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Schelphoek wacht een nieuw leven
door Melita Lanting

N

og slechts een paar weken zal het scheepswrak in de Schelphoek
bij laag water te zien
zijn. Daarna wordt het verscheept
naar het Grevelingenmeer en verdwijnt het definitief onder water
om een nieuw ‘leven’ te beginnen.
”Het is waarschijnlijk de laatste
keer dat we het wrak op deze manier kunnen zien’’, zegt Bastian
Mathijsen van duikcentrum De
Kabbelaar in Scharendijke.
Hij staat met een klein groepje duikers en sponsors op de trailerhelling bij de Schelphoek in Serooskerke. Zeven mannen en vrouwen
gaan het wrak onder water bewonderen, de rest zal alleen de bovenkant kunnen zien. Als de rubberboot richting het wrak vaart is het
laag water. Vanuit de haven nauwelijks zichtbaar ligt het betonnen
casco vlak tegen het caisson in het
midden van de haven. Pas als de
boot vlakbij is, zijn de contouren
van een schip goed zichtbaar. Het
is best groot en helemaal begroeid
met de Japanse oester.
„Die moeten er allemaal af’’, zegt
Mathijsen. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar het valt mee. De oesters zijn dood en na een klein tikje
vallen ze van het beton. Eenmaal
aan boord is helemaal goed te zien
hoe groot het oude binnenvaartschip eigenlijk is. Er is - behalve
het betonnen casco - weinig meer
van over. Zestig jaar zee en wind
hebben alle sporen weggevaagd en
het schip ligt diep verzonken in
het slik. Het is ook best oppassen.
Hier en daar zijn diepe gaten, die
Mathijsen voor de gelegenheid
heeft gemarkeerd met rood-witte
linten.
Bij de boeg is een stuk beton weggeslagen. De gangboorden zijn veranderd in oesterbanken en de laarzen zakken diep weg in de laag zuigend slik op het dek. Het is niet
moeilijk voor te stellen dat dit
wrak straks een paradijs voor duikers moet worden. Op het beton
groeien - naast de oesters - allemaal plantjes en de duikers vertellen dat in de ruimen (waar altijd
water blijft staan) een prachtig onderwater leven is te zien.
Zo moet het er straks ook uit gaan
zien als het wrak eenmaal in het
Grevelingenmeer ligt. Een begroeid casco, met ruimen en stuurhuis waar je als duiker in kunt

zwemmen. Een ontdekkingstocht
op slechts twaalf meter diepte en
dus voor een hele grote groep duikers bereikbaar. Ook wie geen brevet heeft kan het wrak straks zien.
Via de webcam of zwemmend

met een snorkel. De verwachting
is dat het wrak een impuls betekent voor de duiksport. Nergens
in Nederland is een vergelijkbaar
duikobject op deze diepte. Bovendien zal het afzinken van het wrak

het onderwaterleven in het Grevelingenmeer ten goede komen.
Mathijsen is trots dat het gelukt is
om de financiering rond te krijgen, al moet hij zelf wel heel diep
in de buidel tasten om de laatste

Het betonnen wrak van het oude binnenvaartschip. Achterop de stuurhut.
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het hart weg bij STAD
pen. „Ik kan wel als gewoon bestuurslid aanblijven, maar ik ken
mezelf. Dan wil ik toch weer overal mijn stempel op drukken. Laat
anderen het maar eens doen. Dat
leidt ongetwijfeld tot mooie nieuwe initiatieven. Want om eerlijk te
zijn, stond ik daar de laatste tijd
niet altijd meer voor open, gezien
mijn drukke leven.”
Van de Velde, die wel beschikbaar
blijft voor vragen en advies, weet
zeker dat STAD een mooie toekomst tegemoet gaat. „Er zijn recent weer wat jonge mensen bijgekomen. Dat is goed. Zelf zit ik niet
meer zo tussen de kinderen en dat
merkte ik soms. Tijdens een activiteit begon een jongetje eens over
Bob de Bouwer. Haha, wist ik veel
wie dat was.”

duizenden euro’s op tafel te kunnen leggen. De sponsoring door
ondernemers uit Scharendijke en
de rest van het eiland viel bitter tegen. Het scheepswrak wordt afgezonken bij Scharendijke.
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