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Weet u het nog? 
Op dinsdag 26 september 2017 was de haven van Terschelling potdicht door dikke mist. Het zicht was 
slechts 150 meter. Vanaf Terschelling en Vlieland vertrokken schepen alsof er niets aan de hand was. 
 

Aanvulling van het regioteam: 
 Slecht zicht? Minder dan 1.000 meter zicht in het hoofdvaarwater en minder dan 400 meter zicht op 

andere vaarwateren. 

 Een schip mag bij mist niet varen met een niet-goedgekeurde (volgens het BPR) radar en marifoon. Een 
niet-goedgekeurde radar heet in de gewone taal een jachtenradar. 

 Als je een goedgekeurd radar hebt,  mag je alleen varen met marifoon en een tweede kundige 
opstapper. 

 
Als je overvallen wordt door mist (dus als je al vaart) en je hebt geen goedgekeurde radar, dan dien je zo 

snel mogelijk de dichtstbijzijnde geschikte plek te zoeken om stil te liggen/ankeren. Luister uit op het 

blokkanaal. AIS is navigatie ondersteunend maar geen navigatie systeem. Met AIS kun je alleen waarnemen 

en gezien worden met/door AIS uitgeruste schepen. Het is geen vervanger van radar. Ook al heb je een 

jachtenradar. Bij slecht zicht mag je niet varen, je kunt bij overtreding een fikse boete krijgen. 

 

Afsluitdijk 

Sinds vorig najaar heeft de Afsluitdijk lichtgevende sluizen. Aan ontwerper Daan Roosegaarde is gevraagd 

een bijdrage te leveren aan de iconische waarde van de dijk onder de naam ‘Icoon Afsluitdijk’. Met een 

subtiele laag die licht en duisternis en verleden en toekomst met elkaar verbindt, versterkt Roosegaarde de 

schoonheid van de dijk en maakt hij nieuwe koppelingen tussen mens en landschap, verleden en toekomst, 

duister en licht, poëzie en functionaliteit. Roosegaarde heeft voor zijn lichtkunst project de torens van de 

sluizen voorzien van reflectoren, de torens lichten nu op als men er na zonsondergang met de auto voorbij 

rijdt. Indrukwekkend om te zien. 

 

Wad afgesloten?  

De mogelijkheid tot het afsluiten van gebieden op de Waddenzee gaat een nieuwe fase in. Minister Carola 

Schouten, minister over ook het Wad, heeft een besluit hierover met een jaar uitgesteld. Als reden voert zij 

aan, dat zij als ”nieuwe” minister nog eens zorgvuldig naar dit dossier wil kijken. Ook het Verbond wil met 

de beheerders en initiatiefnemers de mogelijkheden tot afsluiting van delen van de Waddenzee evalueren. 

 

Havens gebaggerd 

De haven van zowel Schiermonnikoog als Noordpolderzijl zijn, in opdracht van de gemeenten, op de 

gewenst diepte gebracht. Goed nieuws! 

 
 
 

Het Regioteam Wadden van het Watersportverbond bestaat uit: 
Cees van Roon (regiovertegenwoordiger) 
Jacob Blom 
Robbert van der Eijk 
Willem de Vries 
Ton van Aalderen (communicatie) 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam is hier te vinden. 
Regiovertegenwoordiger Cees van Roon is bereikbaar via wadden@watersportverbond.com 
 

http://www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging/in-mijn-regio/regio-wadden/
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