
 
 
 

Bewonersbrief 
Oosterhout, 7 oktober 2019 

Zaaknummer: 175487 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 175487  te 
vermelden. 
 

Aan alle bewoners van de Korenbocht, Vrachelsedijk  
1 t/m 5 en 2 t/m 18 en de appartementen aan de  

Erik Pinksterblomstraat 
 

Aanleg walstroom langs Wilhelminakanaal 
 
Langs het Wilhelminakanaal, binnen de bebouwde kom van Oosterhout, zijn tien 
steigers aanwezig waar binnenvaartschepen kunnen afmeren. De gemeente 
Oosterhout gaat op een aantal afmeerplekken walstroom aanleggen, zodat 
binnenvaartschippers niet meer zelf hun stroom hoeven op te wekken met 
dieselgeneratoren. 
 
Al verschillende jaren ontvangt de gemeente van bewoners uit de omgeving van de aanleg plaatsen 
klachten en meldingen over geluidoverlast en luchtvervuiling. Dit wordt veroorzaakt door de 
afgemeerde schepen die voornamelijk in het weekend meerdere dagen hun scheepsmotoren of 
dieselgeneratoren laten draaien om zo stroom te genereren voor op hun schepen.  
 
Wat gaan we doen? 
Langs het Wilhelminakanaal zijn tien van die afmeerplekken (steigers) aanwezig. Vier steigers ter 
hoogte van de Erik Pinksterblomstraat en zes aan de westkant van het eiland Zwaaikom. Op diverse 
afmeerplekken wordt walstroom aangelegd voor de schepen en wordt het verboden om gebruik te 
maken van een generator. 
 

Marcel Willemsen, wethouder duurzaamheid: 
“Veel bewoners in de omgeving van het kanaal ervaren al lange tijd overlast van generatoren 
die aangemeerde schepen gebruiken voor hun stroomvoorziening. Daarnaast is het natuurlijk 
niet van deze tijd om stroom op te wekken met vervuilende dieselgeneratoren. Daarom 
hebben we als gemeente geld uitgetrokken om een elektriciteitsvoorziening aan te leggen, 
zodat de schepen geen generatoren meer hoeven te gebruiken. Dat is in meerdere opzichten 
goed voor het leefmilieu van de omwonenden.” 

 
Wanneer? 
De vier walstroomkasten aan de Erik Pinksterblomstraat worden naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2020 geplaatst. Voor het plaatsen van de walstroomkasten zijn we als gemeente 
afhankelijk van Rijkswaterstaat (eigenaar van de steigers) en het waterschap. We streven ernaar de 
eerste vier walstroomkasten aan de Erik Pinksterblomstraat voor 1 juli 2020 te plaatsen. De 
walstroomkasten aan de westkant van het eiland Zwaaikom worden aangelegd als de bouwrijp 
werkzaamheden worden uitgevoerd voor het eiland Zwaaikom. We streven ernaar dat deze 
walstroomkasten eind 2020 worden gerealiseerd. 
 
Vragen? 
Voor vragen over de aanleg van de walstroomkasten kunt u contact opnemen met Jennifer de Wijk 
(0162) 489005, J.de.wijk@oosterhout.nl.  
 
  


