.L _.L 	- 2. ankeren of aioh ophouden in varbodsn gebied 
1 	 1 	1 	3. afsr.n aan b.ionning 

.— 	 — 	4. nsg.ren van .ignalen 
4. Scheiding Oostgat/Deurloo 	5. iind.rliik varen in in nabij havens 

— 	- ____ 	 — — 	— — 	 — 	6. hinderlijk varen in ko.relijn van beroepsYaart 

	

- 	.....L...... 	 - . 	7 • door vaargedrag andere 'raartuigin in 

13 TT1TT 

,S: Z 1 	z 
1L 35  

1 2l345$ L. 9 

1 • Wielingen 

Al  

.: 	

B..j..' 

1 ... .... 

1213415 	 9 1V2134151617iE 
sook po1e.en. 	.... 	.L. 

3. Oostgat 	
t —r-- 



7. In en nbij have van infl 	= 18. Rede van Breses_ = 	3.. 	EAÂJ 
- 	- 1 	1 - 	1 - - - - - - 	kata1 van Boort problemen 

........................... 	Bt.. 	 ;eriokatie o/dWsterschelde 

z 	- T A - voor problemen 

- 	- 	- 	
B - voor veel problemen 

... . Zzeilboot 1 problemen 
* 	L 	- motorboot r 	met 

___ 	
t t LL 

- 	 - 	l2t_4 & 	9 .. iJ 	4 	7 9.: :Ort ::. van hit hooftivaarwater 
SOO 	prcbleefl) 	 . ......................... 	 - . 	 of sich ophouden in verboden gebied 

	

1 	1 	i 	3. af weren aan betonning 

_________________________ 	- 	 - 	•._. __LL.4_L. _.L. 	4. n.gerefl van signalen 
9. In en nabij haven van Breskens 	1 10. Route PSD-boot Vlissingen/Breskens J_ 5. hinderlijk varen in en nabij havens 

6 hinderlijk 

t .......... 	. 

Lt 
67.89 1.2!3456L9.....  

11. Pas van Borssele 

- - 	- 	
'

1. 
1 	 8. geen duidelijk vaarpatrOon 

9. hinderlijk veargedr..g tijdens seilwedstrijd 

	

1 	 •• 	..................1 	... 
- 	...........!.z .H-.--- .............H.. ................. 

	

3 	SJ
lis 	

S 	. 	1; t 
- 	L. 	....... 

: 1 12. Everingen  

A 

Lz
l 
iL 

1 234 5±6171819 

r.TÏT .... 

.T..: 

-T 

a t :  

P11: 	..... 

1 	- * 

124567R9 

TTTT 
...... 

t± __ 
1123.4567189 
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13. Pas van Terneuzen 1 

r '- 

N 
z 	ZH 

Mi- - 	
Q -.- — 

t ~ Z x 1 	214~ 	1 

soort pitobleem 

 
15. R ede van Terneuz en 

. J..J.L.. 

ÂTTTT 

4- 	L4 
zH z 

'9 L_ 314561709  

14. Nabij de DOW - haven 

A 

, 

i 
3zI 

ii 	)t4 

1i213.4 5;617..09 

fl 

jJ2 Zj 
*J_P1P1 

1t2345678 

'f 	 . 	• aoor vrgug 	.. 
1 	 noeilijkheden br.ng.n 

....8. geefl duidelijk vaarpatroon 
ii 9. hin&irlk vaargedrag tijd.ens g.ilw.d.trijden 

	

-. ......•.....t.j._1__..'1......
k------ 	- 	

- ---- 

[1[~2 3,415'§ 7 8 191.... 

- 	 ................

'H.... 
H 

18.1 Stratje1 van Willem 
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II 
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1 ~ j 

gaves 	1 VRAAG 2J 
- T 	Aantal van soort problemen 
- 	 per lokatie o/d Westerschelde 

T T A - voor problemen 
B - voor veel problemen 

	

_4 	

Z - zeilboot 1 problemen 
M - motorboot I 	met 
S - surfplarkJ 

HIHHHHt 

	

'II #! ' I 	.1M! 1 	— ''.L L ..X.L _1 LXJ 
2. .nkar.n of .ioh opho&d.n in v.xbodin .biad 

H 	
- - - 	1 - 	

1. g.vs*rlijk kzuiusn van hit hooftvsaxwati? 

L 	L 1 	 3. &fa.ren aan b.tonning 
4. UigSISn u signalen 

	

16. In ennabij haven van Terneuzen 	5. ii.iijk ax.n in en nabij havens 

1 	' 	- 	. 1.-- - - 6. hinik 

A. 	HT 

MM 
,7Z)1 

z 	1zz' 

1 	L345 618 9 

tIi, 1 

z 1 	Sz 

*1 
* zz 

__ 
12 3_4 	7819 

S[ 	.5 
ZZzz, 

iI 
1213 45.6 L89 

17. Pt van TerneuzeT 	
1, 



	

Opgave: 	VRAAG 2j 

Aantal van soort problemen 
per lokatie old Westerschelde 

A - voor problemen 
B - voor veel problemen 

Z zeilboot 
- motorbootj problemen met 

S surfplank 

Soort proble$ 

gevaarlijk kruisen van h.t hoofdvaarwater 
ankeren of tich ophouden in verboden gebied 
afmersn aan b.tonning 
negersn van signalen 
hinderlijk varen in •n nabij havens 
hinderlijk varen in koerelijn van beroepevaa 
door vaargedrag andere vaartuigen in 
moeilijkheden brengen 
geen duidelijk vaarpatroori 
hinderlijk ve.arged.rag tijdens aeilwedetriide: 

	

. 	. 

i .. 



- 	25. Haven van Walsoorden 
-r 

Al 

j3456j9 
soort prcbleêni 

Fi 	27. Nauw van Bath 

26. OverÏoop 'van Valkeniss'e 

L....'±  - -- 	- Z.  

OEZ1[) 

1 
iUi flfl 

2pavez  

Aantal van soort problemen 
per lokatie old Westerschelde 

A - voor problemen 
B - voor veel problemen 

Z - zeilboot problemen 
M - znotorboot 	met 
S surfplank 

'Soort prcbleizeni 

1 • gevaarlijk kruissn van het hoof&vaarwater 
T2. ankarin of sich ophouden in verboden gebied 
3 • afsrsn aan b.tonning 

negeren van signalen 
hinderlijk veren in •n nabij havens 
hinderlijk varen in koarslijn van beroepsvaer 
door vaargedrag andere vaartuigen in 
noeilijkheden brengen 
geen duidelijk vaarpatrOofl 
hinderlijk vaargedrag tijden. i.i1w.detriiden 

Rijkswaterstaat 
directie Zeeland 
afdeling NXP 
project nr. NXP-84.08 
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Ii 12 13 1415 16 17 1819 110 111112 113 114115 116 1171 18  112 120 121 122 1 23  124 1 251261271 
"411U 

Waar korïen op de Westerschelde de meeste problemen voor 
rret betrekking tot de enquête—vragen 1 en 2 

waarbij: = = problemen (A) 	beide geven aan het aantal maal 

[lokaties op de Westerschelde 	_____ 
= veel problemen (B) 	

dat een probleem ie gesignaleerd 

Wielingen 

Oostgat tot Sardijngeul 

Oostgat 

Scheiding Oostgat/Deurloo 

Sardijngeul 

Rede van Vlissingen 

In en nabij haven van Vlissingen 

Rede van Breskens 

In en nabij haven van Breskens 

Route PSD—boot Vlissngen/Breskefla 

Pas van Boresele 

Evoringen 

Pas van Terneuzen 

Nabij de D 	- haven 

Rede van Terneuzen 

In en nabij haven van Terneuzen 

Put van Terneuzen 

Straatje van Willem 

Schaar van OsseniBse 

Overloop van Hansweert 

Rede van Baneweert 

In en nabij haven van Eaneweert 

Gebied nabij veerhaven Perkpolder 

Route PSD—boot Kruiningen/Perkpolder 

Haven van Walsoorden 

Overloop van Valkenisse 

Nauw van Bath 

VRAAG 	Komt naar uw mening in de zomer 
de pleziervaart in de problemen 

1 	door de aanwezigheid van de 
beroepevaart 

--------------- 
10 

15 
- ------ -- ----- --t-----

------------- 
(Hansweert) 

(Terneuzen) 

VRAAG 	Ondervindt naar uw mening de 

2 	beroepevaart hinder van de 
pleziervaart 

Rijkswaterstaat 
directie Zeeland 
afdeling NXP 
project n.r. NXP-84.08  
BIJLAGE nr. 6 blad 



0» 
Kan de onder vraag 3 g.noeasie 	1 fWelke maatregelen moeten naar uw 

1 hinder tot ongelukken of bijna mening m.b.t. de pleziervaart op 
0 ongelukken leiden, waarbij de - _korte termijn worden €enor,en ...... . 	- 

r-1 	0 
w beroepevaart •ohade of kans op 

schade oploopt VRAAG 4 
t 	VRAAG3 

(1ee1nemenderoepen d 

L1 	LOODSKN - DGSII 	
1 3 . 

aartairnaai1 
dat een groepj 

3 2 t 2 1 3 1 2 t  2 S t 

3 ;::: :;::::::::::::T::: I 2.ITs 0sM 

4 - 421 . 
--- 

. • [.VERKEERSLEIDERS_DGSM 	1 

1 4. HOOFDVERKEERSLEIDERS - DGSM 1 3 voor een 	t-f. 
mogelijkheid. 	

-1 

3 - 2 2 2 1 3 1 

. 

S 5 1 
_________________________ 
PROV. STOOMBOOT DIENST 1 2 heeft gekozerij 1 2 • • • • • 1 S 2 • • • S • • • • • • * 

j 6.LEDEN"SCRUTTEVA" 

- 	- 
2 

[7. RIJKS POLITIE te WATER 1 2 	. 2 - t - • - • - • - • - • - 2 - • - 2 - • - • - 

--- 

• - • - • - • - - t - • S 1 - • 5 t - 
Totaal aantal deelnemers 19 Totaalscore i6114 21 S • S4iqj 314 52 1 21 -. - 2l - t 

- 
i 
- 121 - 

1 	1 *waLz4nder.  Soort maatregelen: geen zeilwedstrijden in hoofdvaarwaters : 1 lpodsdJiensleidter VRAAG 4 1. 	geen 	 - 14. betere begeleiding bij zeilwedatrijden 
2. aparte betonning en verbod om in hoofdvaar- 15. goede kant van de vaarweg aanhouden 

water te varen 16. verkeersaanduidingen bij uitvaren havens ........................, 3. geen nieuwe vestiging of uitbreiding jachthavene 17. 	r¼eers-regelend optreden 
direct aan de hoofdvaargeul 18. allen met motor havens lange hoofdvaarwa-ter 

- 	.................. 
VRA3 	. 	. ........ 

4. vanuit de watersportverenigingen instrukties aandoen _L._ 	L. . 	. 	.. 	. 	.. laten uitgaan m.b.t. het vaargedrag van de 	- 19. geen pleziervaart in het hoofdvaarwater 
Kans op ongelukken met mogelke schade: ij  - pleziervaart 

5. kaart en kompas op plezierboten 
20. stringente regels en voorwaarden vôôr en tijdens 

1. door Uitwijken aan de grond lopen 6. marifoon aan boord van jachten 
zellweclstrijden 

2. door uitwijken problemen met andere beroepsvaart 	-- niet varen bij slecht zicht of 's nachta 1 _.. 	.. 
of drijvende objecten voorlichting aan pleziervaart (aanwijzingen op 3. economische schade door tijdverlies a.g.v. vaart- vaarkaarten) Rijkswaterstaat 
vermindering (het niet halen van een sluis) 9. aanpassing reglement Westerschelde irec ie Zeeland  4. moeilijkheden in de machinekamer door onverwacht 10. aanbeveling vaarbewijs voor vaartuigen kleiner 
manoevreren dan 15m. afdeling NXP 

5. psychr.loginche problemen 11. verbieden van plankzeilen in hoofdvaargeulen en - 	- project nr. NXP-84.08 6. als gevolg van een paniekreactie 	- bij havenmonden 	 1 BIJLAGE nr.1/8  blad 



i Welke maatregelen eioeten naar uw 

VRAAG 4. mening m.b.t. de plezierva'.rt op 
. 	 kortetermijn wordengenoEn - 

- ........Soortmaatregelens 

• 1. geen 
-. 2. aparte betonning en verbod om in hoofdvaar- 

1 	water te varen 
geen nieuwe vestiging of uitbreiding jachthavena 
direct aan da hoofdvaargeul 
vanuit de wateriportverenigingen instruktiee 

- 	 laten uitgaan m.b.t. het vaargedrag van de 
plezier-vaart 
kaart en kompas op plezierboten 
marifoon aan boord van jachten 
niet varen bij slecht zicht of 's naohtB 
voorlichting aan pleziervaart (aanwijzingen op 
vaarkaarten) 
aanpassing reglement Westerschelde 
aanbeveling vaa.rbowijs voor vaartuigen kleiner 
dan 15w. 
verbieden van plankzeilen in hoofdvaargeulen en 
bij havenmonden 
geen zeilwedstrijden in hoofdvaarwatere 
geven van geluidsaeinen door beroepsvaart 

-14. betere begeleiding bij zeilwecistrijden 
goede kant van de vaarweg aanhouden 
verkeersaanduidingen bij uitvaren havens 

1 17. verk.er.-regelend optreden 
allen met motor haven, lange hoofdvaarwater 
aandoen 
geen pleziervaart in het hoofdvaarwatar 

-20. stringente regel, en voorwaarden v66r en tijdens 
- 	 z.ilwed.trijden 

T 
T 1H 

,. . j 	1 2 13 1 5 8 7 8 9 10111 1213 14115 16 17 18 19 20 

Hff'L- 
fl1±. 
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Aantekeningen naar aanleiding van interview met GROEP 1-loodsen 	 s29a 

* Vraag nr. 3 vindt men moeilijk - dat wil zeggen schades zijn lastig aan te geven. Meestal gaat het net goed. 

Bij de beoordeling is niet de lengte of het type jacht van belang, maar het gedrag van de schipper (menselijke 

factor) is maatgevend. 

* Jachten maken in de omgeving van Vlissingen weleens gebruik van radarbegeleiding (SID) , hoewel deze mogelijkheid 

niet officieel is. 

* Met betrekking tot het vaarqedrag van de pleziervaarder speelt de plaatselijke onbekendheid een rol. 

* Voorlichting vindt men een belangrijke maatregel: 

- niet alleen vanuit de watersportverenigingen, maar ook b.v. via "zeemansgids" of anderszins, uitgaande van 

de overheid 

- ook voorlichting in cursuspakket van vaarbewijs. 

* Voorzorgsgebied en verkeersscheiding komen op vele jachten onduidelijk over - b.v. aangeven op kaart bij Regi. 

Westerschelde. 

* Bij het binnenvaren van de Rede van Vlissingen steekt men dikwijls ineens over. (Knelpunt bij invaren vanaf "Nol-

legeul"-fietspad) 

* Er is wel een (overigens niet formele) uitgezette route (zgn. routering-omvaren om de Zuid) door de loodsen aan-

bevolen (in het verleden in de Waterkampioen ANWB gepubliceerd). 

Jammer genoeg houdt niet iedereen zich hieraan. 

Samenvatting: Knelpunten liggen er over de gehele Westerschelde, met name: - Oostgat 

- Rede Vlissingen + haveningangen van Vlissingen en Breskens 

- Rede/Put van Terneuzen 

- Rede Hansweert 

- Gebied nabij Walsoorden 

- Nauw van Bath 
1 
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pleziervaart maakt zich vaak schuldig aan gevaarlijk koerskruisen en varen in de hoofdgeul (hoofdvaarwater) zonder aan 

de zeevaart voldoende ruimte te geven. Men is onvoldoende op de hoogte welke problemen de zeevaart krijgt wanneer dik-

wijls op het laatste moment moet worden uitgeweken. Ook plaatselijke onbekendheid speelt een rol bij het vaargedrag 

van de pleziervaarder (b.v. scheepsbeweging bij loodswisseling) . Situaties als deze geven geestelijke spanningen bij 

de loods. 

Maatregelen die zijn voorgesteld zijn: 

i. 	voorlichting door de overheid (folders o.i.d.) ook opnemen in cursuspakket vaarbewijs 

Routering van de Rede Vlissingen 
Betonning. Indien aparte betonning, dan zodanig dat er duidelijke verschillen zijn met de betonning op de stort-

plaatsen (speciale gele betonning) . Bepaalde afbakening aan landzijde bij Oostgat 

Blokkanalen verplicht uitluisteren. 

op voorwaarde dat pleziervaarders goed worden of zijn voorgelicht is men niet tegen uitbreiding van jachthavens langs 
de Westerschelde. 

Aanvullende vraag: Welke kans wordt er gemaakt als het gaat om, is er grote kans dat jacht wordt aangevaren of dat 

stranden gevolg is (voor de beroepsvaart) (effectieve maatregelen zijn vrijwel niet haalbaar). 

Een enkeling verwacht problemen als de nieuwe jachthaven in Vlissingen zal zijn gerealiseerd. 

(Deze vraag is niet schriftelijk beantwoord). 

{bIJlaQe 4oj 



Aantekeninqen naar aanleiding van interview met GROEP 2 - riviermeesterS 

* 	Knelpunten: 

Wielingen voor een deel. 

Oostgat 
Rede van Vlissingen voor een deel - vaarpatroon beroepsvaart schept dikwijls verwarring bij de pleziervaart. 

Pleziervaart komt zeevaart tegen als ze aan de verkeerde zijde - varend vanuit de Nolle- en/of Sardijngeul de 

buitenhaven van Vlissingen wil binnenlopen. 
Voor de beroepsvaart een onoverzichtelijke situatie nabij havenmonden Breskens (met jachten en vissers) en Vlis- 

singen (problemen met veerboten PSD). 
Pas van Borssele - geringe geulbreedte, sterke dwarsstromen. KoerskruiSefl levert problemen op. 

Pas van Terneuzen - voor een deel. 

Rede/Put van Terneuzen (+ haveningang) en Springergeul. 

Bij de laatste twee punten ondervindt de beroepsvaart last van koerskruisende pleziervaart. Onder andere bij 

zeilwedstrijden is het steeds de vraag, wat gaan ze doen. Aanwijzingen door de patrouille-boten worden veelal 

genegeerd. Daarbij geldt dat tijdens de zeilwedstrijden, het wedstrijdelement een ongunstige invloed heeft op het 

vaargedrag van de zeiler. De start is vaak chaotisch. De veiligheid wordt wel beïnvloed. 

* 	Hinder voor pleziervaart: 

Pleziervaart heeft moeite met inschatten van vaarsnelheden van de beroepsvaart. 

Moeite met inschatten bij combinatie van factoren als wind, stroom en vaarsnelheid beroepsvaart. 

* 	Hinder voor beroepsvaart: 

Onzeker is een belangrijke factor. Men weet of ziet niet wat ze gaan doen. 

Manoeuvreren bij zeilwedstrijden kan hinderlijk zijn. Opnieuw blijkt een tekort aan kennis van de reglementen en 

men is niet goed bekend met de situaties waar men in vaart. 

* 	Maatregelen: 

verplicht uitluisteren op blokkanaal. 

Informatie voor in- en uitvarende jachten in Breskens (bijvoorbeeld hokje havenmeester op havenhoofd?). 

Aparte betonning mag geen verwarring geven met de gele betonning bij stortplaatsen e.d. Opvoeding door voorlich- 

ting aan pleziervaart. 
Plankzeilverbod in Sardijngeul/De Noll/RoeiershoOfd (Vlissingen) en in de Handelshaven en Veerhaven te Breskens. 

Kiezen van andere startplaatsen voor zeilwedstrijden. 

Geen uitbreiding voor jachthavens in Vlissingen en Terneuzen. 

In Hoedekenskerke een nieuwe jachthaven geeft minder problemen. 	 LbiJtage ioj 
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Breskens alleen onder bepaalde voorwaarden uitbreiden. 

Als de beroepsvaart hinder van de pleziervaart ondervindt, dan neemt men doorgaans maatregelen om erger te voorkomen. 

samenvatting: Geografische knelpunten 

- 	(deel) Wielingen (koerskruisen) 

- 	Rede van Vlissingen (koerskruisen) + inloop vanuit Nollegeul/SardijngeUl (aanhouden verkeerde wal) 

- 	Oostgat (varen in koerslijn beroepsvaart) 

- 	Breskens onoverzichtelijk bij havenmonden 

- 	Pas van Borssele (smalle vaargeul, dwarsstroom en koerskruisen) 

- 	Pas van Terneuzen/Springengeul (koerskruisen) 

- 	Rede Terneuzen + havenmondern (koerskruisen) 

- 	Overloop van 1-Tansweert (koerskruisen) 

problemen: 

- 	verkeerde wal varen door jachten vanuit Nollegeul richting buitenhaven van Vlissingen. 

- 	verkeerd inschatten van vaarsnelheden beroepsvaart vooral bij veel stroom en wind 

- 	onbekendheid met plaatselijke situaties en voorschriften 

- 	beroepsvaart weet niet wat pleziervaart gaat doen 

- 	zeilwedstrijden. 

Maatregelen: 

- 	bij zeilwedstrijden andere trajecten en startplaatsen aanwijzen 

- 	tijdens wedstrijden 	beter aanwijzingen van patrouille-boten opvolgen 

- 	als dat zou kunnen liever geen zeilwedstrijden 

- 	verplicht op blokkanaal uitluisteren 

- 	geen uitbreiding van jachthavens aan hoofdvaargeulen 

- 	plankzeilverbod op bepaalde punten in de Westerschelde bijvoorbeeld bij Vlissingen en Breskens 

- 	toezicht op in- en uitvarende schepen bij haven Breskens 

- 	eventuele aparte hetonning - niet te verwarren met gele betonning stortplaatsen e.d. 	 - 

JIa9e j 



Aantekeniflqerl naar aanleiding van interview met GROEP 3 - verkeersleiders 

* 	Zowel de beroepsvaart als de pleziervaart ervaren dat ieders vaargedrag vaak onvoorspelbaar is. 

* 	Gebrek aan marifoonkontakt met pleziervaarders. Ze hebben veelal geen marifoon aan boord en als dat wel het geval 

is wordt dikwijls op kanaal 77 uitgeluisterd ("chinees" kanaal - sociaal kontakt) 

* 	pleziervaart onderschat vaarsnelheid beroepsvaart. 

* 	Bij gevaarlijke situaties ervaren loodsen, gezagvoerders en verkeersleider geestelijke spanningen. 

* 	Dikwijls worden door de pleziervaart de bestaande reglementen niet nageleefd. 

Komt bij zeilwedstrijden vanwege het wedstrijdelement nogal eens voor. 

Geografische knelpunten: 

(over de gehele Westerschelde) 

Vraag 1 

plez-ber 

- 	Rede van Vlissingen 

- 	Rede Hansweert 

- 	Rede Terneuzen 

- 	KoningsSchOr (Paal) 

Vraag 2 

ber-plez 

- 	Pas van Borssele (koerskruisen bij wedstrijden). 

- 	Springergeul 

- 	nabij Braakmanhaven 

- 	Put van Terneuzen (koerskruisen) 

- 	Zuid-Everingen (koerskruisen) 

- 	Perkpolder (koerskruisen) en hinderen 

PSD-boot door plankzeilers 

- 	Rede Hansweert. 

LbIJIa9O;] 
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Vraag 3. 

schade 

- 	Beroepsvaart mindert snelheid om overvaren te voorkomen 

- 	Stranden kan het gevolg zijn door het uit de koers lopen van de beroepsvaart 

- 	dat de beroepsvaart van koers moet veranderen komt meer voor. Zeeschepen kunnen eigenlijk weinig of niets doen. 

- 	fysieke schade komt niet of nauwelijks voor maar in theorie wel mogelijk. 

Maatregelen: 
voorlichting (door/namens overheid) 

Meer gebruik van Middelgat maken (stimuleren) 

Beter lokaties voor start- en finish bij zeilwedstrijden 

Beter begeleiding tijdens wedstrijden, ook bij koerskruisen (+ wedstrijdleiding) 

Als het kan liever geen zeilwedstrijden 

Geen uitbreiding van jachthavens gelegen aan hoofdvaarwaters 

Betere communicatiemiddelen (marifoon voor pleziervaart) 

N.B. Als pleziervaarders goed zijn voorgelicht en een goed zeemansschap toepassen dan geen bezwaar tegen uitbreiding 

j achthavens. 

Bezwaar bij hoofdvaargeul blijft. 

Lb!JI age io 
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Aantekeningen naar aanleiding van interview GROEP 4 - hoofd verkeersleiderS/lOOdSdieflStleider. 

Vraag 1. 

plez-ber 
* 	Onduidelijk vaarpatroon van de zeevaart (bij Hansweert ook binnenvaart) 

Ook MW. van Westkapelle - sommige jachten rekenen niet op koersveranderingen van de zeevaart bij het opzoeken van 

de lichtenlijn. 

Andere lokaties zijn, Scheur-Wandelaar en vooral de Rede van Vlissingen. 

* 	Moeite met inschatten van vaarsnelheid beroepsvaart. 

* 	Schrikken van aandachtsseinen zeevaart. 

* 	Onbekendheid en onderschatten van lokale problemen. 

* 	problemen met zuiging en golfslag in de haven van Walsoorden. 

* 	Noodgedwongen doorduwen van de zeevaart in de Pas van Borssele (veel dwarsstroom en smalle betonde geul). 

Vraag 2. 

ber-plez 
* 	Het kruisen van het vaarwater op diverse punten. 

* 	Hinderlijk vaargedrag in en bij havenmonden. 

* 	Pas van Borssele - in verband met geringen breedte en sterke stroom kan zeevaart daar niet of nauwelijks voor de 

pleziervaart uitwijken. Men vaart dus gewoon door! 

(dit is overigens ook voor jachten een probleem). 

* 	Hinderlijk zijn de deelnemers aan zeilwedstrijden. 

* 	Hinderlijk is het door jachten invaren van de Rede van Vlissingen vanuit de Sardijngeul. 

* 	pleziervaart hindert de PSD-boten. 
* 	Vooral 's zondags in Oostgat veel zondagzeilers in koerslijn van de zeevaart. 

* 	Hinderlijk is het starten van zeilwedstrijden in en bij Breskens. 

* 	Niet altijd goed luisteren naar aanwijzingen van DGSM aan wedstrijddeelnemers (wordt wel beter de laatste tijd) 

* 	Hinderlijk zijn de plankzeilers in de overgang van het Oostgat naar Sardijngeul en omgekeerd. 

* 	In de Wielingen kunnen jachten hinderlijk varen, vooral bij mist. 

Ze wijzigen vaak hun koers. 
* 	Eerste maatregel van de beroepsvaart is - vaart minderen. 

Gebeurt vaak bij de Sardijngeul. 

Voor de rest niet zo vaak. 	 bijtagefo 
cjroep 
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Turbineschepen (container) worden soms op manoeuvreersnelheid gezet, maar kapitein wil dat vaak niet. 

* 	Xoers verleggen komt weinig voor, achteruitslaan echter wel eens - met uitzondering van het Oostgat. 

Vraag 3. 

schade 
* 	Incidenteel ondervindt men economische schade (missen van sluis, dus schutting, kost veel). 

* 	patrouillediensten is te vaak bezig met scheppen van orde in de pleziervaart (ten nadele van andere taken) 

uiteraard neemt dit toe als de pleziervaart toeneemt. 

* 	Eénmaal op strand bij Oostgat (met 16 mijl) vastgezeten door uitwijken voor pleziervaart (9 jaar geleden - sinds 

'84) 

Maatregelen: 

Vraag 4. 
* 	Jachthavens niet langs vaargeul tenzij scheepvaartregeling wordt gerealiseerd. pleziervaart heeft veel plezier 

van gele betonning in Nollegeul. 

* 	vaarbewijs verplichten zou al veel verbeteren (met passieve luisterplicht) 

* 	Bij de komst van vissershaven/Jachthavefl in Vlissingen de invaart goed regelen door publicaties op kaarten en 

zeemansg ids. 

Uitvaart met lichten te regelen door SID. 

Voor pleziervaart een wachtgebied creëren voor het invaren. 

Ebijl,age to 
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Aantekeningen naar aanleiding van interview met GROEP 5 - PSD. 

vraag 1. 

plez-ber 
* 	problemen voor de Haven van Breskens. Pleziervaart weet niet van afspraken tussen de PSD en de beroepsvaart. 

pleziervaartuigen zijn veelal niet genoeg bekend met de situatie in vaargebied PSD-boten. 

Vraag 2. 

ber-plez 
* 	Vaargedrag in de Haven van Vlissingen dikwijls hinderlijk voor de PSD-boten. Schip wordt na schutten in haven op- 

getuigd (soms met kind aan roer) en ligt vaak in koerslijn van PSD-boot. 

* 	Hinderlijk dichtbij PSD-boten varen tijdens overtocht van de dienst. Veerboot wijkt zoveel als mogelijk uit, tot 

het niet meer kan. Men moet tenslotte goed op de haven lopen. 

vraag 3. 

schade 
* 	Bijna ongelukken komen voor. Boten bij oversteek altijd dwars op stroom van de rivier, met risico (volgens gezag- 

voerder veerdienst vlissingen-BreskenS in zijn loopbaan lOx bijna ongeluk voorgekomen - (12 jaar ervaring) 

Bij 50% van de overtochten moet men corrigerend optreden. men moet in 't algemeen zeer oplettend zijn - vooral 

bij donker. 

Een ervaring, waarbij jacht bijna is overvaren: 

- 	slecht zicht over eb in donker 

- 	kijkend op radar ziet men jacht komen (verlicht) 

- 	op 400/500 m voor wordt iets waargenomen (op radar niet duidelijk) 

- 	reactie: vaart minderen, 

- 	plotseling jacht vlak voor de veerboot 

- 	snel reageren om ongeluk te voorkomen 

- 	was toch geen valse echo op radar 	 1 
- jacht had radar-reflector, maar zat achter het zeil 	 1 blj1agø 

iol 
- 	waargenomen met de schijnwerper. 	

L 
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Vraag 2. 

be t - ple z 
* 	problemen in Zuidergat. 

Ook midden in de rivier. Pleziervaart dikwijls in koerslijn van de beroepsvaart. 

* in seizoen vaart groot zeilschip vanuit Antwerpen de Schelde af. 

Mogelijk een opleidingsschip. 

Vaart dikwijls hinderlijk dicht langs de PSD-boten. 

Ook vissersschepen varen hinderlijk. 

Houden veelal niet de goede kant aan. 

* 	Opmerkingen: 

RP te Water treedt in die gevallen waarin ze fouten waarneemt, corrigerend op. 

Als de PSD-boot marifooncontact opneemt (indien mogelijk) dan wordt dit gehoord door de RP te Water en de ver-

keerspost Hansweert. 

Vraag 3. 

schade 
* 	PSD moet steeds oplettend zijn om schade te voorkomen. 

Kans op schade blijft er steeds. 

Uiteraard is PSD goed met situatie vertrouwd en anticipeerd steeds. 

Maatregelen: 

Vraag 4. 
* 	Jachten uit hoofdvaarwaters weren. Bijvoorbeeld niet langs Oostgat maar door de DeurloO. 

* 	Kies route door vaarwater langs Hoofdplaat. 

* 	Op kaarten aangeven waar pleziervaart moet en veilig kan varen. 

* 	In de toekomst de pleziervaart per cluster uit de haven Vlissingen begeleiden tot aan de Wielingen. Indien terug 

naar jachthaven Vlissingen, dan eerst naar een wachtplaats. 

* 	Men moet de ontwikkeling niet tegengaan bij uitbreiding of vestiging van jachthavens. 

* 	Zeker niet direct aan de hoofdgeulen vestigen. Hoewel één en ander afhankelijk is van verbeteringen in het vaar- 

gedrag van de pleziervaart. 

* 	Pleziervaart op de Westerschelde moet in goede banen worden geleid. 	 [bipae 1 
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* 	Moeilijke plaatsen voor jachthavens zijn: 

- 	Vlissingen 

- 	Breskens 

- 	1-lansweert 

Betere plaats is Hoedekenskerke. 

* 	Goede afspraken maken tussen RWS/DGSM - denk hierbij aan verkeersregelingen en begeleiding. 

EiaQe,!j 
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Aantekeningefl naar aanleiding van interview met GROEP 6 - "Schuttevaer" (leden) 

Vraag 1. 

plez-ber 

	

* 	Geen van beide ondervraagde practiserende schippers hebben ervaring als pleziervaarder. Een vindt wel dat er pro- 

blemen zijn, de ander niet. 

	

* 	Problemen zijn er bij Schaar van Ossenisse en bij het Straatje van Willem. 

	

* 	Samengevat geen of nauwelijks problemen. 

	

* 	Watersporter is over algemeen plaatselijk aardig bekend. Engelsen gedragen zich veelal kundig (volgens vertegen- 

woordiger DGSM). 

	

* 	In de watersportverenigingen is een tendens te bespeuren dat men moeite doet (belangstelling heeft) om ook een 

vaarbewijs te verkrijgen. 

	

* 	problemen met golf slag meestal in de havens. 

vraag 2. 

ber-plez 

	

* 	Bij beroepsvaart zijn er problemen. 

	

* 	Hinderlijk plankzeilen vanuit vluchthaven (voormalige veerhaven Terneuzen). 

	

* 	Ook waterskiën kan hinderlijk zijn. 

	

* 	Probleem in buitenhaven Vlissingen wel ernstig (in sluizen is geen verdeling beroepsvaart/pleziervaart). 

	

* 	Hinderlijk koerskruisen komt veel voor: 

- 	pas van Borssele 

- 	pas van Baarland 

- 	Straatje van Willem 

- 	ingang Zuid-Everingen 

- 	bij haven van Hansweert. 

	

* 	Zowel voor plezier- als beroepsvaart, wat gaat afvarend schip doen (zeeschip). Als ze uit het "Straatje" komen 

dan moet men elkaar kruisen (signaal geven is hier gewenst). 

	

* 	Als regel moet pleziervaart wachten bij uitvaren vanuit havens - men vaart naar hoofdvaarwater. 

	

* 	pleziervaart schrikt dikwijls bij signalen. 

	

* 	Toch niet zoveel pleziervaart op de Westerschelde. Indien wel, dan meestal ervaren. 

	

* 	Breskens is niet lastig voor de beroepsvaart. Hier veelal zeezeilers. 

* 	Bij slechts weer komt men meer de Schelde op varen. 

* 	Bij de Paal veel Belgische boten (kleine) . 	 bijlage io 
cjroep 
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Vraag 3. 

schade 

* 	Nauwelijks problemen 
* 	Schipper houdt koers tot het niet meer gaat, anders zal jacht niet begrijpen wat schipper wil. 

* 	Kans op schade komt in praktijk voor, probeer tijdens reis zoveel mogelijk te plannen. 

* 	BeroepsSchipper komt zelf bijna nooit in problemen al blijft het gedrag van de pleziervaart hinderlijk. 

Maatregelen: 

Vraag 4. 
* 	Marifoon voor de pleziervaart zullen problemen verminderen. 

* 	Marifoon bij ca. 90% van de beroepsvaart. 

Marifoon bij ca. 20% van de pleziervaart. 

* 	Verwacht wordt dat pleziervaarder zich aan de regels zal houden bij marifoongebruik en dat het aantal ongelukken 

zal verminderen. 

* 	Geef aan de pleziervaart instructies, problemen ontstaan als men niet weet wat er gaande is. 

* 	Meer aanduidingen op vaarkaarten. 

Waar moet men varen (andere ruimte beter benutten) 

Betonning op 8 meter water. Veel jachten weten niet dat ze veel verder kunnen dan ze in de praktijk varen. 

* 	Een vestiging in Hoedekenskerke kan bij Hansweert en Walsoorden de problemen vergroten. 

* 	Indien jachthaven Terneuzen 	(vluchthaven) met 100 plaatsen zou worden uitgebreid 	(wordt niet verwacht) 	dan geen 

problemen verwacht - oppassen bij uitvaren van de haven. 

* 	uitbreiding bij 	Sas van Cent 	zal naar verwachting wel problemen geven 	(denk aan doorvaart bij 	
bruggen - meer 

brugopeningen) 
* 	Hansweert en Walsoorden als lokaties voor pleziervaart, niet aan te bevelen - eventueel bestaande toestand niet 

uitbreiden. 
* 	uitbreiding de Paal 	(jachthaven) 	is minder bezwaarlijk. 

* 	uitbreiding Vlissingen niet aantrekkelijk. Pleziervaart zoekt goedkope en eventuele gratis ligplaatsen op. 

bijlage 
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Aantekeningen naar aanleiding van interview met GROEP7-RP te water 

Samenwerkingsregel houdt in dat RP niet in andermans taken treedt. 

Vraag 1 

plez-ber. 
* 	Over 't algemeen geen problemen. 

Pleziervaart heet ondergeschikt aan de beroepsvaart. 

* 	Bij zeilwedstrijden vindt men dat de beroepsvaart in de weg zit. Het feit dat men een vergunning heeft betekent 

niet dat men kan doen wat men wil. 
Hoewel dikwijls onvoldoende begeleiding, let men op dat plezierboten gelijktijdig oversteken. 

* 	Haven Hansweert is moeilijk - bij binnenkomen moeite met inschatten vaarsnelheden beroepsvaart. 

Bij deze situatie vindt de pleziervaart de beroepsvaart tegen zich. 

Haven Hansweert eigenlijk ongeschikt als jachthaven. 

* 	Tijdens zeilwedstrijden wordt gecontroleerd of vergunning door DGSM is afgegeven. 

* 	Op weg naar Terneuzen meldt de binnenschipper zich bij boei 22. Schipper houdt zich niet aan de regels. 

Houdt soms de verkeerde zijde van de betonning (vaargeul). Vanuit de vluchthaven (jachthaven) vooral bij L.W. 

weet de pleziervaart niet altijd wat er op de rivier gebeurd. 

Schippers beroepen zich op aanwijzingen van de VP-Terneuzen (komen hier en daar te kort). 

RP te water treedt vaak regelend op. 
* 	Bij Borssele-Everiflgefl heeft pleziervaart tijdens zeilwedstrijden toch problemen met de beroepsvaart. 

* op de Rede van Vlissingen hebben pleziervaarders last bij het beboodsen van zeevaart. 
* 	Van Breskens naar het Oostgat hinderlijk kris-kras varen. 

Van Breskens naar Wielingen, erg lange weg. 

* 	Oostgat voor pleziervaart groot probleem, vooral de plankzeiler. voor de een is het vaarwater beperkt, anderen 

zoeken dit op en vinden de golf slag aantrekkelijk, deze hebben geen problemen (veel ervaring). Vaarsnelheden bij 

grote zeeschepen worden vaak verkeerd ingeschat. 

* 	Engelse zeezeilers gedragen zich in het Oostgat veelal gedisciplineerd. 

* 	Rode boei bij Dishoek is plaats waar wordt overgstoken. 
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Vraag 2. 
* 	Bij beroepsvaart ontstaan problemen, vooral bij tegemoetkomend verkeer kan voor pleziervaart niet worden uitgewe- 

ken (bij smal vaarwater zeker) 

* 	Bij Pas van Borssele zijn er problemen. 

* 	Men steekt Stoombotengat nogal eens schuin over, waarom niet recht. (gerekend vanuit Terneuzen). 

* 	Ook situatie nabij haven Hansweert is niet aantrekkelijk bij het invaren. 

Het uitvaren gaat beter. Er is veel beroepsvaart op een niet te breed vaarwater. 

* 	VP-Hansweert werkt goed. Hebben goed kontakt met de binnenvaart. Werkt niet te formeel. In Terneuzen (VP) is de 

ervaring wat minder. Reden: In Hansweert heeft men een traditie. Terneuzen kwam later. Het loodswezen had niet 

die kontakten die men bij Hansweert (RWS) wel had. 

* 	Er zijn pleziervaarders die zeggen, laat de beroepsvaart z'n eigen gang maar gaan, wij zullen zelf onze zaak wel 

regelen. 
Zeevaart reageert in veel gevallen zo, dat ze niet in de problemen kan komen. Veelal vindt men uit met wat voor 

zeiler men te doen heeft. 

Vraag 3. 
* 	Beroepsvaart heeft weinig materiële schade bij aanvaring met recreatievaart. Ze kan wel in de problemen komen. 

Maatregelen: 

Vraag 4. 
* 	Hoedekenskerke is aantrekkelijke lokatie voor pleziervaart. 
* 	Zorg bij Breskens voor een veilige oversteek tijdens zeilwedstrijden. Start vanuit Breskens moet kunnen worden 

gezien. 
* 	Bij afgifte van vergunningen bij wedstrijden (DGSM) strengere voorwaarden stellen. 

* 	Breskens ligt wel gunstig voor plaats jachthaven. 

* 	Vlissingen ligt veel ongunstiger - maak hier nooit een startpunt voor zeilwedstrijden. 

* 	Vanuit Vlissingen (later als passantenhaven) naar Wielingen met verkeersregeling uitvaren, (door middel van ver- 

keerslichten) samen met info van SID. 
DGSM zal met verkeersbegeleiding extra werk krijgen als Vlissingen Jachthaven een feit zal zijn. 

* 	Middelgat en Everingen worden door pleziervaart te weinig gebruikt. De indruk bestaat dat het hier veel veiliger 

varen is. [biJtae1J 
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Dit geldt mogelijk ook voor andere gebieden. Breng dit onder de aandacht van de watersporter. 

* 	ANWB geven kennelijk wel eens adviezen in hun almanak die in strijd zijn met de reglementen. 

* 	In het Oostgat heeft RP te Water de neiging om tegen de plankzeilers verbiedend op te treden (niet surfen buiten 

de paalhoofden) 

Men moet in dit gebied deze sport niet stimuleren. 

* 	Maak de Zimmermangeul aantrekkelijk door er recrea-betonning in aan te brengen. Als er betonning ligt (in 't 

algemeen) maakt men daar graag gebruik van. 

* 	Overleg met KNWV/ANWB om gezamenlijk tot goede oplossingen te komen. 

* 	Nooit de Westerschelde promoten als ideaal vaarwater voor de pleziervaart. 

* 	Denk aan ca. 1.000 ligplaatsen langs de hele Westerschelde. Indien er verbeteringen komen reken dan op zekere 

zuigkracht naar Belgisch havens (Zeebrugge-AntwerPefl). 

* 	Geen uitgesproken beleid met betrekking tot uitbreiding of vestiging van jachthavens (terughoudend). Situatie 

wordt op Westerschelde niet aantrekkelijk bij groter toelatingsbeleid. 

* 	Bij Breskens geen problemen (nauwelijks) 

* 	Bij Hoedekenskerke goede gelegenheid. 

* 	Bij Terneuzen (aan hoofdvaarwater) niet aantrekkelijk, verkeerstechnisch gezien. 

We willen overigens niemand tegenhouden. 

* 	Kijk of locatie nabij paulinapolder is te bedenken. Recrea-gebied Braakman in de buurt. 

* 	Westerschelde is best geschikt voor pleziervaart. Kwestie is, vaak goede gedragsregels in verband met veiligheid. 

* 	Lokatie bij scheepwerf Hansweert. Mogelijk oriënteert men zich dan meer op het Middelgat. 

* 	Meeste problemen toch bij havens en splitsingspunten. 

* 	Voorkom zoveel mogelijk koerskrui-sen. 

* 	Geen pleziervaart in en langs de hoofdvaarwaters. 

[bi]! 
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