
Nederland watersportland! Een leven lang genieten op het water

Jaarverslag 2019 - Regioteam Rivierengebied



Het Regioteam
Bij de Regio Rivierengebied zijn 22 watersport verenigingen aangesloten. Alhoewel het gros 
hiervan stromend-water-gerelateerd is, zijn er toch ook vijf roeiverenigingen actief. 

Het bestuur heeft dit jaar tweemaal vergaderd. Het regioteam bestond in 2019 uit Onno Walda, 
Franc Guelen, Henk Wuestman en Henk Wijma. In de laatste bijeenkomst hebben we afscheid 
genomen van de secretaris, Franc Guelen, waardoor het team nu nog uit drie personen bestaat.

Tweemaal werd een ledenvergadering gehouden te weten bij WSV Giesbeek en bij 
WSV Rijn & Lek in Wijk bij Duurstede. Er was een redelijke opkomst en de bijeenkomsten hadden 
zinvolle bespreekpunten.

Diverse malen heetf het regioteam waarschuwings berichten verstuurd naar onze regio 
verenigingen. over laagwater situaties en stremmingen.

Het regioteam heeft zich in 2019 adviserend, instruerend, volgend of als mediator, bezig gehouden 
met onder andere de volgende activiteiten:

Realisatie overnachtingshaven voor beroepsvaart op Rhederlaag
Ontwikkelingen worden opgehouden door stikstofbeleid en (wellicht?) vermindering van 
overnachtings behoeften. We houden de vinger aan de pols.

Igor (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag)
Een overleg waarin vertegenwoordigd zijn: Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, K3-
Delta-Leisurelands (eigenaar) diverse jachthavens WSV Giesbeek, Watersportverbond en 
bewonersverenigingen uit Lathum en Giesbeek. Het gaat om de herinrichting van Rhederlaag en 
het behouden van zo veel mogelijk aanlegplaatsen voor de recreatievaart.

Rivier Klimaatpark
Verkenningsfase over de toekomst van het IJsselgebied tussen Arnhem en Giesbeek is afgerond. 
Recreatie en natuurwaarden krijgen nieuwe impulsen, alles in samenhang met hoog/laag water 
problematiek. Geen concrete nautische veranderingen.

Sluis Eefde
De bouw van de tweede kolk met unieke segmentdeur (boven) en puntdeur (beneden), ligt op 
schema. De oplevering is gepland in 2020. RWS benadert de recreatievaart over het gebruik.

Beatrixsluis, Vreeswijk
De derde kolk is in gebruik genomen. Beide andere kolken worden gerenoveerd. Recreatievaart 
wordt ontmoedigd.

Varen doe je samen!
In dit kader zijn er diverse voorlichtingen gegeven bij beurzen, verenigingen en waterscouting.

Ondersteuning WSV de Zilvervloot te Schoonhoven
De gemeente eist oude buitenhaven op en zegt pachtovereenkomst met WSV de Zilvervloot op. 
De buitenhaven aan de Lek is vergroot door de gemeente, maar er is te weinig ruimte voor alle 
schepen en er zijn geen financiele middelen bij de Watersportvereniging voor steigers waardoor 
patstelling met gemeente is ontstaan. Het regioteam is bij het overleg betrokken om de impasse te 
doorbreken.
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Verdere aandachtsgebieden waren:
1. Baggeren en verondiepen op diverse plaatsen
2. Huur aan RWS Vastgoed bij wedstrijd varen
3. Dijkverbetering met mogelijke verplaatsing WSV VADA
4. Doortrekken Linge naar Amsterdam-Rijn kanaal
5. Uitbreiding vaar- en natuurgebied Randwijkse Waarden

Henk Wuestman
Secretaris Regioteam Rivierengebied
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