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Het regioteam Limburg heeft haar werkzaamheden bijna geheel moeten aanpassen/beperken 
aan de pandemie veroorzaakt door het virus COVID-19. Het regioteam Limburg dient de 
belangen van een negental, bij het Watersportverbond aangesloten, Limburgse verenigingen. 
Tot de speerpunten behoort het verbeteren van de contacten met deze verenigingen, de 
aangrenzende overheden en Rijkswaterstaat (RWS) om het watersportgebied nog veiliger 
en aantrekkelijker te maken voor onze verenigingen, haar leden en potentiële nieuwe 
watersporters en verenigingen.

 
Het regioteam Limburg
De bezetting van het Regioteam Limburg was in 2020 als volgt: 

Joep Mooren   Regiovertegenwoordiger/voorzitter en algemene zaken.
Jo Dohmen   Waterwegen en veiligheid.
Wim Ellenkamp  Kanosport.
Ap Joosten   Algemeen Belang Watersport Limburg.
Karin Scholtes  Teamlid geworden per 26 juni 2020.
Ben Wilmink   Teamsecretaris.
Vacant    Verenigingsondersteuning.

Werkzaamheden regioteam
 
 
Lus van Linne
De Lus van Linne is een langlopend project en de onderhandelingen met de eigenaar, Het 
Limburgs Landschap, zijn lastig om meer te realiseren voor de waterrecreatie. Het Limburgs 
Landschap zet hoofdzakelijk in op natuurrealisatie en het behoud ervan. De werkzaamheden 
daar ter plaatse staan op onze projectenlijst om het onder onze aandacht te houden om 
vroegtijdig de argumenten voor de waterrecreatie gerealiseerd te krijgen. Soms is het slimmer 
om de aandacht op een project te laten varen om elders meer gerealiseerd te krijgen.Tijdens 
de laatste bespreking met de planologen van de Gemeente Roermond is dit ook aangekaart 
mede naar aanleiding van een gesprek met het projectteam van de Lus van Linne in december 
waar men te kennen gaf geen belang te hebben in de extensieve recreatie. De vraag is of het 
Regioteam dit schriftelijk kenbaar moet maken aan Stichting Het Limburgs landschap.

Hoogwatergeul Lomm
Tot het Maaswerkenproject behoort ook de Hoogwatergeul Lomm. In het oorspronkelijke 
plan was alleen een hoogwatergeul met natuurontwikkeling voorzien, vanuit het regioteam 
hebben wij de recreatieve toepassingen gevolgd. In het Maaswerkenproject staan nog meer 
“nevengeul” projecten op het programma, vanuit het regioteam blijven we deze projecten 
volgen om eventuele recreatieve toepassingen in te brengen.

Het droge gedeelte is eigendom van Het Limburgs Landschap en het natte gedeelte van RWS. 
Eerst zou alles alleen maar natuurgebied worden. Door Delfstoffen_Combinatie_Maasdal(DCM) 
zijn de werkzaamheden in 2020 afgerond met de aanleg en oplevering van een houten 
passantensteiger. In de lange termijn trends rivieren wordt in de Noordelijke Maasvallei 
extensieve recreatie, binnen het kader Meervoudig gebruik, mogelijk gemaakt.
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Baggerplan
Het Baggerplan is in 2019 door de PFAS aanpak On Hold gegaan. Het regioteam houd hier 
contact met de stakeholders om zodra het weer mogelijk is om de werkzaamheden weer 
gerealiseerd te krijgen. Diverse haveninvaarten rondom Roermond en bij de Asseltse 
Plassen dreigen te ondiep te worden. Binnen het overleg met de Gemeente Roermond en 
Rijkswaterstaat is het belangrijk dat we alle betrokken Gemeenten van de Maasplassen Midden 
Limburg en ook Peel en Maas hierover gaan benaderen om een zo breed mogelijk draagvlak te 
bereiken en ook de particuliere Ondernemers van de Maasplassen hierbij te betrekken.

 
Kansen in tijden van corona 
De corona-pandemie heeft een enorme impact gehad en nog steeds op ons “oude normale” 
leven. De zeil- en kanowedstrijden zijn allemaal geannuleerd omdat het bij elkaar brengen van 
mensen voor een evenement niet wenselijk was. Toch zijn er beslist ook positieve aspecten 
te benoemen. Men kon toch op velerlei manieren de watersport beoefenen en dit jaar zagen 
we zelfs een grote toename van mensen die onze watersport zijn gaan waarderen. Het 
Watersportverbond en HISWA-RECRON signaleren een grote toename van suppen, kanoën en 
sloepvaren. Ook het ‘Optimist on Tour’ programma maakt landelijk een groei door. KV Viking 
heeft een kajak-expereance georganiseerd waar veel jeugd op af is gekomen. De handel in 
allerlei boten van klein tot groot floreerde doordat men niet naar het buitenland op vakantie 
ging. De weekends van de warme zomer hebben ook bijgedragen aan de extra reuring op het 
water.

 
Wildwaterbaan Noordplas/Groene Rivier
Voor de kano Wildwaterbaan gaat er aan de locatie Noordplas/Groene Rivier onderzoek 
uitgevoerd worden. Het plan is, dat er een pijp onder de weg De Weerd door komt. Dit 
heeft tevens een gunstig effect om Blauwalg te voorkomen. Bij dit project is recreatiepark 
Oolderhuuske en het adviesbureau Rob Vrolijks betrokken.

 
Maas Clean-up
Maas Clean-up gelijktijdig met World Clean-up Day 19 september 2020
De projectleider heeft het regioteam benaderd om te assisteren bij het leggen van contacten 
met de watersportverenigingen. De organisatie van Maas Clean-up en het IVN hebben 
uiteindelijk 5200 vrijwilligers op de been gekregen. 

 
Contact met verenigingen
Door het vervallen van de regiovergaderingen en de coronamaatregelen zijn de persoonlijke 
contacten met de lidverenigingen minimaal geweest. Als regioteam hebben wij bedacht 
om onze regioteamvergaderingen bij de lidverenigingen te gaan houden en de vergadering 
te starten met een delegatie van de betreffende vereniging. Onze eerste afspraak kwam te 
vervallen door de tweede lockdown.

 
Passantenhaven Julianakanaal
Inzake de realisatie van een Passantenhaven bij sluis Born aan het Julianakanaal zijn er 
diverse (digitale)gesprekken gevoerd en in december 2020 kregen wij een uitnodiging van de 
wethouder om het project door te nemen samen met het adviesbureau Rob Vrolijks. Als het 
aanvullende advies binnen is zal de gemeenteraad van Sittard-Geleen er een hamerstuk van 
maken. (Zie ook onze blog op de website van het Watersportverbond)
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Plannen voor 2021
• Voldoende kwalitatieve bezetting in het team en de vacature vervullen om de 

belangenbehartiging voor onze regio zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
• Volgen van de ontwikkelingen van het havengebied “La Bonne Aventure” in Roermond 

met een speciale aandacht voor de status van RWV Nautilus.
• Het promoten van de waterrecreatiemogelijkheden in Midden Limburg in het kader van 

de het “ Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg” heeft vorige jaar minder 
aandacht gehad vanwege de coronamaatregelen. In 2021 wordt er opnieuw aandacht 
aangegeven en uitgebreid door de Gemeente Maasgouw erbij te gaan betrekken.

• Voor 2021 is weer een Optimist on Tour op de Noordplas te realiseren. 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. 
De gemeente Maasgouw met daarin de watersportstad Maasbracht heeft inmiddels 
ook een aanvraag voor een Optimist on Tour event in behandeling dat in juli moet gaan 
plaatsvinden.

• Bevordering samenwerking van en met gemeenten om de watersport nog toeganklijker 
te maken. Dit blijft een voortdurend aandachtspunt

• Bezoeken van alle aangesloten watersportverenigingen in de regio Limburg door 
vragen van verenigingen op te halen en te vertellen wat we doen. Dit blijft een voortdurend 
aandachtspunt

• Voortdurend in contact zijn met Rijkswaterstaat en de lokale overheden.

 
Contact
Kijk voor meer informatie over het Regioteam Limburg en haar werkzaamheden op www.
watersportverbond.nl. Heb je vragen over de werkzaamheden van het regioteam of dit 
jaarverslag? Neem dan contact op met regiovertegenwoordiger Joep Mooren via 
limburg@watersportverbond.com.


