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Jaargang 40 nr 3 oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar 

Datum: oktober  2019 

 

Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk  
 
Voorzitter:          Luuk Wagter Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk         0714027290 
                            Email: lwagter@kpnmail.nl                                                    0623060353 
 
2de voorzitter      T. Kralt, Schaapherdershoek 14  2231 AC Rijnsburg           0714020165 
                           Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl                                           0619955721 

  
Secretaris:          J. v. d. Horn,  Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg                   0624496223 
                           Email: jaap.vdhorn@icloud.com                                                                   
 
2de Secretaris:     Koos Ketting  Kortenaerstraat 31  2224 RH Katwijk      0633736009 
                           Email: koos.ketting@kpnmail.nl                                             
 
Penningmeester: T. Kralt  Schaapherdershoek 14 2231 AC Rijnsburg              0714020165 
                            Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl                                             0619955721 

 
Bestuurslid         Ron v. d. Haring Dorpsstraat 32 A  2661 CG   0646899646  

Bergschenhoek          0646899646               

                           Email: harduijn@gmail.com                                                    
                                       
Bestuurslid EC:  Joke Jonker, Rijnmond  27  2225 VL Katwijk                        0714015928 
                           Email:  vishandeljonker@hotmail.com                                0622196319    
                                      

Bestuurslid:        Jan v. Duijn Remisestraat 14 2225 JT Katwijk                      0714075553 
                           Email: jhwvanduyn@gmail.com                                          0610406464 

De Meerpaal 
Redactie:            Joke Blom  Pr. Beatrixlaan 43 2224 XH  Katwijk                     
                           Email: j.blom1959@gmail.com                                                 06 38916349  
 
Advertenties:    Koos Ketting, Kortenaerstraat 31  2224 RH Katwijk                06 33736009 
                           Email: koos.ketting@kpnmail.nl 

 

Evenementencommissie: 
Hoofd: Joke Jonker, Rijnmond 27    2225 VL  Katwijk                                       071-4015928              
Lid:     Wil Varkevisser,  Pr. Hendrikkade 107  Katwijk 

 

Postadres secretariaat en ledenadministratie  

AWK  J. v. d. Horn, Berkenpad 10  2231 XK Rijnsburg 
Email:   secawk1965@gmail.com            IBAN nummer Giro NL44 INGB 0005 4049 41 

 
Website: http://.watersport-katwijk.nl  
 

Leden  van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven Katwijk:  

L.Wagter ,  M.Haasnoot-van Duijn en J.v.d. Horn. 
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Voorwoord. 
 

En toen was het alweer najaar….nog even en de klok wordt weer een uur terug 

gezet, we doen ’s avonds de gordijnen weer dicht, steken kaarsen aan en maken 
ons klaar voor de winterperiode. 

Velen ervaren dit als gezellig maar sta ook even stil bij de medemens voor wie 

de feestdagen een moeilijke periode is.  
 

Najaar en winter betekent  ook de boot winterklaar gemaakt moet worden. Ik 

zie lege boxen in de haven dus ik denk dat velen hun boot eruit hebben gehaald 

voor onderhoud. Op internet kan je allerlei tips vinden hoe dit te doen.  
 

En natuurlijk in deze MEERPAAL ook de aankondiging van de BINGO.  

 

 
 
 

Altijd weer een gezellig evenement en ik hoop u daar te zien.  

In de MEERPAAL vindt u ook verslagen van de evenementencommissie, leuk 
om te lezen maar nog leuker om een keer aan een evenement deel te nemen.  

DUS: kom naar de bingo in  

 
Ik wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL en tot ziens inde haven of bij 

een activiteit. 
 

Met vriendelijke groet , veel leesplezier. 

 
Joke. 
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Van de bestuurstafel……. 
 

Seizoen 2019 is zo goed als voorbij! Een beetje wisselend seizoen voor wat het 

weer betreft. Van alles wat, van hagelbuien, storm, hittegolf. Kortom voor elk 
wat wils, maar niet echt stabiel. 
 

Vanuit de vereniging zijn er gelukkig geen schokkende dingen te melden, alles 

gaat z´n gangetje. De najaarsvaartocht naar Aalsmeer was een groot succes en 
heel gezellig. Perfecte ontvangst door havenmeester Remco. De sfeer was 

uitstekend en we hadden daar de gelegenheid ´s-avonds gezellig 

bij elkaar te zitten. Ongetwijfeld vindt u verder in deze Meerpaal wel een 
verslag van deze vaartocht. 
 

Zoals u wellicht heeft vernomen gaat de voorjaarsvaartocht met de hemelvaart 

naar jachthaven Blijdorp in Rotterdam. Volgens zeggen is daar het clubgebouw 
en douchegebouw volledig vernieuwd. 
 

Vanuit de haven is te melden dat het aantal passanten is uitgekomen op circa 

8.300. Dat is wat minder dan 2018 toen we over de 9.000 gingen. Het weer 

werkte niet erg mee in het voorjaar. Ook de vergrijzing is een reden dat er 
minder wordt gevaren. Dat is uiteraard niet alleen bij ons in Katwijk 

het geval, maar een landelijk fenomeen. Zelf zijn wij dit jaar vrij veel weg 

geweest en hebben ook in het land kunnen ervaren dat er minder werd gevaren. 
Wellicht met uitzondering in Limburg waar enkele havens vrij druk bezet 

waren. Wellicht omdat Andre Rieu meerdere concerten gaf in Maastricht.  

 
Verder zult u in de nieuwsbrief van de haven worden geïnformeerd over de 

tarieven voor komend jaar. Een lichte stijging is niet te voorkomen met een 

teruglopend aantal passanten. 

Wellicht worden in het voorjaar de overige elektra kasten vervangen aangezien 
de meters voor de vaste aansluitingen niet meer zijn goedgekeurd door 

agentschap telecom. Dit is echt een grote kostenpost, maar dan is de haven wat 

dat betreft weer toekomstbestendig.  
  

Ik wil u nog even opmerkzaam maken op het feit dat, ondanks dat het seizoen 

bijna over is, er een behoorlijk aantal fietsen op het platform staan.  
 

LET OP: ALS  DE FIETSEN ER EIND NOVEMBER NOG STAAN, WORDEN 
ZE VERWIJDERD EN AFGEVOERD! 
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Verder wil ik u wijzen op de andere evenementen zoals in deze Meerpaal 

genoemd. Neem deel en leer uw mede bootbezitters kennen. 
 

Het bestuur wenst u een goed en gezellig najaar! 
 

Uw voorzitter, Luuk Wagter 

 

 

Van de redactie. 
 

Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom 

 
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com 

 

Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere 

personen worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven gebeurt in 
overleg met het bestuur. 

 

De volgende Meerpaal verschijnt in december 2019. 

 

Puzzel mee: 

Voor de kids (en hun ouders ). Jullie vinden in deze MEERPAAL 

verschillende rebussen. Los ze allemaal op en onder de goede inzenders 
worden waardebonnen verloot. 

Mail uw antwoorden naar: j.blom1959@gmail.com 

 

Rebus 1: 
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Afgelopen maanden zijn er drie leden van onze vereniging ons ontvallen. 

 
Met respect noemen wij: 

 

Vries Schaddé van Dooren 
overleden in juni op 80-jarige leeftijd 

 
 

Dirk Hus 
overleden in juli op 88 jarige leeftijd 

 

 

Gerrit Panne 
 overleden in september op 79 jarige leeftijd 

 

 

Het bestuur van de AWK wenst de nabestaanden veel kracht en sterkte 
om dit verlies te dragen.  
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Alternatieven voor antifouling getest: info: varen doe je samen 

 

In de recreatievaart wordt nogal eens gebruik gemaakt van onderwaterverf die 
niet is toegestaan. Veel van deze antifoulings zijn in Nederland verboden. Op 

de informatiepagina Antifouling kun je hierover meer lezen. Wie een illegale 

antifouling gebruikt, riskeert een boete van 2500 euro en is verplicht de 
vervuilende laag van het onderwaterschip te verwijderen. 

 

Alternatieven antifouling 

Gelukkig zijn er op dit moment al veel alternatieven, zoals bijvoorbeeld 
ultrasoon apparatuur, siliconen-wrap, vezel-wrap, nanoverf of harde 

glascoating. Doordat ze ook vaak nieuw zijn, weten mensen niet of ze wel goed 

werken en of ze geschikt zijn voor hun boot en vaargebied. Ze gaan vaak langer 
mee maar ze zijn ook vaak duur. Ondanks het brede aanbod van alternatieven, 

blijkt in de praktijk dat het moeilijk is om over te stappen. 

 
Alternatieven praktijktest 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor 

het maken van de regels over dit onderwerp, wil hierbij graag helpen door de 

alternatieven te testen. Sinds het begin van vaarseizoen 2019 doen twee 
verhuurbedrijven van HISWA Vereniging mee aan deze test. De ene vloot, 

Ottenhome in Heeg ligt op zoet water en de andere Aquavitesse in Bruinisse op 

zout water. Elke boot van de verhuurvloot is voorzien van één van de 
alternatieve producten. Elke 6 tot 8 weken worden de boten uit het water getild 

en geïnspecteerd. In oktober 2019 is de laatste inspectie door Endures en zal 

een rapport worden opgemaakt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Adverteren in de Meerpaal? 

Per 1/3 pagina,   per jaar € 45,00 

Per ½   pagina,  per jaar € 57,50 

Per ¾   pagina,  per jaar € 75,00 

Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 

Info bij het secretariaat, zie voorblad. 
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 Informatie van Koos Ketting….IS HIER IETS VOOR U BIJ? 
 

Bij het opruimen kwamen diverse dingen te voor schijn die voor 

liefhebbers afgehaald kunnen worden. 
 

** Een map met allerlei technische informatie, over o.a. solderen 

geisers aan boord, elec. installatie, van alles wat. 
 

** Motorboek van Thornycroft, met o.a. inbouw en tekeningen. 

 
** Motorboek van D.E.160 Diesel, basic en Engine Unit, deze 

motor staat in de oude boot van A. Beelen, (Aquarius). 

 

** Originele reparatie set voor 220 v lichtslang. 
 

** 24 volt ventilator gemonteerd in pijp en bocht 90graden 

rond 10 cm. 
 

** Voor (hobbyist?) voor tv opnamen of derg. een interactieve HD 

ontvanger. 
 

** Vlaggenlijnen en/of vlaggen. 

 

Als er interesse is voor vlaggetjes met lijn voor versiering e.d. 
kunnen de lijnen met vlaggetjes voor u worden gemaakt van 

originele vlaggen doek in diverse kleuren, alles in normale 

maten. 
Of wilt u een vlag op maat voor op de boot, en daar zelf de 

naam opzetten? Kan ook gemaakt worden, geef de maat maar 

op. 

 
Afhalen bij Koos, Kortenaerstraat 31 KW. Tel.06-33736009 

Email: koos.ketting@kpnmail.nl 
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- 

 

Advies en assistentie aan doe-het-zelvers 

  

- Ruim  20 jaar ervaring als jachtschilder 

  

- Schilderwerk aan allerlei soorten 

vaartuigen: hout, polyester, staal etc. 

  

- Wij schilderen ook huizen! 
 

 

 
REBUS 2:  
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Prijswinnaars puzzel MEERPAAL 2 

 

Dhr Tiekstra uit Haarlem (nog geen box) en Marian Pluimgraaff-Weststraten 
uit Katwijk  (box 267) zijn de prijswinnaars. 

De bon hebben zij reeds ontvangen. 

 
Oplossing Puzzel nr 1: 
1 + 4 = 5 

2 + 5 = 12 

3 + 6 = 21 

8 + 11 = ?  antwoord = 40 (meerdere antwoorden mogelijk, o.a. 96) 

 

Puzzel nr 2:  

Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De 

onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270 cm 

lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm van een andere tree vandaan. Als het vloed 

wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de 

bovenste tree van de ladder raakt? 

Antwoord: Nooit, het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met 

het tij mee zal stijgen. 

PRIJSPUZZEL 3: 
Bart verdient €16,- per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt hij 8 uur per 

dag. Op vrijdag werkt hij een halve dag . Eén keer in de 2 weken werkt hij ook een 

halve dag op zaterdag; hij krijgt dan wel 150% uitbetaald.   Antwoord: € 496  

 

PRIJSPUZZEL 4: 

 
 

antwoord: binnenkomen. 
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Voor u gelezen in VRIJ, bijlage van Telegraaf: info: Koos Ketting 

 

EXAMENKLUCHT. Door Epco Ongering 
 

Aan de telefoon briest een woedende vaarbewijsopleider. 

Wat blijkt? Niemand kan dit jaar nog een Klein Vaarbewijs 

halen, een nieuw hoofdstuk in de vaarbewijs-examenklucht. 
 

Vanaf 1 januari worden de vaarexamens niet meer 

afgenomen door Vamex, een stichting van vier 

watersportbonden, maar door het CBR. Die overgang 
wakkerde de angst aan dat de examens zwaarder zouden 

worden. Er gingen zelfs geruchten over een praktisch 

vaarexamen. Door deze onterechte paniek kwam er een run 
op de beschikbare examentijden voor 2019. En nu zijn alle 

20.000 resterende examenplekken volgeboekt.  

 
Logisch dat de opleiders boos zijn. 

Ze stomen mensen klaar voor een examen dat er voorlopig niet komt.  

De gang van zaken zijn vreemd, maar de gevolgen zijn te overzien.  

Vanaf 1 januari heeft het CBR weer tal van examen plekken vrij  
voor vrijwel dezelfde examens. 

Ik maak me meer zorgen om al die mensen die wel 

een theoretisch examen hebben gehaald, maar nooit in de 
praktijk hebben leren varen. 

 

REBUS 3: 
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BINGO 2019 

 

Zaterdagavond, 9 november 2018, organiseert de 
evenementencommissie van de AWK de traditionele 

BINGO avond. 

 
Kom spelen  met uw familie, buren en kennissen en wees verzekerd van een  

gezellige avond: ook al wint u geen prijs: u wint een gezellige avond. Er 

worden 10 bingoronden gespeeld, een wilde bingo en de avond wordt 
afgesloten met  een loterij. De koffie staat klaar in het wijkgebouw  

 

Wijkgebouw NOORD-NOORD-OOST, Katwijk. 
 

 
 
b 
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Brugbediening op afstand – tips en informatie info varen doe je samen 

 
Op veel plekken in Nederland worden bruggen en sluizen op bepaalde trajecten 

centraal bediend. Ook zijn diverse vaarwegbeheerders op dit moment bezig om 

sluis- en brugbedieningen te moderniseren en verder te centraliseren. Bediening 

op afstand betekent dat bruggen en sluizen niet meer vanuit een 
bedieningsgebouw op het complex worden bediend, maar vanuit een centrale 

die meerdere objecten beheert.  

 
Camera’s zorgen voor zicht op het scheepvaartverkeer en de omgeving. Door 

het gebruik van camera’s en monitoren heeft de bedienaar bij bediening op 

afstand meer overzicht en kan hij ‘om de hoek kijken’. De risico’s zijn daarom 
gelijk aan lokaal bedienen. Ongeval cijfers tonen aan dat het op afstand 

bedienen niet leidt tot een toename van ongevallen met bruggen en sluizen. 

Rijkswaterstaat houdt overigens altijd de mogelijkheid om de sluis of brug ook 

lokaal te kunnen bedienen. De systemen bij de complexen zelf worden hiervoor 
onderhouden. 

 

Wat is het doel van centrale bediening? 
De doelstellingen voor het centraal bedienen van bruggen en sluizen zijn:  

�Toename van efficiëntie en veiligheid op de vaarweg  

�Betere afstemming tussen bruggen en sluizen door corridorbediening 
(‘blauwe golf’) 

�Betere doorstroming op klasse IV-vaarwegen en hoofdvaarwegen 

�Uniforme bediening van alle objecten 

 
Waar moet je als vaarweggebruiker op letten? 

Het belangrijkste om te onthouden als vaarweggebruiker is dat de 

brug/sluiswachter jou moet kunnen zien. Dat wil zeggen dat het belangrijk is 
dat je binnen het bereik van de camera vaart. Het komt nogal eens voor dat 

schepen te ver voor de brug gaan liggen wachten, net buiten het bereik van de 

camera, zodat de brugwachter je niet kan zien.  

 
Dus, vaar goed op richting de brug en/of leg aan op de daarvoor bestemde 

wachtsteiger. Communiceer met de centrale via de marifoon als dat nodig is. 
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En verder: 
Hou er verder rekening mee dat je aan blijft sluiten bij de andere schepen om je 

heen om in een keer tegelijk door brug of sluis te kunnen (corridorbediening of 

‘Blauwe golf’). Pas je snelheid aan en probeer bij elkaar in de buurt te blijven. 
Laat, als recreatievaarder, de beroepsvaart voor gaan, blijf achter hen aanvaren.  

 

Doe aan reisvoorbereiding. Zoek in de Almanak op of er bijzonderheden zijn 
op je traject en noteer de marifoonkanalen die er gebruikt worden. Meer 

informatie vind je in onze brochure ‘Vlot en veilig door brug en sluis’.  

 

Ook bij Rijkswaterstaat vind je meer informatie over centrale brug- en 
sluisbediening. 

 

Goede, veilige vaart! 
 

 

 

b 
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Cijfers SOS-database Rijkswaterstaat 

Minder slachtoffers op het binnenwater, maar meer ongevallen in 

2018. 
 

 Op de kanalen, rivieren en meren die Rijkswaterstaat en anderen in      

Nederland beheren zijn over 2018 meer scheepsongevallen 

geregistreerd dan in 2017, maar er waren minder slachtoffers.  
 

Het totaal aantal 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. 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. Dat meldt Rijkswaterstaat. 

 

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 scheepsongevallen. Naast de verbeterde registratie, is een 

deel van de toename in scheepsongevallen 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 Gelderse 
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 manoeuvres, 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. 

Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere 
partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder meer via 

‘Varen doe je Samen!’.  
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Vaar Melder-app 

Rijkswaterstaat laat verder weten dat de Vaar Melder-app, waarmee 

vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en 
gevaarlijke situaties of gedrag, een druk jaar achter de rug heeft. Zowel 

beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig 

melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna 

aanvaringen en kapotte verlichting 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 gratis te downloaden voor iOS en Android. 
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Voor u gelezen in VRIJ van mei 2019 info: Koos Ketting 

Plezierdrol 

 

In de pers werd rond de nieuwe overheidsplannen voor vuilwatertanks 

het woord plezierdrol geïntroduceerd. Dit verwijst naar het verbod om 
het boordtoiletje van plezierjachten op het oppervlaktewater te laten 

lozen, terwijl de beroepsvaart dit wel mag. 

 
Vanwege het geringe aantal illegale pleziervaartlozingen lijkt de 

vuilwaterregelgeving op schieten met een kanon op een mug. Feit is 

dat alleen op plekken waar veel watersporters lang afgemeerd liggen, 

zoals bij evenementen, er soms illegaal wordt geloosd. Sporadisch kan 
het zwemwater daardoor ziekmakend worden. 

 

Minister van Nieuwenhuizen wil lozingen voorkomen door 
vuilwatertanks te laten verzegelen. Als alternatief stelt zij een 

zuiveringsinstallatie voor. Dan mag je toiletwater lozen als het aan 

boord van bacteriën en schadelijke stoffen is ontdaan. Zo’n installatie 
gaat circa 2500 euro per boot kosten, maar goedgekeurde toestellen 

zijn er nog niet. 

 

Is dit plan een dode mus? Nee, ik zie het als een oproep aan de 
branche om met goedkope, kwalitatief hoogstaande 

zuiveringsapparaten te komen. Als deze goed werken, ligt er een 

enorme markt open en kan zo’n systeem ook op beroepsschepen 
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worden verplicht. Zijn we meteen van de beroepsdrollen af. 

Opmerking. 

Toen wij in 1990 een andere boot kochten waren de chemische 
toiletten in opgang. In die eerste periode kon je dat toilet wel legen, 

maar je moest wel een plaats weten waar dat kon. Later zijn er in veel 

jachthavens specials vuilwatertanks gebouwd waar je eigen tankje kon 

leegstorten. 
 
 

Opknapbeurt voor tachtig oude bruggen en tunnels: info: varen doe je 

samen 
 

Opknapbeurt voor tachtig oude bruggen en tunnels. Veel bruggen en tunnels in 

Nederland stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan 

groot onderhoud toe.  Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en 
Waterstaat) gaat daarom de komende jaren 80 oude bruggen en tunnels 

verjongen en vernieuwen. Houdt dus rekening met stremmingen en zorg voor 

een goede reisvoorbereiding.  
 

Innovatieve technieken 

De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat 
signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Zo kunnen 

storingen die files veroorzaken worden voorkomen. De minister wil de bruggen 

die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de 

programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote 
onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. 

 

Aandacht voor onderhoud 
De minister heeft eerder deze week met Rijkswaterstaat de aftrap gegeven voor 

een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande 

infrastructuur. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 objecten in het 

vizier die een opknapbeurt nodig hebben. Uitval en storingen zorgen voor 
hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de 

impact hiervan toe. Van Nieuwenhuizen: “Ik wil de files aanpakken. Daarvoor 

is het nodig dat we meer aandacht hebben voor het onderhoud van de bestaande 
bruggen en tunnels. Investeren in de bestaande infrastructuur is enorm effectief 

om de files terug te dringen.” 
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350 miljoen euro per jaar 

Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 
jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 

miljoen euro per jaar. Voor veertig objecten lopen er projecten. Dit jaar neemt 

de minister een besluit over de volgorde van aanpak van nog eens veertig 

objecten. Ze wil daarbij scherp gaan kijken naar de eventuele maatschappelijke 
schade die ontstaat als een brug of tunnel dichtmoet. Dit betekent dat de impact 

van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering. 

 
Verduurzamen 

De minister wil de onderhoudsopgave benutten om de infrastructuur klaar te 

maken voor de toekomst. “We kijken niet alleen naar het verlengen van de 
levensduur, maar zetten vooral ook in op de toepassing van de nieuwste 

technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen en de 

infrastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik.” Belangrijke 

voorwaarde daarbij is dat de technologische innovaties veilig en cyber secure 
zijn. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen de infrastructuur verder verduurzamen, 

bijvoorbeeld met bruggen en sluizen die energieneutraal gaan opereren en door 

hergebruik van materialen zoals asfalt. 
 

Regionale aanpak 

Met name Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft de komende jaren een 
flinke onderhoudsopgave. Zo hebben alleen al acht grote bruggen, waaronder 

de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug groot onderhoud nodig. 

Hoewel verkeershinder onvermijdelijk is, zal Rijkswaterstaat in overleg met de 

provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen afspraken 
maken om de regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het overzicht van 

geplande werkzaamheden zal op basis van de laatste inzichten steeds worden 

geactualiseerd. Het meest actuele overzicht is te vinden op rws.nl/bereikbaarzh. 
Voor de andere regio’s wordt een soortgelijke aanpak ontwikkeld. Een 

overzicht van de vaarwegstremmingen is te vinden op Vaarweginformatie.nl.   
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Van het secretariaat. 

 

BELANGRIJK BERICHT 

 
GAAT U VERHUIZEN ? 

 

WILT U S.V.P.  UW NIEUWE ADRES DIRECT DOOR TE GEVEN AAN 
ONZE LEDENADMINISTRATIE? 

 

SECAWK1965@GMAIL.COM  of: J. v. d. Horn,  Berkenpad 10, 2231 XK 

Rijnsburg          
         

Let op: 

Als de post van uw oude adres terug komt naar de ledenadministratie krijgt 
u geen post meer van de AWK. 

 

Van de evenementencommissie: 
 

Agenda 2019 

9 november: 

Bingo in het Zandgat, zaal open om 19:30 uur. Bingo begint om 20:00 uur. 

 

Voorjaarstocht ‘LISSE’ 

Hemelvaartsdag zijn we om 09:30 uur vertrokken uit de haven. 

We waren met 9 boten, 6 waren al eerder weggegaan omdat de Sandlaanbrug 

onbemand was. 
Het weer viel een beetje tegen. 

Na ongeveer 2 uur varen kwamen we aan in Lisse, waar Luuk en Jan ons een 

plek aanwezen. 
 

We werden gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van WSV Lisse. 

Vrijdagavond was er de BBQ we waren met 41 personen. Het was heerlijk en 

werd verzorgd door de plaatselijke slager. 
Zaterdagmorgen op de fiets naar Leiden, gezellig even naar de markt en een 

bakkie gedaan. 

 
Zaterdagavond een gezellige avond met een hapje en een drankje. Iedereen was 

aanwezig we hadden zelfs een bandje van onze eigen leden! 

Jaap en Jan bedankt voor het mooie gitaarspel! 
Janny,  jij bedankt voor je solodans (nooit geweten dat je zo goed kon dansen)! 
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De stemming zat er goed in, waar we met zijn allen aan hebben meegewerkt! 

Zondagmorgen gingen er verschillende mensen naar huis andere bleven nog 

een paar dagen. 
Al met al was het een heel gezellig weekend! 

 

Namens de evenementen commissie Wil en Joke 

 

 

Najaarstocht ‘AALSMEER’ 

Donderdagmorgen, 5 september, om 09.00 uur zijn we vertrokken uit de haven. 
We waren met 12 boten, 5 hadden er af gezegd. 

Het waaide erg hard maar al met al viel het met varen toch wel mee. 

Luuk voer voor want hij wist een mooie vaart door de Blauwe Beugel, was niks 
teveel gezegd erg mooi om te varen. 

Rond 12.00 uur kwamen we aan in de haven van Aalsmeer.  

De havenmeester had al een platte grond gestuurd waar we moesten liggen. 

Heel goed geregeld! 
 

Vrijdagmorgen met zijn allen koffie gedronken bij de plaatselijke bakker {met 

wat lekkers}. 
Vrijdagavond een gezellig samen zijn: zeg maar Feestavond! 

De havenmeester had voor ons een tent met daarin stoelen en een bar klaar 

gezet. 
Hij is het hele weekend voor ons bezig geweest. 

 

Ons eigen Jachthavenbandje Jaap en Jan hebben weer voor ons gitaar gespeeld: 

prachtige meezing liedjes! 
En als klap op de vuurpijl hebben wij; Nel-Petra-Janny-Jenny-Joke en Jaap (in 

de hoofdrol) geplaybackt met het vers YMCA. 

Wil kon jammer genoeg niet mee doen ze was geveld door spit maar we 
vonden Jenny bereid om in te vallen. 

 

Zaterdag was er Braderie, s‘morgens was heel veel regen gevallen maar rond 

12.00 uur werd het droog. 
Er was van alles te koop, we konden ons hart ophalen! 

 

Om 17.30 uur zijn we gaan borrelen in de ‘Brasserie Nieuwe Meer’.  
Rond 18.00 uur werd het eten opgediend Sharing Diner. 

Zoiets hadden we allemaal nog nooit gegeten het was gewoon fantastisch. Er 

werden schalen op tafel gezet eerst met salades, pasta’s, saffraan met gamba’s, 
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toen varkens procureur en saté ik zal wel wat vergeten zijn want het kon niet 

op. Als toetje was er zelfgemaakt aardbeien ijs met slagroom. 

Dit maken ze vanaf 15 personen: echt een aanrader! 
 

Zondagmorgen om 10.30 uur zijn we naar Warmond gevaren en een nachtje bij 

het prieeltje gelegen. Maandagmorgen na een heel leuk weekend naar huis 

gevaren! 
 

Namens de evenementen commissie Wil en Joke 
 

 

NIET VERGETEN:  
 

 

 

REBUS 4:  

.  
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 Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling. 

Mogelijkheden voor de Doe het Zelver. 

Tevens betaalbare zeilmaker aan huis. 

Voor Valkenburg E.O. 
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BAKKER  

PROTEC 
 

Uniek in (scheeps)techniek 
 
 

Veerpolder 53Warmond 

071-3010376 

www.bakkerprotech.nl 

info@bakkerprotech.nl 

 


