
	
Geacht bestuur,

Alweer de tweede Nieuwsbrief van dit jaar met een uitnodiging voor onze jaarlijkse 
regiovergadering. Vanwege de Corona maatregelen konden we de laatste twee jaar 
niet fysiek bijeenkomen. Uit navraag bleek dat er geen behoefte was om de regiover-
gadering digitaal te organiseren. 
 
Gelukkig kan het nu weer en daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 
donderdagavond 21 april 2022.  Aanvang 20.00 uur
De locatie is het clubgebouw van WV Aalsmeer.
Het adres is: Uiterweg 155 - 1431 AD Aalsmeer. tel.: 0297 - 321 133
Onderaan staat hoe u er kunt komen.

Behalve de leden van het regiotem Noord-Holland Zuid zal ook Hedwich Kuipers 
aanwezig zijn. Zij zal enige landelijke zaken met u aankaarten; denk aan het lozingsver-
bod en de registratie van schepen.

Teamlid Leon Rutten zal een toelichting geven hoe momenteel de stand van zaken is 
rond elektrisch varen.

Verder willen wij graag met u van gedachten wisselen over hoogte en dieptepunten 
binnen uw vereniging. Wat voor een impact heeft Corona op het reilen en zeilen van 
uw vereniging gehad en hoe ziet u de toekomst inziet.

Wij hopen u dan ook op 21 april a.s. te verwelkomen

Het regioteam Noord-Holland Zuid:

Auke Bender - regiovertegenwoordiger
Alex Krull
Leon Rutten
Irene Winkel-de Jager
Hans van Dongen Torman

Zo komt u bij WV Aalsmeer

Komende vanaf de A4 vanuit Leiden
Vanaf de A4 neemt u de afslag 3-3a richting Hoofddorp. U gaat rechtsaf op de N201 
richting Aalsmeer, Uithoorn. Neem de afslag richting Rijsenhout en ga bij de rotonde 
linksaf, de derde afslag. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf, de N196 op. 
Na de brug over de ringvaart slaat u bij de tweede rotonde bij Studio’s Aalsmeer 
rechtsaf Aalsmeer in.
Vanaf de Studio’s Aalsmeer rijdt u rechtdoor langs het Raadhuisplein aan uw linkerkant.
Blijf rechtdoor rijden, u rijdt vanzelf de Uiterweg op. Volg deze zo’n 2 km.
Aan uw linkerkant op nummer 155 vind u de Watersport Vereniging Aalsmeer.
Bij aankomst en vertrek zal het hek openstaan of voor u worden opengedaan.
Komende vanaf de A4 vanuit Amsterdam 
Neem afslag 3-3a richting Hoofddorp. Houd links aan en volg de borden voor A4/
Hoofddorp-Zuid. Houd rechts aan bij de splitsing, rij door op de Afslagen 3-Hoofddorp, 
volg de borden N201 en voeg in op de Hoofddorpdreef/de N201. Volg de 2 rechterrijstro-
ken om rechtsaf te slaan naar de Kruisweg/de N196
Na de brug over de ringvaart slaat u bij de tweede rotonde bij Studio’s Aalsmeer 
rechtsaf Aalsmeer in.
Vanaf de Studio’s Aalsmeer rijdt u rechtdoor langs het Raadhuisplein aan uw linkerkant.
Blijf rechtdoor rijden, u rijdt vanzelf de Uiterweg op. Volg deze zo’n 2 km.
Aan uw linkerkant op nummer 155 vind u de Watersport Vereniging Aalsmeer.
Bij aankomst en vertrek zal het hek openstaan of voor u worden opengedaan.
Op de volgende pagina wat kaartje ter verduidelijking.
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Kaartje vanuit Amsterdam                       Kaartje vanuit Leiden
   

Nieuw teamlid voor de kanosport 
Naar aanleiding van problemen rond het Amsterdam Light Festival met beperkende
maatregelen voor de kanovaarders bleek binnen ons team grote behoefte aan iemand
die thuis is in de kanosport. Overleg met enkele kanoverenigingen heeft er toe geleid 
dat Hans van Dongen Torman, lid van KV Zeeburg, binnen ons team de belangen van 
de kanosport gaat behartigen. 
Hier onder stelt hij zich aan u voor.

Mijn naam is Hans van Dongen Torman, onlangs toegetreden tot het regioteam 
Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond, waarin ik de kajak- en kanovaarders 
in de regio zal vertegenwoordigen. Ik ben sinds 2005 lid van Kanovereniging Zeeburg in 
Amsterdam waar ik actief ben als tochtleider, instructeur en penningmeester. 
Ik ben sinds een paar jaar gepensioneerd en besteed mijn tijd naast kanoën aan
muziek maken en wat divers vrijwilligerswerk, maar ik vind het ook heerlijk om in het 
zonnetje op mijn balkon te zitten met een boterham, een kopje thee en een puzzeltje of 
een boek en de tijd rustig voorbij te laten gaan.

Noord-Holland Zuid is een prachtig en afwisselend vaargebied. Juist daardoor kan het 
soms een uitdaging zijn het gebied aantrekkelijk te houden voor alle beroepsvaarders 
en verschillende recreanten die daar gebruik van willen maken. Naast de gezamenlijke 
belangen zijn er ook specifieke en soms conflicterende wensen; voor kanoërs staan b.v. 
schoon water en meer lage in- en uitstapmogelijkheden hoog op de verlanglijst. Ik wil 
me er komende tijd graag voor inzetten (samen met mijn clubgenoot Matthijs Veldt in 
de Klankbordgroep Recreatievaart van de Gemeente Amsterdam) om te zoeken naar 
gezamenlijke oplossingen voor de uitdagingen die er liggen.

Geluidsoverlast en overlast door te snel varen op de Nieuwe Meer,
en het melden van overlast

In ons Jaarverslag 2021 schreven we al over deze overlast. Overlast die zich vanuit het 
centrum van Amsterdam verspreidt richting Amstelveen en naar de Nieuwe Meer. 
Ook op de Westeinderplassen is sprake van een grote toenamen van geluidsoverlast.
In dit artikel zoomen we in op de Nieuwe Meer en omgeving. En wat er tot nu toe, mede 
door ons regioteam, aan actie is ondernomen. Mogelijk toepasbaar voor de andere 
gebieden.

Vorig jaar was er tijdens het vaarseizoen weer veel overlast vanaf de Nieuwe Meer.
Vaak van ’s middags tot ’s avonds laat harde dreunende muziek en lallende feest-
vierders en boten die te snel voeren.



Het waterbedeffect
In de grachten van Amsterdam en op de Amstel is er sinds jaren een enorme overlast, 
veroorzaakt door illegale partyboten en sloepen die vaak met tientallen ‘vrienden van 
de schipper’ tegen betaling feestvieren, of in ieder geval uit hun bol gaan. Vaak boten 
vol kratten bier en andere dranken, voorzien van grote geluidsboxen en soms ook als 
extraatje lachgas. De gemeente heeft daar haar handen vol aan.
 
Gelukkig voor de bewoners in het centrum krijgt de gemeente daar steeds meer greep 
op, maar daardoor treedt er een waterbedeffect op en wijken die boten uit richting 
Amstelveen en de Nieuwe Meer. Daar is het vervolgens niet te harden. Tot ’s avonds laat 
harde dreunende muziek en lallende feestvierders die na afstappen balen met vuil op 
de oevers achterlaten. Maar dat niet alleen. Ze moeten zo nodig ook plekken aan de 
wal opzoeken om hun behoefte te doen.

Bijeenkomsten vanwege de overlast
Omdat naast de bewoners bij de Nieuwe Meersluis ook de verenigingen rond de 
Nieuwe Meer ernstige overlast hebben is er een bijeenkomst georganiseerd met de 
gebiedsmakelaars en de handhavende gemeentelijke diensten. Dat was een vervolg 
op de eerste bijeenkomst in juni 2021.
Vanuit de gemeente waren Waternet, THOR Nautisch (Toezicht & Handhaving Open-
bare Ruimte), vier gebiedsmakelaars (vanuit de Stadsdelen rondom de Nieuwe Meer 
en Schinkel) en een medewerker van Afdeling Schoon van Stadswerken aanwezig.
Een informatieavond waarbij werd ingaan op de uitdagingen voor dit vaarseizoen en 
hoe de gemeente daar dit jaar op gaat inspelen.

Onderwerpen waren:
1. Geluidsoverlast op het water
2. Te snel varen 
3. Gevaarlijke situaties op het water
4. Overlast aan wal

Uit de bijeenkomst van juni 2021 kwamen al positieve resultaten zoals intensiever 
toezicht en handhaving van maandag t/m zaterdag. Nu zijn daar de zondagen bij 
gekomen.

De handhavingscapaciteit
Jammer genoeg is de handhavingscapaciteit van de gemeente ontoereikend en 
krijgen bewoonde gebieden voorrang.
Maar… bij de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer en het Tuinpark Ons Buiten 
wordt ’s zomers overdag gerecreëerd en ook overnacht. 
Dan wil je ook kunnen genieten van de rust in die prachtige Oeverlanden.

De ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’
Om gecoördineerd voor die belangen op te komen hebben vertegenwoordigers van 
de bewoners en verenigingen in de Oeverlanden, de watersportverenigingen rond de 
Nieuwe Meer (door het Watersportverbond) en de Woonbootbewoners bij de Nieuwe 
Meersluis de koppen bij elkaar gestoken en een ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en 
omgeving’ opgericht zodat we het ijzer kunnen smeden voor het begin van het seizoen, 
en natuurlijk ook om tijdens het seizoen voor onze belangen op te kunnen komen.

Melden van Overlast op de Nieuwe Meer
Het is heel belangrijk dat men klachten blijft melden. Hoe meer klachten, hoe meer 
(permanente) controle er volgt. Als er relatief veel meldingen zijn van overlast op de 
Nieuwe Meer, definieert de Gemeente dit vaargebied als “Hotspot” en vindt er meer 
handhaving plaats. Het is een kwestie van lange adem.



Er zijn in Amsterdam drie mogelijkheden om klachten te melden:
Bellen naar 14 020 (ook na kantoortijden en weekend)
Via de Site Gemeente Amsterdam https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?produc-
tid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
Via de vaarwaterapp https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-amster-
dam/download-vaarwater/

Mogelijk bevat dit artikel elementen die ook rond Amsterdam bruikbaar zijn.

Belangrijk nieuws voor gebruikers westelijke Staande mast Route
Rijkswaterstaat neemt proef met extra bedientijden

De ochtend en middag openingen van de brug Rijksweg 9 over Zijkanaal C heeft in de 
drukke maanden juli en augustus tot gevolg dat de file opbouw van het wegverkeer erg 
groot wordt. Dit heeft tot gevolg dat filevorming zelfs plaats vindt in de Wijkertunnel.
Dit is voor Rijkswaterstaat onaanvaardbaar. 

Om de filedruk die ontstaat door de brugopeningen te verminderen wil Rijkswaterstaat 
deze zomer in de maanden juli en augustus op werkdagen een proef gaan nemen met 
twee extra brugopeningen, één in de ochtend en één in de middag.

Nadeel voor de scheepvaart is wel dat voor de opening slechts doorvaart wordt toe-
gestaan in één richting.

De openingstijden voor de proef in juli en augustus zijn:

10.30 uur - doorvaart van noord naar zuid

1 1 .00 uur - doorvaart van zuid naar noord

13.45 uur - doorvaart van noord naar zuid

14.15 uur - doorvaart van zuid naar noord

De bedientijden voor de avond blijven ongewijzigd en dit geldt ook voor de bedien-
tijden op zaterdag, zondag en feestdagen.

Rijkswaterstaat zal met een publiciteits campagne komen om de recreatievaart waar-
voor de brug geopend moet worden over de proef te informeren.
In het najaar van 2022 wordt de proef geëvalueerd en wij zijn zeer nieuwsgiering naar 
de uitkomsten hiervan.

Wij hopen u op 21 april in Aalsmeer te begroeten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd mailen naar:
noord-hollandzuid@watersportverbond.nl

Namens het regioteam

Auke Bender


