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Oosterscheldestroomgebied
Keeten / Krammer

Vooraankondiging
Markeringswijziging

In het vaarwater Keeten en Krammer worden in week 37, vanaf maandag 13 september t/m donderdag
23 september 2021 de volgende markeringswijzigingen doorgevoerd:
Vanaf de scheidingsboei KT 3-BV 2 en de ton KT 8 nabij hoek van Ouwerkerk tot de invaart van de
Krammersluizen, wordt de blinde markering vervangen door verlichte sparboeien en de bestaande
verlichte sparboeien aangepast. De hoofdmarkering wordt in verlichte poortjes neergelegd met een
onderlinge afstand van ongeveer 900 meter. De loop van het vaarwater blijft ongewijzigd en is door de
aanpassing van de markering beter zichtbaar en herkenbaar.
De veiligvaarwaterboei Keeten-B wordt 220 meter oostelijker verlegd in de witte sector van het
sectorlicht hoek van Ouwerkerk die de loop van de Witte Tonnen Vlije weergeeft.
De scheidingsboei KT 7-WTV 2 wordt 100 meter zuidelijker verlegd, zodat de hoek van de invaart Witte
Tonnen Vlije en het Keeten minder is. Schepen die deze hoek binnen de tonnen afsteken moeten
rekening houden met minder water onder de kiel.
Vanaf vluchthaven Zijpe tot de invaart Krammersluizen wordt de markering vernoemd van K naar KT,
zodat de nummering van het vaarwater doorloopt vanaf de Zeelandbrug tot de Krammersluizen. De
nieuwe benaming/nummering aan de rechteroever van KT 2 t/m KT 46 en aan de linkeroever KT 1 t/m
41.
Nabij de Krammer jachtensluis westzijde wordt de markering vernoemd van K-sport naar K. De blinde
scheidingston K 8-K-sport 1, wordt ongeveer 200 meter westelijker gelegd, verlicht en vernummerd.
Aan de rechteroever vanaf de KT 8 t/m KT 32 wordt naast de hoofdvaarweg aanvullende markering
uitgelegd ten behoeve van de recreatievaart. Deze worden uitgevoerd als onverlichte sparboeien en
worden verscherfd ten opzichte van de hoofdmarkering uitgelegd met een onderlinge afstand van
ongeveer 900 meter en een padbreedte van ongeveer 150 meter. De nieuwe benaming/nummering van
deze aanvullende markering is KTR 2 t/m KTR 26.
De volgende sectorlichten worden tijdelijk gedoofd en na een evaluatie periode definitief verwijderd:
- Sectorlicht Stavenisse
- Sectorlicht Stelberg Anna Jacobapolder
- Sectorlicht Stoofpolder Bruinisse
- Sectorlicht Zijpse Bout Bruinissepolder
De reden voor het doven van deze sectorlichten is dat na hermarkering nautisch gezien geen noodzaak
meer is voor deze lichten. Mocht na evaluatieperiode toch blijken dat deze niet kunnen worden gemist,
dan worden ze weer in gebruik genomen.
De bovengenoemde markeerwijziging wordt uitgevoerd door twee markeerschepen en de scheepvaart
dient de eventuele aanwijzing ervan in acht te nemen.
Overige informatie:
Verkeerspost Wemeldinge, VHF-kanaal 68, tel. 088 797 48 01

(Posities in WGS 84 - Hydr. gr. krt. 1805.5 en 1805.6)
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