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Het regioteam
De regio Delta Noord van het Watersportverbond omvat grofweg het vaargebied Haringvliet, 
Brielse Meer, Hollands Diep, een deel van de bovenrivieren (Lek, Merwede), Volkerak en (deels) ook 
de Grevelingen.

Bij deze regio zijn per 1 januari 2019 de navolgende 33 verenigingen aangesloten, te weten 
WSV Voornse Windsturfers, Rotterdam Oceanwide Yachtclub, Rhoonse Grienden, Binnenmaas, 
Rozenburg, Hendrik-Ido-Ambacht, Kon. Dordrechtse R&ZV, Numansgors, Goudswaard, Catpoint, 
De Maas, De Kil, Hellevoet, Hellecat, De Hitsert, De Put, Helius, Kinderdijk, Maartensgat, Broach, 
Dajaks, Brielle, Willemstad, Numansdorp, Blinkcvliet, Bommelse Gors, Oostvoorne, Hellevoetsluis, 
Drechtstreek, Brielse Maas, Vlaardingen, Spui en Dordrecht e.o., Haringvliet, Strijensas en Smit 
Kinderdijk (Balkengat).

• Arjen de Vries    regiovertegenwoordiger
• Daan den Braber    vice-voorzitter, 
• Marieke de Bruijne    secretaris
• Robert Mastenbroek
• Kees van der Ree
• Romke Woudstra
• SOBM: Leo de Bruijn    (per 1 januari 2019 vacature)
• Algemeen      vacature

De laatstgenoemde vacature is helaas het gevolg van een plotseling overlijden as gevolg van een 
ongeval van ons lid Paul Kessels.

Activiteiten
Er is tweemaal een regiovergadering gehouden met daarbij een tweetal sprekers. Een 
vertegenwoordiging van de Regiopolitie Rotterdam heeft gesproken over de beveiliging van 
havens en een mogelijke verbetering van de inzet van de politie alsmede een vertegenwoordiger 
van Rijkswaterstaat over het Kierbesluit. De bezetting van de regiovergaderingen met gemiddeld 
30-40 aanwezigen is goed te noemen.

Het bestuur is in de loop van 2018 viermaal bijeen gekomen. De regiovoorzitter is daarbij tevens 
aanwezig op de ALV van het Verbond als wel het periodieke regiovertegenwoordigersoverleg van 
het Verbond. Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht.

Niet alles komt zo maar tot stand. De vertegenwoordigers van Delta Noord zijn het afgelopen jaar 
intensief in overleg geweest met onder andere:
- Gemeenten
- Rijkswaterstaat
- De Landschapstafel Haringvliet
- Verenigingen
- Overlegstructuren
- Waterschap Hollandse Delta
- Andere belangenorganisaties (Hiswa, Toervaarders)
- Het Droomfonds
- Recreatieplatform Deltawateren
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Haringvlietbrug
Samen met andere belangenorganisaties is intensief gesproken 
met Rijkswaterstaat over de problemen met de Haringvlietbrug, 
mede als gevolg van de technische staat van het hefgedeelte. 
Gelukkig heeft dit er toe geleidt dat het aantal brugopeningen 
maar beperkt is teruggebracht en dat de werkzaamheden zoveel 
mogelijk buiten het vaarseizoen hebben plaatsgevonden.

Kierbesluit
Het Kierbesluit is per november 2018 feestelijk van start gegaan, ook al was er sprake van een 
lage waterstand sedert de zomer. Toch is men nu voorzichtig gestart en wordt via het traject 
‘Lerend Implementeren’ nadrukkelijk gekeken naar de effecten. Het Watersportverbond is hierbij 
vertegenwoordigd. In positieve zin kan daarbij worden geconstateerd dat de inbreng vanuit 
de watersport heeft geleid tot een voor watersporters toegankelijk nieuw Vogeleiland (Bliek 
op de Meneerse Plaat), een nieuwe passsantenhaven op Tiengemeten-west. (de voormalige 
landbouwhaven). Gelukkig zijn er, met veel inzet geen (nieuwe) belemmeringen opgelegd aan het 
vaargebied.

Waterplanten
Ook het Volkerak en Haringvliet hebben deze zomer last 
ondervonden van overmatige plantengroei. Dat geldt ook voor 
binnenwateren als Binnenmaas en Brielse Meer. Helaas hebben 
we moeten constateren dat het Waterschap Hollandse Delta 
zich zeer terughoudend opstelt bij deze problematiek, omdat zij 
watersport niet zien als kerntaak van het waterschap.

Moorings in het Haringvliet
Door goede samenwerking met het Recreatieschap Haringvliet zijn er 56 moorings neergelegd. 
(monding Spui, Tiengemeten, nabij de Volkeraksluis, Numansdorp, Hellevoetsluis, Middelharnis 
en Stellendam). Onder druk van de provincie is het recreatieschap nu opgeheven, waarbij er een 
zekere lobby nodig was om tot een tijdelijke oplossing voor het beheer hiervan te komen. De 
gemeente Goeree-Overflakkee heeft deze zorgtaak nu tijdelijk op zich genomen. Een definitieve 
oplossing is natuurlijk erg wenselijk. Delta Noord blijft dit volgen!

Brielse Meer
Na jarenlang een terughoudend beleid te hebben gevoerd zijn er nu initiatieven genomen voor het 
vernieuwen van steigers en andere verbeteringen in en rond het Brielse Meer.

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/deltanoord

Het regioteam Delta-Noord van het Watersportverbond wenst u een plezierig vaarseizoen!

Arjen de Vries
Regiovertegenwoordiger Delta-Noord – Watersportverbond

Maart 2019
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