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Geachte heer Dronkers, 
 
De afgelopen jaren worden de Waddeneilanden geconfronteerd met overboord geslagen 
containers. Recentelijk nog verloor het ms. Leonie P boven Ameland en Terschelling 24 
containers. Dit baart de bestuurders van de Waddeneilanden zorgen en hebben onlangs een 
informatief gesprek hierover gevoerd met de heer J.Pas, beleidsadviseur Nautische zaken 
van de Kustwacht. 
 
Naar aanleiding van dit gesprek, wenden wij ons tot u. 
 
De zuidelijke Noordzee met zijn Waddenzee wordt gekenmerkt door internationale en  
korte vaart, recreatief zeilen, visserij, windenergie, veerdiensten en offshore diensten.  
De verkeersbanen direct ten noorden van de Waddenzee, aangeduid als PSSA en 
Werelderfgoed, zijn een van de drukste scheepvaartgebieden ter wereld.  
 

De Noordzee is met ongeveer 260.000 scheepsbewegingen (˃ 300 brutotonnage, GT) 
jaarlijks een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De scheepvaart wordt geleid via 
onderling verbonden verkeersbanen van en naar Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, 
Eemshaven, Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven en Hamburg, maar ook naar het 
noorden (dat wil zeggen om Skagen te passeren) en Noordoost. 
 
In het recente verleden kwamen maatregelen zoals VTS en VTM in het bijzonder naar voren 
als opties om de veiligheidsnormen te verhogen. Er is een groeiende bezorgdheid over de 
scheepvaartintensiteit, met name in de verkeersscheidingsstelsels die grenzen aan het 
Waddenzeegebied, in relatie tot veiligheid en het milieu.  
 
Recente incidenten zoals ongevallen en bijna-botsingen, verlies van lading (deklading en 
containers), de ontwikkelingen in het Eemshavengebied en ook de zich snel ontwikkelende 
offshore windparken vereisen een her evaluatie van Vessel Traffic Management (VTM),  
een beoordeling van wat een vaartuig is en dus een proactief optreden van de Kustwacht.  
 
Verkeersmonitoring in de zuidelijke Noordzee kan zorgen voor meer veiligheid van de 
scheepvaart. De schaalvergroting van de scheepvaart en tonnage neemt namelijk alleen maar 
toe en het transport over zee zal in de toekomst alleen nog maar meer via containerschepen 
verlopen.  
 



 
 

 

 

Als Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, in welk verband wij als (Nederlandse) 
Waddengemeenten onze gezamenlijke gedeelde belangen behartigen, doen wij een klemmend 
beroep op u om er voor te zorgen dat er meer veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor 
schepen in het ruimere Waddengebied en ten noorden hiervan.  
 
Hierbij denken wij aan een verbeterd Verkeersmanagement (VTS), waarmee fouten kunnen 
worden beperkt of zelfs voorkomen. Daarnaast denken wij aan een extra ETV (noodsleepboot 
hulp), waardoor, naar wij van de Kustwacht hebben begrepen, 50% van de incidenten  kan 
worden voorkomen. Verder zou de Kustwacht meer proactief dan reactief moeten optreden op 
zee. Nu heeft de Kustwacht ons inziens daar te weinig capaciteit voor.   
 
Er van uit gaande dat u deze schets over de schaalvergroting van de scheepsvaart in het ruimere 
Waddengebied erkent en onze zorgen over de veiligheid op zee deelt, vernemen wij graag uw 
reactie op de voorgestelde veiligheidsmaatregelen.   

 
Een gelijkluidende brief hebben wij toegezonden aan mevr. B.C.M. Gijsbers, directeur 
Maritieme Zaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Samenwerkingsverband van de Waddeneilanden, 
 

  
J.B. Wassink, 
voorzitter 

             W.R.H. van Schoonhoven, 
             wnd. secretaris-directeur 

  
  

 

 
   


