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Na de goed bezochte jaarvergadering, ZOOM was onze gastheer, is veel van onze tijd en 

energie gaan zitten in de overleggen en de daarbij behorende activiteiten rond het 

Zwarte Meer en het Zwarte Water.  

Het Zwarte Meer 

Op verzoek van de jaarvergadering  hebben jullie allemaal ons dossier over het Zwarte 

Meer ontvangen. Dat, ik mag wel zeggen zeer uitgebreide dossier geeft mooi weer hoe taai 

en complex dergelijke processen zijn. Inmiddels is door een uitspraak van de Raad van State 

duidelijk geworden dat het Ministerie Landbouw Natuur en Visserij  een Toegang 

Beperkend Besluit op mag leggen. RWS Midden-Nederland en de Provincie Flevoland gaan 

zich opnieuw beraden over de vervolg stappen. Wij gaan de uitspraak van de Raad van 

State goed bestuderen. Ondertussen bouwen we ons netwerk uit. Ook de Koninklijke 

Roeibond heeft zich bij onze groep aangesloten. 

 

 

 

 

Het Zwarte Meer op een 

mooie winterdag. 

Foto rechten vrij.  

 

                                   

 

 

 

Communicatie is altijd van belang. In dit dossier zijn er naar onze mening wat dat betreft 

fouten gemaakt. De inwoners van de gemeente Zwartewaterland en dus ook de 

aanliggende jachthavens zijn bijvoorbeeld op geen enkele wijze betrokken geweest bij de 

inrichting van het Beheerplan Zwarte Meer. Om iedereen wakker te schudden hebben we 

contact met de schrijvende pers gezocht. Met de medewerking van WSV Genemuiden 



hebben we duidelijk gemaakt wat er op het spel staat en dat wat ons betreft een TBB 

voor het volledige Zwarte Meer een brug te ver is. Zie bijvoorbeeld Grote zorgen bij 

watersporters over dreigende sluiting Zwarte Meer: ‘Heel vreemd wat hier gebeurt’ | 

Noordoostpolder | destentor.nl  of Protest bond tegen plan voor verbod op pleziervaart 

Zwarte Meer en Zwarte Water - RTV Oost of Afmeren op het Zwarte Meer met een bootje 

mag straks wellicht niet meer: ‘Onnodig en ongewenst’ | De Stadskoerier | Al het nieuws 

uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis 

Eén ding wil ik al wel verklappen. Het wordt geen gemakkelijke weg. Zelfs de aanleg van 

een fietspad op een deel van de oever van het Zwarte Meer zet Natuurmonumenten al in 

de  

alarmstand. Verder zijn er plannen om 35 duizend woningen in de driehoek Hasselt, 

Zwolle, Kampen te bouwen. Dit geeft nog meer druk op de omgeving en de bestaande 

verhoudingen.  

Het Zwarte Water 

Met RWS Oost-Nederland hebben we verschillende keren gesproken over de 

oeveroptimalisatie van het Zwarte Water tussen Hasselt en de monding in het Zwarte 

Meer. De uitkomst is ronduit teleurstellend. De door ons aangedragen ideeën, suggesties 

enz. worden genegeerd. RWS houdt vast aan haar plannen. Het project moet op tijd af.  

Met onze overlegpartners, de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, de gemeente 

Zwartewaterland, de Toeristische Kanobond Nederland en de Koninklijke Roeibond 

hebben we afgesproken dat zodra de plannen ter inzage worden gelegd we weer in actie 

zullen komen.  

 

 

                        Voorbeelden van voorgeplaatste damwanden. Uit presentatie van RWS. 

 

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. 

https://www.destentor.nl/noordoostpolder/grote-zorgen-bij-watersporters-over-dreigende-sluiting-zwarte-meer-heel-vreemd-wat-hier-gebeurt~a3d11d98/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.destentor.nl/noordoostpolder/grote-zorgen-bij-watersporters-over-dreigende-sluiting-zwarte-meer-heel-vreemd-wat-hier-gebeurt~a3d11d98/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.destentor.nl/noordoostpolder/grote-zorgen-bij-watersporters-over-dreigende-sluiting-zwarte-meer-heel-vreemd-wat-hier-gebeurt~a3d11d98/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1532058/Protest-bond-tegen-plan-voor-verbod-op-pleziervaart-Zwarte-Meer-en-Zwarte-Water
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1532058/Protest-bond-tegen-plan-voor-verbod-op-pleziervaart-Zwarte-Meer-en-Zwarte-Water
https://www.destadskoerier.nl/extra/231695/afmeren-op-het-zwarte-meer-met-een-bootje-mag-straks-wellicht-n
https://www.destadskoerier.nl/extra/231695/afmeren-op-het-zwarte-meer-met-een-bootje-mag-straks-wellicht-n
https://www.destadskoerier.nl/extra/231695/afmeren-op-het-zwarte-meer-met-een-bootje-mag-straks-wellicht-n


Verder vinden wij de veiligheid voor met name 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.  

Waterplanten 

Gelukkig word ook dit jaar weer een deel van de Oostelijke Belterwiede gemaaid. De 

recreatiesport, de ondernemers langs het meer en de zeilvereniging Belterwiede zijn er 

blij meer. Dit jaar is de ontwikkelde aanpak officieel door de Provincie Overijssel, het  

Waterschap Drents-Overijsselse Delta en de gemeente Steenwijkerland officieel 

bekrachtigd door de ondertekening van een overeenkomst. Het Koninklijk 

Watersportverbond , de zeilvereniging en anderen  zijn  medeondertekenaar.  

Gezamenlijke aanpak waterplanten in Weerribben-Wieden - Provincie Overijssel 

 

 

 

 

Waar het achterdek van het 

startschip van de Zeilvereniging 

Belterwiede al dan niet goed voor 

is.  

Foto Renko Ax 

 

 

 

Vakantie 

Net als jullie gaat ook het Regioteam op vakantie. Zoals altijd blijven we op de uitkijk 

staan. Tussendoor genieten ook wij van de zomer en de vele mooie plekjes die Nederland 

rijk is. In september zijn we terug.  

Namens ons  allemaal een goede vaart gewenst en blijf gezond. 

Pieter Holewijn, Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld  

 

 

 

https://www.overijssel.nl/@230418/gezamenlijke-aanpak-waterplanten-weerribben-wieden/

