
 

 

Regioteam Overijssel en Noordoostpolder 

Jaarverslag 2022 

 

Watersporters hebben iets met water. Water is meer dan water uit de kraan of het water in 

de kanalen. Water is voor mensen een bron van welvaart en welzijn. Voor planten en 

dieren is het een leefgebied.  

Watersporters maar ook recreanten langs de kant willen graag een leven lang genieten van 

de mooie wateren die onze provincie telt.  Wij zijn daarom zuinig op schoon, toegankelijk 

en veilig vaarwater. 

Om dat te bereiken, dient het regioteam de belangen van de aangesloten verenigingen. De 

leden van het Regioteam volgen nauwgezet de ontwikkelingen, nemen deel aan de 

overleggen en geven hun zienswijze op de situatie weer. Waar nodig werken wij samen 

met andere partijen. Gebeurtenissen in de regio Overijssel worden met andere regio’s 

gedeeld en afgestemd.  

Op het water komen soms meerdere gebruiksfuncties bij elkaar. In de Waterwet worden de 

volgende gebruiksfuncties onderscheiden Natura 2000-gebied, 

drinkwaterbeschermingsgebied,  zwemwaterlocatie, voorziening voor recreatieve 

activiteiten, viswateren en scheepvaart. Deze verschillende functies kunnen tot spanning 

in de afweging van belangen leiden. Als regioteam zijn we steeds op zoek naar de balans 

tussen gebruik en ecologie. Wij denken graag blauw en groen.  

In dit jaarverslag doet het regioteam verslag van haar werkzaamheden. Of het team dat op 

de goede onderwerpen en op de juiste manier heeft gedaan, is aan de verenigingen. 

Tijdens de jaarvergadering (d.d. 7 maart 2023) worden de activiteiten geëvalueerd. 

  

De Provinciale Statenverkiezingen  

In maart 2023 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Provincies hebben in 

het kader van het waterbeheer belangrijke beleidsmatige en daardoor beheersmatige 

bevoegdheden. De afwegingen tussen de maatschappelijke functies oftewel de 

gebruiksfuncties worden door de provincie bepaald.  Daarom hebben we vooruitlopend op 

de Provinciale Statenverkiezingen alle fracties in de Staten van de Provincie Overijssel en 

Flevoland een brief gestuurd. In die brief bepleiten we het instellen van een 

gebruikersoverleg voor de verschillende open wateren. Dit conform de al bestaande 

gebruikersoverleggen voor de kanalen.   

Wij verwachten dat in een dergelijk overleg beter gezocht kan worden naar de samenhang 

tussen de gebruiksfuncties van het water en de ecologische ontwikkeling. In een dergelijk 

overleg kan de plaatselijke kennis - nautisch en ecologisch - waar veel gebruikers over 

beschikken, naast die van experts gelegd worden. Het is wat ons betreft tijd voor kwaliteit. 

Dit initiatief ondersteunt de al bestaande dossiers.   

 



 

 

Het dossier Overlast door Waterplanten 

 

Waterplanten zijn enerzijds nuttig en anderzijds kunnen ze erg hinderlijk, zelfs gevaarlijk 

zijn. Dat is precies de reden dat we samen met onze partner KopTop, de 

ondernemersvereniging in de Kop van Overijssel, in december 2021 een functieaanvraag 

bij de Provincie gedaan hebben. Op basis van een besluit over een dergelijke aanvraag kan 

de Provincie ruimhartiger maaien. In eerste instantie heeft de Provincie ons verzoek 

geweigerd. Wij hebben daarop bezwaar aangetekend. In tweede instantie heeft de 

Provincie aangegeven dat het bezwaar niet ontvankelijk is aangezien aangaande de 

Waterwet geen beroep mogelijk is. Wij bestuderen de reactie van de Provincie. 

Gelukkig is er ook dit jaar toch in een deel van de Wieden gemaaid. Dit wordt financieel 

mogelijk gemaakt door de gemeente Steenwijkerland, het Waterschap Drents Overijsselse 

Delta en de Provincie Overijssel.  Stap voor stap wordt er in het Overleg Waterplanten 

bepaald wat er ecologisch verantwoord gemaaid kan worden.   

Landelijk is er in september een conferentie voor de aangesloten verenigingen 

georganiseerd. Verder is er een landelijk standpunt Waterplanten bepaald waarmee de 

regioteams hun voordeel kunnen doen.  

  

 

 

De Beulakerwiede en de 

Belterwiede zijn belangrijk 

voor de zeilsport.  

   

 

 

  

 

 

 

 

Het waterwetproject Oeveroptimalisatie Zwarte Water  

In 2022 hebben we samen met de Roeibond en de Toeristische Kano Bond Nederland 

(TKBN) beroep aangetekend op de reactie van Rijkswaterstaat op onze zienswijze. Niet 

alleen de watersportbonden hebben beroep aangetekend maar ook de gemeente 

Zwartewaterland, de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Staatsbosbeheer. Onderling houden 

we elkaar op de hoogte. In dit dossier hebben we ook met de gemeente Zwartewaterland 

en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta veel contact.  



 

 

Onlangs heeft Rijkswaterstaat ons laten weten dat de werkzaamheden rond de 

oeveroptimalisatie in het Zwarte Water opgeschort zijn. Rijkswaterstaat heeft toegezegd 

het gesprek aan te willen gaan met de organisaties om uit deze impasse te komen. Tot 

dusver hebben we daarover niets meer vernomen. De zitting bij de Bestuursrechter vindt 9 

maart 2023 plaats.  

  

  

  

Het Zwarte Water bij Hasselt.  

 

 

  

 

  

  

 

 

De kleine watersport 

 

Kanoërs, maar ook suppers en roeiers hebben vaak heel andere wensen dan zeilers en 

motorbootvaarders. Dat heeft te maken met de hoogte en de lengte van de boten. De in- en 

uitstap is geheel anders dan bij de hoger op het water gelegen zeil- en motorboten. 

Kanoërs, suppers en roeiers hebben behoefte aan lagere steigers, bedieningsknoppen 

dichter bij het water en houvast bij het uitstappen. Daarbij komt dat zij vaak voldoende 

hebben aan een beperkte vaardiepte. Ook met deze belangen houdt het regioteam zich 

bezig.  

Bij Hankate en Archem zijn op meerdere plaatsen nieuwe, drijvende steigers gelegd. 

Hierdoor is het uit- en te watergaan bij het overdragen van de kano’s vereenvoudigd en 

verbeterd. Nauw overleg met Waterschap Vechtstromen heeft dit mogelijk gemaakt. 

 

  

Reevesluis bij Kampen 

Een langdurig project is de overdraagvoorziening bij de Reevesluis. Na langdurig 



 

 

onderhandelen is de lengte van de overdraagvoorziening van ruim 400 meter 

teruggebracht naar 300 meter. Ook is een steiger gedraaid ten opzichte van de oever en is 

de andere verplaatst zodat die minder vandalismegevoelig is geworden. Al met al een hele 

verbetering in vergelijking met de oude situatie. Desondanks is het jammer dat 

Rijkswaterstaat geen gehoor gaf aan ons voorstel over een optie aan de andere kant van de 

sluis. Daarover buigt zich nu het expertteam van het Watersportverbond om te zien of en 

hoe we daar nog wat aan kunnen doen. 

Overijsselse Vecht 

Bij Vechterweerd en Vilsteren liggen sluizen in de Vecht. Deze sluizen zijn van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het betreft oude sluizen die door 

vrijwilligers worden bediend. Het waterschap heeft ooit besloten kano’s in deze sluizen 

niet te schutten. Bijzonder, want alle andere sluizen in de Vecht doen dat wel en die van 

Junne en Diffelen zijn juist mede daarvoor ontworpen. Het verzoek om wel te schutten is 

afgewezen omdat het niet veilig zou zijn. Vandaar dat ook hier het expertteam van het 

Watersportverbond is ingeschakeld om te zien hoe dit kan worden opgelost. 

Stremmingen 

 

Ganzendiep en Scheepvaart at 
Door de op- en afwaai, de verlaging door het winterpeil in het IJsselmeergebied en 

slibafzettingen zijn er in de herfst problemen ontstaan met de diepgang rond het 

Ganzendiep en het Scheepvaart at. Ook de toegang vanaf de IJssel naar het Ganzendiep via 

de Ganzensluis lijdt daaronder.  

Niet altijd is volkomen duidelijk wie voor welk water verantwoordelijk is. Het merendeel 

van deze wateren behoort tot de Provincie Overijssel. De toegang bij de Ganzendiepsluis 

lijkt ons de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Bij beide instanties is er een melding 

gedaan. Bestudering van de verschillende waterkaarten leert ons dat er grote verschillen 

bestaan in de aangegeven diepgang. Kortom: er is hier werk aan de winkel.  

 

 

Spooldersluis en Spoolderbrug  bij Zwolle 
Deze kunstwerken worden gerenoveerd. Het regioteam en andere belanghebbenden 

hebben met Rijkswaterstaat Oost-Nederland daarover overleg gehad. Omdat de sluis deel 

uitmaakt van een belangrijke hoogwaterkering, mogen noodzakelijke werkzaamheden 

niet in de winterperiode plaatsvinden. De renovatie duurt acht weken. Gekozen is voor de 

maanden april en mei  in 2025. Op deze manier blijft de overlast beperkt. Als er geen 

uitloop is, dan zal de sluis tijdens het Hemelvaartsweekend weer beschikbaar zijn. 

De beroepsvaart voor bedrijventerrein Zwolle, Meppel en Zwartewaterland moet tijdens de 

werkzaamheden omvaren via Zwarte Meer en Zwarte Water. 



 

 

 

 

De Spooldersluis en de 

Spoolderbrug. 

 

 

 

 

Ganzendiep en het Zwarte Meer 

Vijftig jaar geleden kon je zonder problemen via de monding van het Ganzendiep het 

Zwarte Meer op. De afgelopen decennia is het hier steeds ondieper geworden. Stilzwijgend 

legde iedereen zich bij deze natuurlijke gang van zaken neer. Tot voorkort gingen alleen 

nog punteraars, kanoërs en roeiers via de monding het Zwarte Meer op. Tot 

Staatsbosbeheer besloot de monding af te sluiten. Dankzij de ijver en de deskundigheid 

van een lid van de Kamper Roeivereniging De IJssel is deze blokkade snel opgeheven. Een 

rondje rond het Kampereiland kan door de kleine scheepvaart weer gemaakt worden.  

 

 

  

Het Ganzendiep. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Het regioteam stelt zich graag aan u voor:  



 

 

 

 

Jan van Esseveld (regiovertegenwoordiger)                                                                      

“Ik zeil graag wedstrijden in mijn Olympiajol, maar 

maak ook graag meerdaagse tochten met mijn sloep. 

Ik ben lid van de Zeilvereniging Belterwiede.”  

 

 

 

 

 

Fré Helleman  

“Ik zeil graag in mijn Rivierklasse, daarnaast doe ik 

veel met de jeugd bij mijn vereniging ZC ‘37.”   

 

 

 

 

Wim Lammerts  

“Kanoën op sloot, kanaal, meer en zee is mijn lust en 

mijn leven. Ik ben lid van kanovereniging 

Skonenvaarder.”   

 

 

 

Wim Vos 

“Het rondje Kampereiland varend in mijn 

Rivierklasse is ‘weerga’-loos. Ik ben lid van de 

watersportvereniging Het Koggeschip.”  

 

 



 

 

 

 

 

Pieter Holewijn 

“Ik zeil graag in mijn Jeanneau Symphonie 32.  

Daarnaast heb ik een motor waar ik veel mee weg 

ben. Ik ben lid van de Watersportvereniging 

Genemuiden.”   

 

 

 

 

Belangrijke websites / pagina's: 

www.watersportverbond.nl  Voor verenigingsbestuurders en watersporters.                                                  

Pagina regioteam Overijssel en Noordoostpolder: www.watersportverbond.nl/recreatie/in-

mijn-regio/regioteam-overijssel/  

 

Volg  het Watersportverbond ook op de social media:  

www.facebook.com/Watersportverbond/?fref=ts                                      

twitter.com/watersportNL   
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