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TOERISME Schouwen scoort meeste vakanties

DUIKSPORT

De duiksport in Zeeland heeft een extra impuls gekregen
door het afzinken van een scheepswrak in het
Grevelingenmeer. Dit initiatief krijgt nu een vervolg.

Goeree blijft
fors achter
Twee extra wrakken
bij Zeeland
door Melita Lanting

door Piet Kleemans
ZIERIKZEE – Op toeristisch gebied

blijft Goeree-Overflakkee fors achter bij Zeeland. Zowel het aantal
vakanties van vaste gasten als die
van toeristische gasten is sterk gedaald. Dat blijkt uit de toeristische
rapportage Goeree-Overflakkee.
Vorig
jaar
behoorde
Goeree-Overflakkee nog tot de middenmoot in vergelijking met vakanties in Zeeland. Nu loopt Goeree-Overflakkee - vooral in vergelijking met Schouwen-Duiveland duidelijk achter. Op Zeelands
meest noordelijke eiland werden
vorig jaar 460.000 vakanties doorgebracht. Schouwen-Duiveland is
daarmee koploper binnen Zeeland. Op Goeree-Overflakkee stokt
de teller bij 179.000 vakanties.
Het grootste aantal overnachtingen scoort Schouwen-Duiveland
met bijna 2,6 miljoen. Walcheren
volgt met 2,5 miljoen overnachtingen. Op Goeree-Overflakkee blijft
het bij 1,5 miljoen overnachtingen.
Daar staat tegenover dat vakantiegasten gemiddeld langer verblijven
op Goeree-Overflakkee dan in de
Zeeuwse regio’s. Gemiddeld gaat
het om 9,1 dagen terwijl het gemiddelde van Zeeland op 7,3 dagen
staat. Opvallend is verder dat er

weinig hotelovernachtingen zijn
op Goeree-Overflakkee, maar dat
het aandeel vaste gasten groot is.
Van de toeristische overnachtingen worden de meeste doorgebracht in een bungalow. Hoewel
met name de Kop van Goeree veel
strand te bieden heeft is ‘uit eten
gaan’ onder de vaste vakantiegasten het meest populaire uitje. Op
Schouwen-Duiveland en Walcheren staat strandbezoek met stip op
één, maar op Goeree-Overflakkee
staat dat op de derde plaats.
Funshoppen is uit de top vijf verdwenen op het Zuid-Hollandse eiland. Wandelen is ervoor in de
plaats gekomen. De vaste gasten
van Goeree-Overflakkee laten het
geld aardig rollen. Gemiddeld besteden ze er 95 euro per persoon
per vakantie en dat is één euro
meer dan het gemiddelde in Zeeland.
Binnen Zeeland is Walcheren een
uitschieter. Daar lag de gemiddelde besteding van vaste gasten per
vakantie vorig jaar op 181 euro per
persoon. Qua waardering van de
gasten scoort Schouwen-Duiveland gemiddeld een 8 tegen een 7,7
voor Goeree. Eenendertig procent
van de gasten vindt de vakantie
op het Zuid-Hollandse eiland echter een 9 waard.

N

iet één maar drie duikwrakken liggen straks
op de bodem van het
Grevelingenmeer. Waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling worden twee nieuwe wrakken afgezonken. Deze kleine wrakken komen op ongeveer tien meter diepte te liggen. „Een beetje uit
elkaar, zodat je er tussendoor kan
zwemmen”, zegt Harry Brands
van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB).
Noem de komst van deze twee
wrakken een geluk bij een ongeluk. Toen in juli van dit jaar het
scheepswrak Le Serpent werd afgezonken ging er wat mis. Het schip
kwam niet op de bedoelde tien tot
twaalf meter te liggen maar zonk
dieper. Veel dieper, want pas op 23
meter kwam het op drift geraakte
wrak tot stilstand. Daar ligt het
nu, alleen bereikbaar voor duikers
met een geschikt duikbrevet.
Al vrij snel nadat Le Serpent was
afgezonken borrelde het bij de initiatiefgroep. Deze groep bestaat uit
vertegenwoordigers van het NOB,

de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeente Schouwen-Duiveland, het Grevelingenschap en
duikcentrum De Kabbelaar. „We
hebben gekeken wat er mogelijk
was en of er nog ruimte in het
budget zat en dat is gelukt”, zegt
Brands. „Zo valt het hele puzzeltje
in elkaar. Er ligt tenslotte nog een
fundering voor Le Serpent waar
niets mee gedaan wordt.”
De twee bootjes die nu nog worden afgezonken zijn een klein vissersvaartuig (de ‘zeehond’) uit
Vlissingen en een Amsterdamse
sleepboot. Dit laatste schip is de
grootste van de twee vaartuigen.
Van oorsprong heeft dit type sleepboot een houten opbouw, maar
op dit exemplaar is een stalen
stuurhut gezet.
Brands verwacht deze keer geen
problemen met het afzinken, zoals
wel met Le Serpent is gebeurd.
„Deze bootjes zijn veel kleiner en
goed controleerbaar. Nee, dat risico wilden we niet nog een keer lopen.”
De beide schepen liggen inmiddels helemaal ontdaan van verf en
interieur op de kade in de jachthaven van Scharendijke. Daar wordt

de laatste hand gelegd aan de boten voor ze onder water verdwijnen. Alle gaten waar deuren en ramen hebben gezeten worden voorzien van een stalen hekwerk, zodat duikers niet naar binnen kunnen. Dat is voor de veiligheid.
Als de schepen eenmaal op de bodem liggen worden hierop webcams bevestigd. Op die manier
kunnen landrotten ook het onderwaterleven op en rond de schepen
goed bekijken en dat was een van
de doelstellingen waarmee het hele project ‘Serpent’ is begonnen.
Want oorspronkelijk was het de
bedoeling om op Le Serpent webcams te monteren. Nu het schip
zo diep ligt, hebben de initiatiefnemers dit plan moeten laten varen.
Uit proeven is gebleken dat er op
de beelden niets te zien valt omdat het stikdonker is.
De verwachting is dat de beelden
van de webcams op de nieuwe
schepen wel goede beelden leveren. Deze schepen liggen zo ondiep, dat daar nog zonlicht kan komen. Hierdoor zullen de boten
ook snel begroeid raken en een
walhalla zijn voor de biologieduiker of onderwaterfotograaf.

In de stuurhut zit soms een zeehond

L

e Serpent is inmiddels een
begrip in de duikwereld.
Het voormalige vrachtschip
is in korte tijd razend populair geworden onder duikers uit binnenen buitenland. Ondanks de grote
diepte (en duisternis) waarop het
schip ligt, raakt het toch al aardig
begroeid. Anemonen en zakpijpen
zijn te zien. Ook dieren zoals krabben en platvissen zijn gesignaleerd. Heel bijzonder is de zeehond, die vaak in de stuurhut zit.
Het dier heeft al vele duikers aan
het schrikken gemaakt met zijn
verschijning. Daarnaast heeft de
zeehond een spelletje ontwikkeld:
hij trekt soms aan de flippers van
de duikers als die wegzwemmen.
www.leserpent.nl

Le Serpent vlak voordat het schip zonk naar de bodem van het Grevelingenmeer.
archieffoto Dirk-Jan Gjeltema

vanaf donderdag 1 december
De ligplaatsen van De Maas in het havenkanaal van Zierikzee.

Rechtszaak over boxen
De Maas pas in 2012
door Joeri Wisse
ZIERIKZEE – Eigenlijk zou hij giste-

ren komen, maar zo lang de gemeente Schouwen-Duiveland en
de Koninklijke roei- en zeilvereniging De Maas nog in gesprek zijn,
houdt de Middelburgse rechter
zich nog even afzijdig.
„In afwachting van de onderhandelingen is de zaak uitgesteld tot
12 januari 2012”, zegt wethouder
Wim Stouten. „Maar misschien
wordt de zaak weer uitgesteld of

zijn we er in de tussentijd uit”,
zegt hij. De gemeente en De Maas
hebben een geschil over de 33 ligplaatsen die De Maas huurt. De gemeente verlengde het huurcontract niet, omdat ze de ruimte van
de Rotterdamse vereniging wil gebruiken om passanten te herbergen. Het huidige contract loopt 31
december af. „Maar we gaan niet
tot ontruiming over, zoals dat officieel heet. Wat er ook uitkomt, we
willen dit als gemeente netjes oplossen”, aldus Stouten.

laatste ronde leegverkoop!
wintercollectie

-70%
- 50%

Bodywear en panty’s van Oroblu

3 xN MODE
Langstraat 73 Arnemuiden
tel.0118-606200
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ZIERIKZEE

Uniek
Le Serpent is voor de duiksport in Nederland een uniek object. Grote
scheepswrakken waren tot nu toe alleen in de Noordzee te vinden en daardoor duikobjecten voor een zeer beperkte doelgroep.

maken attractie compleet

Boekverkoop in
de bibliotheken
In de bibliotheken van Zierikzee
en Bruinisse worden vanaf dinsdag
6 december boeken verkocht. Aan
de man gebracht worden romantische boeken, detectives, streekromans en thrillers, maar ook jeugdboeken, prentenboeken en informatieve boeken over verschillende onderwerpen. De boekenmarkt in bibliotheken De Stolpe in Zierikzee
en De Zaete in Bruinisse wordt gehouden tijdens de reguliere openingsuren. Zie daarvoor:
www.biblioosterschelde.nl

SEROOSKERKE

Workshop wol verven
bij The Dutch Cottage
Bij The Dutch Cottage aan de Ridderweg bij Serooskerke wordt
woensdag 7 december een workshop wol verven verzorgd. Om
strengen wol te verven, worden in
verf gedrenkte sponsjes gebruikt.
De workshop begint om 13.30 en
duurt tot 17.00 uur. Deelnemers
wordt aangeraden oude kleding
aan te trekken. Meer informatie:
www.thedutchcottage.nl

ZIERIKZEE

Schaatsruilbeurs in
gebouw De Harmonie
Koninklijke Harmonie Kunst en
Eer uit Zierikzee houdt woensdag
7 en donderdag 8 december een
schaatsruilbeurs - ruil of verkoop in gebouw De Harmonie aan de
Kaersemakerstraat. Tijdens de ruilbeurs wordt ook druk gerepeteerd
door het muziekgezelschap. De ruilbeurs is woensdag van 18.45 tot
20.00 uur en vrijdag van 18.30 tot
20.30 uur. Wie meer wil weten kan
bellen: 0111-413633.

MIDDELBURG

Lezing over Zeeuws
onderwaterleven

Stevige hekken moeten voorkomen dat duikers in het wrak komen.

Beeld en theater samen
bij kerstconcert Waisisi
DREISCHOR – ‘De Engel en het meisje’ is het thema van het kerstconcert van vocaal ensemble Waisisi
op vrijdag 9 december in de Adrianuskerk in Dreischor. Tijdens het
concert wordt muziek gecombineerd met geprojecteerde beelden
en theater.
Omdat het concert al ruim voor
Kerstmis plaatsvindt is gekozen
voor het verhaal waarin engel Gabriël een bezoek brengt aan Maria
en de geboorte van een kind aankondigt. Rode draad in het concert
is het verhaal over hoe een hedendaags kunstschilder een opdracht
krijgt. Terwijl hij bezig is in zijn
atelier krijgt hij de opdracht om

voor een nieuwe kerk in een Vinex-wijk het verhaal van Maria en
de engel wil schilderen. De kunstenaar (gespeeld door Marco Reedijk) worstelt daar behoorlijk mee.
De muziek beweegt zich van het
Gregoriaans via Vivaldi en Bach
tot Engelse Christmas Carols en
filmmuziek van vandaag. Marlotte
van ’t Hoff, Anne Hagoort en Marjolein Kloet zingen solo’s. Voor de
muzikale begeleiding zorgen fluitiste Irene Vrolijk, violiste Mirjam
van den Hoek, klarinettiste Esther
van der Schee en buisklokkenspeler Gerard van Wachtendonk.
Aanvang 20 uur. Reserveren via:
www.waisisi.nl

foto door Dirk-Jan Gjeltema

In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg wordt vrijdag een dubbellezing gegeven met als titel
‘Zeeuws onderwaterleven: schepen
en goden’.
M. Manders en S. van Haelst van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
spreken beiden over dit onderwerp. Ze doen dat op uitnodiging
van het Natuurkundig Gezelschap,
maar iedereen is welkom.
De lezing begint 0m 19.30 uur. Toegang is 5 euro.

1,2 miljoen voor
landbouwroute
om Tholen-stad
THOLEN – De provincie Zeeland
stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar
voor de aanleg van een nieuwe
landbouwroute aan de noordkant
van Tholen-stad. De helft van dat
bedrag betaalt de provincie uit eigen zak, de resterende zes ton
komt uit een EU-potje voor dergelijke projecten. De komst van de
landbouwroute is al jaren een vurige wens van veel Tholenaren. Nu
moeten trekkers door de bebouwde kom van Tholen-stad heen, ze
mogen immers niet over de Nieuwe Postweg. De nieuw aan te leggen route verlost het stadje van
het landbouwverkeer. Wanneer de
aanleg begint, is nog niet bekend.

MEEST GELEZEN
1. Erehaag van motorrijders (foto).
2. Centrumplan Zierikzee aangepast
3. Niet blij met Natuurwet

UW MENING
Parkeren moet ’s winters mogelijk
zijn op Havenplein. Reageer:
www.pzc.nl/schouwen-duiveland
TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl

Het nieuws van vandaag staat op:
www.pzc.nl/schouwen-duiveland

