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Jaarverslag 2016 Regioteam Overijssel 

Inleiding 

Als regioteam dienen wij de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden. We houden 

daarbij het algemeen belang van de watersport in het oog. Prioriteit heeft de bereikbaarheid via het 

water en de veiligheid op het water.  

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen, nemen deel aan de georganiseerde overleggen en geven 

onze zienswijze op de situatie weer. De gebeurtenissen in onze regio worden waar nodig met andere 

regio’s gedeeld en afgestemd. We werken graag samen met de overige partijen uit de watersport.  

Wij laten als team met het jaarverslag zien wat er in onze regio in 2016 gespeeld heeft.  

Het regioteam stelt zich graag aan u voor  

Jan van Esseveld (regiovertegenwoordiger) 

Ik zeil graag wedstrijden in mijn O-jol, maar maak ook graag meerdaagse 

tochten met mijn sloep. 

 

 

Fré Helleman  

Ik zeil graag in mijn Rivierklasse, daarnaast doe ik veel voor de jeugd bij 

onze zeilvereniging.     

 

          

Wim Lammerts  

Kanoën op sloot, kanaal, meer en zee is mijn lust en mijn leven.  

 

 

 

Madelon Voets   

Ik zeil bij de studentenzeilvereniging Euros uit Enschede, en ga graag 

mee met de meerdaagse tochten over de Noordzee. 

 

 

Wim Vos 

Het rondje Kampereiland varend in mijn Rivierklasse is “weerga”-loos. 
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Korte terugblik 

We kennen allemaal de berichten; de watersporter vergrijst, het aantal lege plaatsen in jachthavens 

groeit en het aantal deelnemers aan evenementen loopt terug. Als we het tij niet keren, ziet de 

toekomst wat betreft de watersport er somber uit. Toch was 2016 een succesvol jaar. Onze zeilers 

waren in Rio met twee gouden medailles zeer succesvol. Delta Lloyd heeft zich weer als sponsor voor 

vier jaar verbonden.  

Het rondreizend jeugd watersportevenement “Optimist on Tour”  is een fantastisch succes. 

Duizenden kinderen hebben op een leuke manier met tal van activiteiten kennis kunnen maken met 

de watersport. 

 

  

  

 

 

 

Haast nog belangrijker, er ontstaan in tal van verenigingen initiatieven om reuring te creëren. Er 

worden vaartochten voor motorboten en kano’s georganiseerd. Publiciteit wordt er gezocht. Overal 

ontstaan er initiatieven om de jeugd en jonge gezinnen voor het zeilen te interesseren. Aan het eind 

van ons jaarverslag besteden we even bijzondere aandacht aan een leuk initiatief in Kampen.  

Het Reevediep  

Als vertegenwoordiger van de toekomstige ‘gebruikers’ is het regioteam Overijssel sinds een paar 

jaar betrokken bij de planvorming van het Reevediep.  Het Reevediep wordt een bypass die bij 

extreme waterstand 800m3/sec  IJsselwater kan afvoeren, daarnaast wordt het een prachtige en 

veilige vaarverbinding tussen de Randmeren en de Kop van Overijssel.  Naar verwachting zullen er op 

het Reevediep liefst 10.000 vaarbewegingen per jaar zijn.  

In november 2015 heeft de Raad van State bepaald dat er op het meest westelijke deel van het 

Reevediep (nabij het Drontermeer) niet gevaren mag worden. In de rietzone langs het Drontermeer 

(Natura 2000 gebied) kunnen namelijk de grote karekiet en de roerdomp zich gaan nestelen.  De 

passerende boten zouden deze zeldzame vogels verstoren.   

Het regioteam Overijssel heeft in december 2015 aan Rijkswaterstaat, Provincie en gemeente 

Kampen toegezegd te willen meedenken in het vinden van een oplossing, waardoor het Reevediep 

alsnog in z’n geheel bevaarbaar kan worden.  Vanzelfsprekend wilde het Regioteam deze 

‘ontbrekende schakel in het recreatie-vaarwegennet’ volop promoten.  

Hieruit zijn in 2016 de volgende acties voorgekomen: 

● Met de Provincie (die leiding gaf aan het onderzoek naar een alternatief) is er contact geweest 

over o.a. de nautische aspecten (een deel van de alternatieve oplossing is n.l. een versmalling 

van de vaargeul (d.m.v. betonning). Hierdoor ontstaat er extra afstand tussen de boten en een 

daar eventueel foeragerende roerdomp. Door de versmalling is er wel minder 
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manoeuvreerruimte voor boten, die even verder moeten afslaan en aanleggen voor de (te 

realiseren) Reevesluis.  

● Er is meegewerkt aan een RTV-Oost programma, waarin voor- en tegenstanders van de bypass 

aan het woord kwamen.  
● Het (voltallige) provincie bestuur dat op werkbezoek was, is geïnformeerd over de 

vaarverbinding, de economische spinn-off voor onder andere Kampen, Zwolle en 

Zwartewaterland, de gewenste voorzieningen voor groter wordende stroom passanten. Verder is 

er over de ‘gedragscode recreatie in IJsselmeergebied’ van onder andere Vogelbescherming 

Nederland met Watersportverbond, Hiswa, en anderen verteld.  

● Er is contact met redactie van de Waterkampioen. In het februari-nummer ‘17 wordt een artikel 

over het Reevediep geplaatst.  

● Er is overleg met de opdrachtgever over de veiligheid van de watersporter tijdens de aanleg van 

de Reevesluis. 

 

Er is hoop. In december ’16 heeft de Provincie 

een bijgesteld ontwerp gepresenteerd, 

waardoor op termijn het Reevediep alsnog 

bevaarbaar kan worden. Het ontwerp omvat 

een plaatselijk versmalde vaargeul en enkele 

afschermende rieteilandjes (zie afbeelding)  

Vertaald naar een partieel-herzien-

bestemmingsplan gaat dit ontwerp de 

procedure-molen in. Naar verwachting wordt 

het vaarverbod opgeheven (in 2019). Dan 

ongeveer is ook het schutsluisje (met vaste 

brug) tussen IJssel en Reevediep gereed. 

 

Vluchthaven de Ketting 

Gelukkig is de Ketting, na een jaar gesloten te zijn geweest, per juli 2016 weer open. Het aantal 

ligplaatsen is verlaagd en er is minder ruimte om te kamperen. Op basis van het evaluatiegesprek dat 

in november tussen RWS, de gemeente Zwartewaterland, de omwonenden en de verenigingen 

plaatsvond, is er vanuit RWS, de eigenaar, geen aanleiding gevonden om het beleid te wijzigingen. 

Dit betekent dat de haven ook in 2017 gebruikt 

kan worden.  

Tegen het beperkt gebruik hebben de 

watersportverenigingen uit Hasselt, Zwartsluis 

en Genemuiden telkens weer bezwaar gemaakt. 

Helaas zonder succes. Ook de ondersteunende 

brief van het Watersportverbond en het 

spitwerk in het bestemmingsplan van het 

College van Deskundigen uit hetzelfde 

Watersportverbond hebben geen gewicht in de 

schaal kunnen leggen.  
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De Kanosport 

Onze provincie kent vele mooie vaarroutes voor kanovaarders. Toch zijn er altijd verbeteringen 

mogelijk. Veel zaken pakken we op in samenwerking met de Toeristische Kano Bond Nederland 

(TKBN).  

In het kader van kano promotie in het gebied De Wieden is er tussen verschillende partijen overleg 

geweest. Besloten is dat de plaatselijke horeca en verblijfsrecreatie meerdaagse arrangementen voor 

kanovaarders ontwikkelen. Het Regioteam heeft bij dit initiatief geadviseerd.  

Diverse partijen willen graag dat het Zuiderdiep in Blokzijl weer bevaarbaar wordt. Belangrijk 

argument hiervoor is de veiligheid voor de kleine recreatievaart in het Noorderdiep. Het is daar druk 

en er wordt hard gevaren. Overleg daarover stagneert enigszins doordat concrete plannen nog 

uitblijven. In 2017 zal dat weer worden opgepakt. Als Regioteam praten we mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met de Kanovereniging Skonenvaarder overlegt het Regioteam met Isala Delta over 

de realisatie een goede overdraagplaats voor kanoërs bij de recreatiesluis in het Reevediep. Een 

dergelijke voorziening maakt het mogelijk om buiten de bedieningstijden een rondje om of bij  

Kampen te maken.  

Ketelmeer en Zwartemeer 

Het motto: “De natuur beleven, gebruiken en beschermen” staat voorop in het Ontwerp Beheerplan 

Natura 2000 IJsselmeergebied. De door het Watersportverbond en anderen ontwikkelde 

‘Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied’ laat zien dat we dit motto van harte onderschrijven. 

Echter in het ontwerp-beheerplan deelgebied Zwartemeer staan een aantal zaken die daar haaks op 

staan. Dit houdt naar onze mening in dat  het Zwartemeer voor de watersporter tot verboden gebied 

wordt verklaard. De motivering vanuit historische situatie is overigens aantoonbaar onjuist.  

In het Ontwerpbeheerplan deelgebied Ketelmeer & Vossemeer staat dat men voor de vier 

platen/eilandjes in de IJsselmonding  plus de ondiepe zones ertussen een Toegangsbeperkingsbesluit 

(TBB) ex artikel 20 in voorbereiding heeft. Op zich is dat vanuit de natuurbescherming geredeneerd 

best redelijk, maar ook hier geldt historisch onjuist. De ondiepe zones tussen de platen oké, maar 

ook de ankerplek aan zuidzijde van Katten- en Ketelplaat wordt verboden én het geultje tussen 

Kamper- en Schokkerplaat wordt niet erkend en afgesloten. Kortom stilletjes worden grote delen van 

de IJsselmonding tot verboden gebied verklaard.  
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De samenwerkende regioteams en dus het Watersportverbond gaan, op gepaste wijze, hierop een 

reactie afgeven. Hierbij worden ook oplossingen aangedragen die de flora & fauna beschermen, 

maar het gebruik en de beleving door watersport mogelijk houden. Om het geheel te formaliseren 

zullen we bij het bevoegd gezag een Zienswijze indienen. 

Dossier waterplanten 

In de zomermaanden zijn de waterplanten hinderlijk. Dat beseft de Provincie Overijssel ook. In het 

Ontwerp-Beheerplan Wieden/Weerribben is een paragraaf over het maaien van de waterplanten 

opgenomen. Dat is positief. Omdat de voorwaarden niet tegemoet kwamen aan de door de 

vereniging gestelde eisen, heeft de Zeilvereniging Belterwiede in oktober een zienswijze ingediend. 

Het Regioteam heeft daarbij geadviseerd en voor de afstemming met het landelijke beleid gezorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is er besloten dat de eerste stappen gezet zullen worden om tot een inrichting van een pilot 

maaien te komen. Het Ontwerp-Beheerplan Wieden/Weerribben biedt daarvoor voldoende houvast.                                                                                                                                     

In de samenwerking zullen alle belanghebbenden rond de Belterwijde en Beulakerwijde om tafel 

gaan om gezamenlijk een uitvoeringsplan te maken voor de pilot maaien. Het Watersportverbond 

(Regioteam) en de Hiswa assisteren daarbij. Er kan geput worden uit de ervaringen die men op de 

Randmeren heeft opgedaan.  

Bereikbaarheid en veiligheid rond de Twentse kanalen 

Het regioteam volgt nog altijd de renovatie van de sluizen in de Twentekanalen. Rijkswaterstaat 
organiseert informatieavonden en stuurt nieuwsbrieven rond  om de vele partijen op de hoogte te 
houden.  

Inmiddels is de aanbouw van de tweede kolk bij sluis Eefde begonnen. De recreatievaart zal van deze 
uitbreiding weinig last ondervinden. Ook staan voor 2017 de renovaties aan de sluizen in Hengelo en 
Delden op de planning. Aangezien beide sluizen vanaf 2018 op afstand bediend zullen worden, is 

uitgebreid onderhoud aan sluizen en de bediengebouwen nodig. Hiervoor zullen beide sluizen in het 
najaar 35 dagen gestremd worden voor al het verkeer. Er is afgelopen jaar veel gesteggeld over deze 
stremming, maar uiteindelijk is er toch besloten om niet gefaseerd te stremmen, maar om dit in één 
periode te doen. Begin 2018 wordt het onderhoud afgerond en zullen de sluizen in Hengelo en 
Delden regelmatiger worden bediend en zullen er meer grotere schepen gebruik gaan maken van het 
Twentekanaal.  
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Impressie uitbreiding sluis Eefde. Bron: Rijkswaterstaat  

Het regioteam vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met Rijkswaterstaat en de overige 
partijen over de ontwikkeling van het Twentekanaal. Het waarborgen van de bereikbaarheid en de 
veiligheid staat daarbij voorop.  

Jeugdzeilen  

Kinderen van vier basisscholen kennis laten maken met de watersport. Hiervoor werkten de 

verenigingen ZC’37, Kanovereniging Skonenvaarder en WSV ’t Koggeschip eendrachtig samen. De ZC 

37 stelde zijn acht optimisten beschikbaar. Skonenvaarder leverde 12 kano’s en de WSV ‘t 

Koggeschip twee houten punters. Een enthousiast team van vrijwilligers trok de kar.   

Het weer was gedurende de lesdagen prachtig. Alle kinderen kregen een zwemvest om en werden in 

drie groepen verdeeld. Elke groep deed een andere activiteit. De optimisten zeilden halfwindse 

rakken, om de boei heen en terug. Bij kanovaren ging men als groep het water op. Bij de twee 

punters was een schipper aanwezig, die aanwijzingen gaf en waar nodig hielp om koers te houden.  

De kinderen kwamen juichend naar de haven van ZC’37 gefietst. Het geheel verliep organisatorisch 

erg goed  en het niet onbelangrijk, het was erg gezellig. Bij ZC’37 hangt een collage vol leuke en 

grappige bedankjes van kinderen. De plaatselijk TV zender heeft opnames gemaakt die later in de 

zomer nog herhaald zijn. De watersport is zo mooi uitgedragen.  

In totaal hebben er 110 kinderen meegedaan waarvan acht kinderen bij de ZC’37 zeilles hebben 

genomen. Voor het kanovaren hebben zich drie kinderen bij Skonenvaarder aangemeld gemeld. 

Naast veel plezier heeft het dus ook leden opgeleverd!   

 

  



 

 

 

   

 

7 

Belangrijke websites / pagina's: 

Website Watersportverbond: www.watersportverbond.nl = voor verenigingsbestuurders 

Website Watersportverbond: www.watersporters.nl = voor watersporters (interessant nieuws) 

Pagina belangenbehartiging: www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging  

Regiopagina Delta Noord: www.watersportverbond.nl/verenigingen/in-mijn-regio/regio-overijssel    

Volg het Watersportverbond ook op social media: 

www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2016/maart/volg-het-watersportverbond-op-

social-media 

 

 

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten 

watersportverenigingen. Deze verenigingen vertegenwoordigen meer dan 80.000 leden (recreanten, 

breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters). We ondersteunen onze verenigingen op tal van 

gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en 

ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van lastige verenigingsvraagstukken. We 

maken kinderen enthousiast voor de watersport, we leiden trainers en instructeurs op én samen 

maken we ons sterk dat wedstrijdsporters kunnen deelnemen aan eigentijdse en goed georganiseerde 

wedstrijden. Onze topsporters ondersteunen we in het behalen van medailles. Daarnaast lobbyen we 

hard om de 4.400 kilometer Nederlandse vaarwegen toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar te 

houden. 

 

http://www.watersportverbond.nl/
http://www.watersporters.nl/
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http://www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2016/maart/volg-het-watersportverbond-op-social-media
http://www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2016/maart/volg-het-watersportverbond-op-social-media

