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Inleiding
Het regioteam Limburg heeft haar werkzaamheden net als in 2020 bijna geheel moeten aanpassen/
beperken aan de pandemie veroorzaakt door het virus COVID-19. 

Het regioteam Limburg dient de belangen van een negental, bij het Watersportverbond aangesloten, 
Limburgse verenigingen. Tot de speerpunten behoort het verbeteren van de contacten met deze 
verenigingen, de aangrenzende overheden en RWS om het watersportgebied nog veiliger en 
aantrekkelijker te maken voor onze verenigingen, haar leden en potentiële nieuwe watersporters en 
verenigingen.

Regioteam bestaat uit
De bezetting van het Regioteam Limburg was in 2021 als volgt:

Joep Mooren regiovertegenwoordiger/voorzitter en algemene zaken
Jo Dohmen waterwegen en veiligheid
Wim Ellenkamp  kanosport
Ap Joosten algemeen Belang Watersport Limburg
Karin Scholtes algemene Zaken
Ben Wilmink teamsecretaris
Theo Burgers teamlid geworden per 5 juli 2021 VDJS, waterwegen en veiligheid
Vacant verenigingsondersteuning

Content
De Lus van Linne is een langlopend project en de onderhandelingen met de eigenaar, Het Limburgs 
Landschap, zijn lastig om meer te realiseren voor de waterrecreatie. Het Limburgs Landschap zet 
hoofdzakelijk in op natuurrealisatie en het behoud ervan. De werkzaamheden daar ter plaatse staan op 
onze projectenlijst om het blijvend onder onze aandacht te houden om vroegtijdig de argumenten voor 
de waterrecreatie gerealiseerd te krijgen. Soms is het slimmer om de aandacht op een project tijdelijk 
te laten varen om elders meer gerealiseerd te krijgen. Door het opstappen van het volledige college van 
Gedeputeerden van Provinciale Staten moet er opnieuw gelobbyd worden om de nieuwe gedeputeerde 
bij te praten op het dossier.

Het Baggerplan is in 2019 door de PFAS aanpak On Hold gegaan. Het regioteam is in 2021 in contact 
met de stakeholders gebleven om de werkzaamheden alsnog gerealiseerd te krijgen. Diverse 
haveninvaarten rondom Roermond en bij de Asseltse Plassen dreigen te ondiep te worden. RWS 
wil de vergunningverlening wel oppakken in overleg met de juridisch verantwoordelijke eigenaren, 
Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap, en de garantie dat zij de kosten voor hun rekening nemen. 
Voorlopig zijn Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap daar nog niet toe bereid.

Kansen in tijden van corona De voortslepende corona-pandemie heeft in 2021 nog steeds een grote 
impact gehad. In juli konden er na de versoepelingen weer aktiviteiten georganiseerd worden. Later in het 
seizoen moesten er weer veel voorbereidde zeil- en kanowedstrijden op het laatste moment geannuleerd 
worden. De ingezette toename van watersportbeoeffenaren was ook in 2021 te merken. Het ‘Optimist on 
Tour’ programma maakt landelijk een groei door en was in Roermond wederom een succes. Het heeft 
geresulteerd in een aanmelding van de Gemeente Maasgouw voor 2022 in de haven van Maasbracht en 
de Gemeente Venlo kijkt er ook positief naar. Het heren kanopoloteam van KV Viking Venlo is Nederlands 
kampioen geworden.
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Hoogwater Limburg Door de hevige langdurige regenval van 12 t/m 15 juli boven Zuid-Limburg, het 
stroomgebied van de Maas in de Ardennen en de Ruhr in Duisland is er in België en Duitsland katastrofale 
schade onstaan door de overstromingen en grondverschuivingen en er waren vele doden te betreuren. 
Doden zijn Limburg bespaard gebleven. De wateroverlast was ingrijpender dan de overstromingen van 
1993 en 1995. De gemeten hoeveelheden neerslag en rivierafvoeren waren nooit eerder zo groot, zeker niet 
in de zomer. Ook de waterafvoer van de Ruhr heeft alle records gebroken. Door het Watersportverbond 
is er contact opgenomen met alle lid-verenigingen. Daar de extreme wateroverlast door het kabinet 
tot ramp is verklaard, zette het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking (Wts). 
Watersportverenigingen kunnen daar ook gebruik van maken. 

RWS heeft eerst de oevers gecontroleerd op vermisten (uit België) en kadavers en vervolgens is als eerste 
de Maas vrijgegeven voor de beroepsvaart en daarna voor de recreatievaart. Menig recreant is gestrand 
bij jachthavens door het vaarverbod.

Maas Clean-up gelijktijdig met World Clean-up Day 18 september 2021
Door het enorme succes van Maas Clean-up 2020 was de organisatie voor de 18e september 2021 snel 
geregeld met een vergelijkbaar succes. De organisatie van Maas Clean-up en het IVN hebben wederom 
zo’n 5000 vrijwilligers op de been gekregen. 
• Limburger.nl - Maas Cleanup in Limburg
Na het hoogwater van juli heeft dezelfde organisatie medio augustus 137.000 kilo afval opgeruimd.
• Limburger.nl - Ruim 130.000 kilo afval opgeruimd 

Contact met verenigingen Door het vervallen van de regiovergaderingen en de coronamaatregelen 
zijn er nauwelijks persoonlijke contacten met de lidverenigingen geweest. 

Passantenhaven Julianakanaal Inzake de realisatie van een Passantenhaven bij sluis Born aan het 
Julianakanaal zijn de diverse (digitale) gesprekken voortgezet onder leiding van de wethouder en het 
adviesbureau Rob Vrolijks. Als het aanvullende advies binnen is zal de gemeenteraad van Sittard-Geleen 
er een hamerstuk van maken. (Zie ook BLOG van 14-01-2021 op de website van het Watersportverbond) 
Het definitieve ontwerp is klaar. Het voorstel voor de financiering is eveneens uitgewerkt en de 
gemeenteraad van Sittard-Geleen moet beide voorstellen nog goedkeuren. Daarna kan RWS de 
vergunning verlenen. Het project wordt in 2022 aanbesteed en zal in 2023 opgeleverd worden.

Vooruitblik
1.  Voldoende kwalitatieve bezetting in het team en de vacature vervullen om de belangenbehartiging
 voor onze regio zo goed mogelijk uit te kunnen voeren

2.  Volgen van de ontwikkelingen van het havengebied “La Bonne Aventure” in Roermond met een  
 speciale aandacht voor de status van RWV Nautilus.

3.  Het promoten van de waterrecreatiemogelijkheden in Midden Limburg in het kader van de het “  
 Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg” heeft vorige jaar minder aandacht gehad  
 vanwege de coronamaatregelen. In 2022 wordt er opnieuw aandacht aangegeven en uitgebreid  
 door de Gemeente Maasgouw erbij te gaan betrekken.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210918_95569027
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210824_93025694
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4.  Voor 2022 is weer een Optimist on Tour op de Noordplas te realiseren. De lokale watersportschool  
 heeft er een enorme toeloop door gekregen. We hopen natuurlijk dat deze kinderen watersporten zo  
 leuk vinden dat ze lid worden van een van onze verenigingen. 

 De gemeente Maasgouw met daarin de watersportstad Maasbracht heeft inmiddels ook een   
 aanvraag voor een Optimist on Tour event in behandeling dat in juli moet gaan plaatsvinden.

5.  Bevordering samenwerking van en met gemeenten om de watersport nog toegankelijker te maken.  
 Dit blijft een voortdurend aandachtspunt

6.  Bezoeken van alle aangesloten watersportverenigingen in de regio Limburg door vragen van   
 verenigingen op te halen en te vertellen wat we doen. Dit blijft een voortdurend aandachtspunt

7.  Voortdurend in contact zijn met RWS en de lokale overheden.

8.  De stuwen in de Limburgse Maas worden komende jaren vervangen. Tijdens het hoogwater in juli  
 heeft de stuw van Sambeek voor problemen gezorgd. Zo is al bekend dat de stuw van Roermond in  
 2035 wordt vervangen. Het regioteam zal trachten bij de voorbereidingsoverleggen aanwezig te zijn.   
 •      Limburger.nl - Stuwen Limburgse Maas 

Contact
Kijk voor meer informatie over het Regioteam Limburg en haar werkzaamheden op 
www.watersportverbond.nl. Heb je vragen over de werkzaamheden van het regioteam of dit jaarverslag? 
Neem dan contact op met regiovertegenwoordiger Joep Mooren via joep.mooren@watersportverbond.nl

Ben Wilmink | Januari 2022
Secretaris Regioteam Limburg – Watersportverbond

https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=4083073d-c6d6-46df-9b29-c1f4b1b71e30

