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Eindejaarsbericht 2021 
Regioteam Overijssel en Noordoostpolder 
 

 
 
 
Wij staan voor schoon, veilig en toegankelijk water. 
 
De afgelopen maanden zijn relatief rustig geweest. Er waren een tijd lang geen grote 
ontwikkelingen. De boel leek aan de buitenkant een beetje in slaap gesust. Intern hebben we de 
tijd benut om de Waterwet uitgebreid te bestuderen en de nodige werkbezoeken af te geleggen. 
In de nabije toekomst hopen we van de opgedane kennis te kunnen profiteren.  
 
Echter het kan verkeren!  Als de voortekenen niet bedriegen wordt 2022 al snel een spannend 
jaar. Zie hiervoor pagina 3 en 4. Op onze jaarvergadering (1 maart 2022) kunnen we daar vast 
verslag van doen.  
 
Van de passantenhaven Lochem tot de kano-oversteekplaats bij stuwen in de Regge  
 
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert: luidt het bekende spreekwoord. M.a.w. de kleine 
dossiers zijn wat ons betreft net zo belangrijk als de grote dossiers. Fijne “gratis” ligplaatsen 
tijdens je tochten met je kruiser door Nederland zijn net zo belangrijk als de kano-
oversteekplaatsen tijdens je zwerftochten met je kano. 
 
Geregeld nemen we als Regioteam polshoogte. Zo zijn we bij de Passantenhaven in Lochem gaan 
kijken. We zijn blij dat de gemeente Lochem bestudeert hoe deze voorziening behouden, sterker 
verbeterd, kan worden. Dankzij de inzet van de “vrijwillige havenmeester” ligt de boel er mooi bij. 
Menige “vakantieganger” kan zo vanuit dit haventje het mooie Lochem in lopen.  
 
Ook hebben we als Regioteam de nieuwe aangelegde kanovoorzieningen bij de Reevesluis 
bekeken. Daarbij is opgevallen dat de route van driehonderd meter gemakkelijk ingekort kan 
worden tot vijftig als de voorziening aan de andere kant wordt gesitueerd. Die mogelijkheid wordt 
met RWS nog besproken. De kanovereniging Skonenvaarder is hier bij betrokken. 
 
 

 
 
 
De voorzieningen liggen nu aan de linkerzijde van de 
sluis. Verplaatsing naar de rechterzijde levert veel 
“loopwinst” op.  
 
Foto RWS 
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Verder zijn we in overleg met het Waterschap Vechtstromen geweest. Met als resultaat dat in de 
Regge drijvende steigers bij de stuwen van Archem en Hancate zijn geplaatst. De ligging en 
uitvoering is mede met de Kanovereniging Hardenberg tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking.  
 

 
 
Overstappen wordt zo een stuk gemakkelijker. 
 
Foto Wim Lammerts 
 
 
 

 
Werkbezoeken 
 
Dit jaar zijn leden van het Regioteam op bezoek bij verenigingen geweest. Zo hebben we de 
jubileumreceptie van de Zeil- en Motorboot Vereniging Deventer bezocht. Tijdens de gezellige 
receptie hebben we uitgebreid van gedachten gewisseld over de zeillessen die de vereniging zeer 
succesvol organiseert.  

 
 
 
 
Oefening baart kunst ook langs de IJssel. 
 
Foto Z&MV Deventer. 
 
 
 
 

Bij de kanovereniging Skonenvaarder hebben we gekeken naar het terrein van de vereniging. 
Door de aanleg van de Reevesluis komt de vereniging buitendijks te liggen. Het bestuur heeft laten 
zien wat dit allemaal voor gevolgen heeft. Gelukkig is er een helpende hand van Rijkswaterstaat.  
 
Ook zijn we in Hengelo geweest. De Twentse Watersport Vereniging heeft daar een prachtige 
haven en een bloeiende kanoafdeling. Het Bestuur en het Regioteam hebben tijdens een bezoek 
elkaar bijgepraat.  
 

 
 
De haven van de Twentse Watersport Vereniging 
 
Foto TWV 
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Het komende jaar willen we weer bij een aantal verenigingen op bezoek. Is er een mooie 
aanleiding om jullie vereniging te bezoeken, neem dan met ons contact op. Een mailtje naar 
jan.van.esseveld@watersportverbond.nl is voldoende.  
 
De dossiers Zwarte Meer, Zwarte Water en het Waterplantendossier. 
 
Om met het eerste dossier te beginnen. Rijkswaterstaat overlegt intern hoe zij met het dossier 
Zwarte Meer verder gaat. Er is de afgelopen maanden geen overleg geweest met de partijen die 
de gebruikers vertegenwoordigen. Wel hebben we de verzekering gekregen dat wij bij de 
planvorming betrokken zullen worden. De plannen staan wat ons betreft voorlopig “on hold”. Wij 
blijven samen met de gemeente Zwartewaterland, de Gebiedscoöperatie IJsselland, de 
Toeristische Kanobond Nederland en de Koninklijke Roeibond, waakzaam.  
 
Omstreeks 10 januari 2002 hoopt Rijkswaterstaat de plannen voor de optimalisatie van de 
oeverzones van het Zwarte Water ter inzage te kunnen leggen. Verder belegt RWS een 
inspraakavond. Ongetwijfeld zijn wij daarbij aanwezig. Voor als nog blijven we bij ons standpunt 
zoals we in het zomerbericht 2021 vastgelegd hebben. 
 

“Wij vinden de smalle interpretatie van de Kaderregeling Water met geen / gebrekkige 

samenhang met de beheersmaatregelen Natura 2000 een gemiste kans. De uitvoering 

doormiddel van damwanden een afbreuk aan de schoonheid van deze prachtige rivier. Verder 

vinden wij de veiligheid voor in het bijzonder de kanoërs en roeiers tekort schieten. Door op en 

afwaaien kunnen de waterstanden in dat gebied behoorlijk variëren met alle gevolgen van dien. 

De damwanden kunnen dan uit het zicht geraken.” 

 

 

 
 
Voorbeeld van een voorgeplaatste damwand. 
 
Foto RWS 
 
 
 

 
 
Dan het Waterplantendossier. De aanpak rond de overlast door waterplanten levert resultaten 
op. De Zeilvereniging Belterwiede is er in geslaagd haar grote wedstrijden, eind september en 
begin oktober, met slechts een enkele sliert van waterplanten aan de roeren en zwaarden af te 
wikkelen. Toch maken de waterplanten het leven van de watersporter af en toe zuur. Onder 
anderen levert het ankeren en soms het zeilen op de Oostelijke Belterwiede problemen op. Dit 
ondanks de gezamenlijke inspanningen van de partners die het Overleg Waterplanten 
participeren.  
 
 

mailto:jan.van.esseveld@watersportverbond.nl
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Als Regioteam zijn we van mening dat de projectaanpak rond de waterplanten naar een volgende 
fase gebracht moet worden. De Waterwet kan daarbij behulpzaam zijn.  
 

 
 
Vind je anker houvast op of in de kranswieren?  
 
Foto rechten vrij 
 
 
 
 

 
 
Na een serie gesprekken binnen het Watersportverbond en met de Provincie Overijssel en de 
gemeente Steenwijkerland hebben we bij de Provincie een verzoek gedaan tot functietoekenning 
overige recreatieve activiteit conform artikel 4.4 lid 2 van de Waterwet en vragen de Provincie 
over te gaan tot het daarbij behorende onderhoud. Dit doen we samen met de HISWA/Recron en 
de ondernemingsvereniging KopTop. Het betreft een functieaanvraag voor Oostelijke Belterwiede 
en de Beulakerwiede.  
 
Tot slot 
 
Onze jaarvergadering houden we op dinsdag 1 maart 2022 van 20.00 uur tot 22.00 uur. We 
presenteren dan de voortgang op de verschillende dossiers en onze toekomstplannen. Uiterlijk 14 
februari ontvangen jullie het jaarverslag 2021. In welke vorm we de jaarvergadering houden, 
hangt af van de ontwikkelingen rond het Corona virus. Jullie ontvangen ook hier over tijdig bericht. 
Noteer a.u.b. wel de datum in je agenda.  
 
Het Regioteam wenst iedereen fijn feestdagen toe. Blijf gezond. Tot op onze jaarvergadering op 1 
maart 2022. 
 
Pieter Holewijn, Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld 
 
 

 
 
                                                                                                            
 
 

Het Koninklijk Nederlands Watersportverbond staat voor schoon, veilig en toegankelijk vaarwater. 
De inzet van vele vrijwilligers in de verschillende Regioteams staat daar borg voor.  
Het werk van vrijwilligers is relevant, interessant en hartstikke leuk. Wil je mee doen? Meld je dan 
bijvoorbeeld aan op jan.van.esseveld@watersportverbond.nl , voorzitter van het Regioteam of 
https://www.watersportverbond.nl/over-ons/vacatures/ . Wij nemen dan snel contact met je op.  

mailto:jan.van.esseveld@watersportverbond.nl
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