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Interview met Peter de Water, voorzitter van de lokale watersportvereniging De Kogge

“De Thoolse haven ligt niet alleen op een beschutte 
plek maar ook op een driesprong”, vertelt Peter. 
“Deze ligging: de Oosterschelde naast de deur, 
Brabant aan de overkant en België vlakbij, is uniek 
en vele watersporters weten dat. De actieve vereni-
ging telt ca. 200 vaste ligplaatsen. Jaarlijks komen 
er zo’n 2.000 bezoekende schepen. Dit geeft bewe-
ging en gezelligheid in onze haven. En het histo-
risch stadje Tholen zelf is ook een bezoek meer 
dan waard. We vieren dit jaar 650 jaar Tholen en de 
haven speelt in de festiviteiten een aardige rol”.

Samenwerking
Profiteert de Thoolse haven van de samenwerking in 
Waterpoort? “Zeer zeker”, bevestigt Peter. “De samen-
werking tussen de havens en de watersportverenigin-
gen is voor ons maar ook voor het hele gebied een 
prima promotie. Wij presenteren ons nu als één familie 

in bijvoorbeeld de Deltagids en de Havengids. Met de 
kortingsactie die we met de samenwerkende havens 
hebben opgezet bereiken we dat het gehele gebied 
aantrekkelijk wordt als verblijfsgebied, in plaats van 
doorgangsgebied naar de Zeeuwse wateren”.

Poort op het water
Peter: “We hebben immers als havens en achterland 
zoveel te bieden! Als havens voelen we dat we vaak 
de deurmat zijn voor een grote groep bezoekers van 
het gehele gebied. We zijn de poort op het water als 
haven en hierdoor is het prachtig binnenkomen om aan 
land de veelzijdigheid te ontdekken. Het uitgestrekte 
gebied is uitermate geschikt om te verblijven en veel te 
ontdekken. Of je nu over het water komt, wat ons dan 
weer meer aanspreekt, of op een andere manier, laat je 
gerust verrassen”.
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