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LAATSTE NIEUWS * LAATSTE NIEUWS * LAATSTE NIEUWS * LAATSTE NIEUWS *
Na jaren waarin dit volkomen onbespreekbaar was, is het vanaf heden kanoërs toegestaan een tentje op
te zetten en te overnachten op het veldje bij de jachthaven van Schiermonnikoog.
Op het veldje naast het havengebouw/café is plaats voor een paar kleine tentjes voor kanoërs. We
worden beschouwd als officiële bezoekers van de jachthaven en kunnen gebruik maken van douches
en sanitair.
Tot eind van het jaar wordt overnachten door (uitsluitend!) kanoërs op het veldje gedoogd.
Het is een proefperiode waarbij de gemeente Schiermonnikoog kijkt of dit overnachten door kanoërs
mogelijk is en geen bezwaren en protesten oplevert. Het streven is om voor de komende jaren de
gedoogregeling in een definitieve regeling om te zetten.
Na Texel (Oude Schild) en Ameland (Nes) is Schier het derde waddeneiland waar kanoërs kunnen
overnachten bij de jachthaven. Maak er gepast gebruik van, maar gedraag je als gast laat het sanitair en
het veldje schoon achter en volg de aanwijzingen van de havenmeesters stipt op; anders is het weer
gauw uit met de pret en is twee maanden van onderhandelen voor niets geweest.
Voor gebruik van douches en sanitair wordt per kanoër een vergoeding gevraagd. Hoeveel moet ik nog
bespreken met de havenmeesters en laat ik in de nieuwsbrief later deze week weten.
Nadere details volgen nog in de nieuwsbrief die deze week wordt rondgestuurd maar dit wilde ik
iedereen zo snel mogelijk laten weten.
Robbert van der Eijk
Colofon en verantwoording
Nieuwsbrieven Wadkanovaren worden verzonden naar iedere kanoër die mogelijk op het Wad wil kanoën en aan
kanoverenigingen met leden die op het Wad willen kanoën.
Doel van de nieuwsbrief is om voor kanoërs relevante informatie te geven over (beheers)zaken die met betrekking tot het
Wad spelen.
De nieuwsbrief wordt op onregelmatige tijden rondgestuurd als er voldoende nieuwe informatie voorhanden is.
De nieuwsbrief is gekoppeld aan de onafhankelijke website www.wadkanovaren.nl die beoogt alle relevante informatie te
geven over het totale waddengebied van Den Helder t/m Esbjerg in Denemarken. De site geeft informatie over zowel
onderwerpen die met het (zee)kanoën te maken hebben als informatie over het gebied, zoals routes, havens, toegankelijkheid,
getijden en stroomatlassen.
Nieuwsbrief en website zijn niet gekoppeld aan bestaande kano-organisaties (Watersportverbond/NKB/NZKV, TKBN,
Peddelpraat) en zijn bedoeld als informatiebron voor alle kanoërs - al dan niet verbonden aan verenigingen of organisaties –
die op het Wad willen kanoën.
Alle nieuwsbrieven zijn ook als pdf-bestand op te vragen op wadkanovaren.nl.
Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief is een mailtje aan wadkanovaren@gmail.com waarin je dat kenbaar maakt, genoeg
om je van de verzendlijst te laten verwijderen.
Mail voor reacties naar wadkanovaren@gmail.com.
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