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De regio Vecht & Plassen omvat het gebied van de Loosdrechtse Plassen, de Ankeveense- 
en Kortenhoefse Plassen, de Spiegelplas, de Vecht, de Vinkeveense Plassen, de Amstel, 
het Amstel-Drechtkanaal, het Amsterdams-Rijnkanaal, de Hollandsche IJssel, de 
Maarseveense Plassen en de Oude Rijn.

Ook in 2021 participeerde het Regioteam Vecht & Plassen actief in het Uitvoeringsprogramma 
van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Na het ondertekenen van deze 
overeenkomst in 2017 door 21 partijen, zullen we er ook in 2022 - dus het 5e jaar – 
mee bezig zijn. Het budget is inmiddels wat minder, maar de doelen zijn onveranderd:

- Ontwikkelen van het vrijetijdslandschap
- Het versterken van ecologische waarden
- Transformatie richting een vitale recreatiesector 

Tom Fick Regiovertegenwoordiger: 
houdt zich o.a. bezig met Regiegroep Uitvoering Gebiedsakkoord, bagger, exoten, waterplanten 
en schoonwaterbeleid.

Ton Vendrig houdt zich o.a. bezig met BRTN overleg, Natura 2000.

Han Rijsterborgh houdt zich o.a. bezig met verbetering/uitbreiding van de vaarverbindingen in 
deze regio.

Olaf Lem houdt zich o.a. bezig met kanobelangen en notulen/archief van het Regioteam.

Michel Roché plaatsvervangend lid Regiegroep Uitvoering Gebiedsakkoord, gaat zich o.a. bezig 
houden met contacten met Verenigingen in deze regio.

Vacatures Belangenbehartiger Vinkeveense plassen en aanvulling/opvolging van het huidige 
team.



Het behartigen van de belangen van de watersport bij de uitvoering van het Gebiedsak-
koord vergt veel van onze tijd. We werken daarbij nauw samen met de ondernemers van 
de commerciële jachthavens en van de verblijfsrecreatie (HISWA-RECRON). In het Natura 
2000 gebied willen we naast het genieten van de natuur ook zo breed mogelijk de 
watersport, inclusief wedstrijdsport kunnen beleven. 

Een oude wens voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het 
Hilversums Kanaal, hebben we helaas los moeten laten. Daarvoor in de plaats hebben we 
wel een lijst met alternatieven kunnen presenteren en begin 2022 wordt duidelijk welke 
wensen van die lijst te verwezenlijken zullen zijn. Het gaat dan om het optimaliseren van 
bestaande vaarverbindingen en her-bevaarbaar maken van oude vaarwegen, naast 
onderhoud en verbetering van watersportvoorzieningen.

Ook blijven we vinger aan de pols houden bij het waterplantendossier. Waterplanten zijn 
heel belangrijk voor de waterkwaliteit en het ecosysteem, maar we zullen alert moeten 
blijven op het beheersbaar houden van hinder veroorzakend planten als Fonteinkruiden 
en de groei van exoten als Cabomba.

Eind 2021 werden we geconfronteerd met een plotseling voornemen van de Gemeente 
Wijdemeren om de watertoeristenbelasting disproportioneel (140%!) te gaan verhogen. 
Met vereende krachten heeft een protesterende sector dat voorlopig weten te 
voorkomen. Begin 2022 staan er gesprekken gepland met de gemeente hoe we tot een 
eerlijker systeem kunnen komen. 

Verder zijn de leden van het regioteam betrokken bij veel zaken die voor de watersport 
van belang zijn. Zoals: 
−	 Het	BRTN	overleg	Route	9	over	de	afstemming	van	de	bediening	van	de	bruggen		
 en sluizen in de Vecht
−	 Overleg	met	ProRail	over	de	toekomstige	bediening	van	de	spoorbrug	in	Weesp.
−	 Waterkwaliteitsplannen	van	het	Hoogheemraadschap.

Vooruitblik

De pijlers waar dit regioteam zich ook de komende jaren op wil richten zijn:
−	 Verdere	uitwerking	van	het	Gebiedsakkoord
−	 Ondersteuning	en	belangenbehartiging	van	de	watersportverenigingen
−	 Veiligheid	op	het	water
−	 Verbetering	van	de	vaar-	en	verblijfsmogelijkheden	voor	de	watersport
−	 Waterplanten	problematiek

Om het nuttige regioteam-werk voort te kunnen zetten hebben we de steun van nog 
meer vrijwilligers nodig: als uitbreiding van het regioteam, maar ook voor de periodieke 
opvolging van de huidige regioteamleden. We doen dan ook graag een dringend 
beroep op de verenigingen om toch vooral geschikte belangenbehartigers bij ons aan 
te melden. 



Belangrijke websites 

Website Watersportverbond: www.watersportverbond.nl 
Voor verenigingsbestuurders, wedstrijdzeilers, kanovaarders, toervaarders 
en motorbootvaarders.
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Volg  het Watersportverbond ook op de social media
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