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Het regioteam
Het regioteam Limburg dient de belangen van een tiental, bij het Watersportverbond aangesloten, 
Limburgse verenigingen. Tot de speerpunten behoort het verbeteren van de contacten met 
deze verenigingen en het watersportgebied nog veiliger en aantrekkelijker te maken voor onze 
verenigingen, haar leden en potentiële nieuwe watersporters.  

Op 8 februari 2018 heeft Fons van Gent op eigen verzoek afscheid genomen van het regioteam en 
het secretariaat overgedragen aan Ben Wilmink. De bezetting van het Regioteam Limburg was in 
2018 daarom als volgt:
• Joep Mooren  Regiovertegenwoordiger/voorzitter en algemene zaken
• Jo Dohmen  Waterwegen en veiligheid
• Wim Ellenkamp Kanosport
• Ap Joosten  Algemeen Belang Watersport Limburg
• Ben Wilmink  Teamsecretaris
• Vacant   Verenigingsondersteuning

Het Regioteam Limburg zoekt ter versterking van het huidige team een enthousiast nieuw lid. 
Interesse? Bekijk de vacature op www.watersportverbond.nl/vacatures. 

In 2018 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest in het regioteam en de provincie:

Contact met verenigingen
Het verstevigen van de contacten met de aangesloten verenigingen blijft de aandacht houden 
van het Regioteam Limburg, evenals het benaderen van niet-aangesloten verenigingen. Om die 
reden zijn bij de regiovergadering van 15 mei 2018 de niet-aangesloten watersportverenigingen 
ook uitgenodigd. Voor het hoofdthema ‘AVG’ was tijdens de vergadering de heer Henk Kluvers 
namens het College van Deskundigen van het Watersportverbond aanwezig om te laten zien met 
welke specifieke kennis wij verenigingen kunnen ondersteunen. Helaas heeft geen enkele niet-
aangesloten vereniging gebruik gemaakt van de uitnodiging.

Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg
Voor dit subsidieplan, waarin 3,3 miljoen euro beschikbaar was en dat t/m eind van 2018 liep, 
zijn zeven aanvragen met succes gerealiseerd. De diverse verenigingen hebben van de subsidie 
materialen zoals kano’s, SUP-boarden, Optimisten, etc. aangeschaft. Een achtste aanvraag vanuit 
het Regioteam betreft het marketingplan voor de Midden-Limburgse Maasplassen, waarvoor 
eveneens financiële steun vanuit de Sport- en beweegnota 2017-2022 van de Gemeente Roermond 
verstrekt is. Hiermee zijn o.a. Drie vlogs en de zeer succesvolle Optimist on Tour van 11 t/m 13 
juni op de Noordplas gerealiseerd. De lokale watersportschool heeft er een enorme toeloop door 
gekregen.  We hopen natuurlijk dat deze kinderen watersporten zo leuk vinden dat ze lid worden 
van een van onze verenigingen. 

Wildwaterbaan
Binnen het genoemde Actieplan is het haalbaarheidsonderzoek voor een kano Wildwaterbaan 
gerealiseerd, mede met een bijdrage van de Gemeente Roermond en de provincie Limburg. Dit 
onderzoek is op 2 oktober aan de Gemeente Roermond gepresenteerd.
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Lus van Linne
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen het regioteam en wethouder Waaijen van de gemeente 
Roermond. In het bestemmingsplan is door de gemeente Roermond een brede en diepere 
doorvaart mogelijk gemaakt. De grondeigenaar, Limburgs Landschap, heeft de beperkingen in 
het beheerplan vastgelegd. Op het beheerplan heeft de gemeente Roermond geen invloed. Dit zijn 
afspraken tussen de grondeigenaar en de Provincie Limburg. Dit project loopt nog tot 2028. Het is 
wel een project waar de kwaliteit van de natuur centraal staan. De rentmeester van het Limburgs 
Landschap negeert contact en staat daarmee niet open voor medewerking. De wethouder gaat 
‘sonderen’ binnen het college van B & W of met in achtneming van de natuurwaarden de doorvaart 
vergroot te krijgen.

Baggerplan binnen gemeente Roermond
Er gaat nader overleg plaatsvinden met Rijkswaterstaat (RWS) in hoeverre de ingangen van 
jachthavens en diverse maasplassen aan kunnen sluiten bij het baggerplan van RWS. Daarbij 
worden ook andere stuwpanden betrokken.  

Project Roerdelta 2, waar onder haven La Bonne Aventure WSV Nautilus
De gemeente Roermond heeft daar tijdens het laatste overleg geen nader nieuws naar het 
regioteam gemeld. 

Herinrichting haven De Rosslag in Herten
De herindeling van de haven De Rosslag in Herten betekent verhuizing (binnen de haven) van WV 
Hertha. De onderhandelingen verlopen uiterst stroef. Het Regioteam denkt mee en adviseert waar 
mogelijk en nodig. 

Passantenhaven aan het Julianakanaal nabij sluis Born Schipperskerk
Oriënterende gesprekken en medewerking van en met de gemeente Sittard-Geleen inzake het 
opzetten van een passantenhaven in Schipperskerk in de directe nabijheid van sluis Born aan het 
Julianakanaal.

Aanpassing lift bij passantenhaven Maasbracht
Een regioteamlid is nog in gesprek met de wethouder van de gemeente Maasgouw om de 
bestaande invalidenlift bij de passantenhaven van Maasbracht en Wessem aan te passen voor 
vervoer van fietsen.  

Lespakket ” Proef de Zee”
Het Regioteam Limburg heeft in samenwerking met het Watersportverbond het Lespakket ” Proef 
de Zee” zodanig samengesteld dat er in voorjaar 2019 een lesprogramma bij basisscholen van start 
gaat met als thema Water, Maas en Maasplassen met als doel jongeren te enthousiasmeren voor 
watersport en te informeren over (schoon) water, veilig watersporten en het ontstaan van onze 
watersportgebieden. Aansluitend zal in juni 2019 wederom een Optimist on Tour programma van 
drie dagen worden georganiseerd. Dit programma gaat vervolgens voor een periode van vijf jaar 
van start. De Gemeente Roermond heeft een subsidie bedrag hiervoor beschikbaar gesteld.
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Kanovaren
KV Viking te Venlo is voor het eerst landskampioen in de hoofdklasse NK Kanopolo geworden. Ook 
hebben zij deelgenomen aan de EK in Nottingham op 15 en 16 september.  Door de enthousiaste 
bemoeienis van ons regioteamlid is de kanoafdeling van RWS Nautilus van 3 naar 10 actieve leden 
gegroeid.

Focus voor 2019 (o.a.)
• Het project Lus van Linne blijven volgen om zoveel mogelijk waterrecreatie te realiseren.
• Volgen van de ontwikkelingen van het havengebied “La Bonne Aventure” in Roermond. 
• Speciale aandacht voor de verplaatsing van RWV Nautilus.
• Zelfde problematiek speelt bij WV Hertha.
• Het onderwijsprogramma “ Water” dat start bij basisscholen in Roermond testen en verder  
 naar andere delen van de Provincie introduceren.
• De belangenbehartiging voor de verenigingen richten op de ontwikkelingen in de Regio  
 en de contacten met de verenigingen versterken. Tevens in contact blijven met niet-  
 aangesloten verenigingen.
• Werken aan een overlegstructuur met alle stakeholders in het Maasplassengebied.

Verder zijn er diverse projecten, beschouwingen en rapportages gegeven van de werkzaamheden 
van het regioteam. Voor de verslaglegging hiervan wordt verwezen naar de informatie op de 
regiopagina van het regioteam: www.watersportverbond.nl/limburg.  

Het regioteam Limburg van het Watersportverbond wenst u een plezierig vaarseizoen!

Ben Wilmink
Secretaris Regioteam Limburg – Watersportverbond

Januari 2019


