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Regio Brabant Watersportverbond             

Nieuwsbrief december 2019     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Voorwoord voorzitter 

In de landelijke nieuwsberichten van het Watersportverbond zie je een toenemend aantal 

artikelen over belangenbehartiging en verenigingsondersteuning. Toch willen we nog een 

keer aandacht besteden aan de ontwikkelingen in onze regio. Je hebt in de stukken van de 

algemene ledenvergadering kunnen lezen dat het bestuur besloten heeft om over te gaan tot 

een indeling in zes gewesten. De inbedding van de bestaande regio’s daarin is nog onderwerp 

van overleg. Beoogd wordt een nauwere binding van het bestuur 

met de verenigingen en aansluiting bij de indeling die de voor 

ons belangrijke organisaties als Rijkswaterstaat (RWS) en 

Waterrecreatie Nederland hanteren. De eerste gewestelijke 

bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. Wat een en ander 

betekent voor de regio Brabant is nog onduidelijk. Los van deze 

discussie heb ik al eerder dit jaar besloten om per 1 januari 2020 

te stoppen als regiovertegenwoordiger, niet omdat ik er genoeg 

van heb, maar na ongeveer 10 jaar wordt het tijd dat anderen het 

stokje overnemen. Jacques van Dijk en Erno van Dijk stoppen na 

een lange staat van dienst ook per 1 januari. We zijn dus op zoek 

naar nieuwe mensen die zich in willen zetten voor de belangen 

van de verenigingen en de watersport in de regio. 

Belangenbehartiging is een belangrijke zaak voor ons als watersporter, Nederland is een 

dichtbevolkt land met een omvangrijke infrastructuur die knelpunten, maar ook kansen 

oplevert voor de watersport. 

Voor de belangen van de kanovaarders is een groep geformeerd, je leest daar op pagina 2  

meer over. 

 

Ik wens ieder prettige feestdagen en een goede jaarwisseling 

 

Herman Janssen  
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2. Integraal Riviermanagement 

In eerdere nieuwsbrieven heb je kunnen lezen dat we als regio nauw betrokken zijn bij de 

deltaplannen in het rivierengebied. Omdat de afgelopen jaren gebleken is dat naast hoogwater 

ook laagwater een probleem gaat vormen heeft de Rijksoverheid gekozen voor een integrale 

aanpak: Integraal Riviermanagement. De plannen die al ontwikkeld waren, worden hieraan 

getoetst. Wij kijken naar mogelijkheden voor de 

watersport, onder meer naar de bevaarbaarheid 

van nieuwe nevengeulen. Een van de projecten in 

de voorbereidingsfase voor uitvoering is “de 

meanderende Maas” de Maas tussen Ravenstein 

en Lith.  Er is al een voorkeusmodel gekozen, kijk 

voor een interactieve kaart over de plannen op  

https://www.meanderendemaas.nl/  Het is van 

belang dat ook verenigingen zich laten horen om een breed draagvlak te krijgen. Meer 

projecten langs de Maas zijn in voorbereiding, kijk daarvoor op  

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/rivier-maas 

 

3. Langsdammen Waal 

Varen achter de Langsdammen op Waal is helaas niet altijd mogelijk, in verband met 

metingen was een deel afgelopen seizoen geheel afgesloten. Periodiek hebben we overleg met 

RWS over de Langsdammen, de bevaarbaarheid en de natuurontwikkeling. Gebleken is dat de 

vissen het een prettig gebied vinden. De onderzoekers van de universiteit zien steeds meer 

bijzondere soorten. Voor het varen zijn er beperkingen, RWS past een en ander regelmatig 

aan en probeert de geul op diepte te houden. Het is nog een pilot, bij succes komen er 

mogelijk meer langsdammen. Kijk voor de actuele situatie altijd op Varen doe je Samen. 

Kijk ook bij het voorbereiden van je reis op  www.vaarweginformatie.nl 

 

4. Krachtenbundeling kanoërs Watersportverbond en TKBN 

In een eerdere nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat we wat betreft de belangenbehartiging 

voor de kanoërs samenwerken met de TKBN. Een viertal kanovertegenwoordigers van het 

Watersportverbond en de TKBN (Toeristische Kano Bond 

Nederland) heeft op 13 november jongstleden afgesproken om 

de kanobelangenbehartiging en kanoverenigingsondersteuning in 

de regio Brabant gezamenlijk op te zetten. Tijdens het 

Gewestelijk overleg op 18 november heeft een Limburgse 

kanovertegenwoordiger zich hierbij aangesloten. Daarmee is een 

brede belangenbehartiging voor de kanoërs ingevuld voor Noord-Brabant en Limburg. De 

bedoeling is om primair per e-mail relevante informatie te delen en indien wenselijk of 

noodzakelijk contacten anderszins te onderhouden. 

 

Het Kanoteam Limburg/Brabant omvat momenteel de 

volgende personen: 

Wim Holdrinet, Volmolense Kano Club Waalre, vooralsnog 

‘teamtrekker’  

Max van Uden, West-Brabant, zee kanoën 

Wim Ellenkamp, KV Viking Venlo 

Gerard van Holst, Stramproy, Regionaal Vertegenwoordiger 

TKBN Noord-Brabant en Limburg 

Gerard van der Heijden, KV Breda  

https://www.meanderendemaas.nl/
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/rivier-maas
http://www.vaarweginformatie.nl/
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5. Sportakkoord 

Medio 2018 werd het landelijk Sportakkoord gesloten. Gemeenten mogen nu een lokaal 

Sportakkoord indienen. Zij krijgen dan tot en met 2021 middelen om dit uit te voeren en 

verenigingen te helpen. Het Lokale Sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen 

binnen de gemeente méér te laten bewegen met méér plezier. De inhoud van dit actieplan 

wordt bepaald door verschillende partijen uit de gemeente, waaronder de je 

watersportvereniging als je de handreiking aanneemt! 

 

Meedoen aan het Sportakkoord levert voor de 

vereniging op dat je meebepaalt wat het sportbeleid 

binnen je gemeente wordt en je krijgt services en 

diensten aangeboden om te blijven ontwikkelen met 

je vereniging. De Lokale Sport Adviseur van de 

gemeente bekijkt samen met de vereniging wat nuttig 

is. Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingen zijn voor 

trainers of ontwikkeltrajecten voor het bestuur, 

coachingsprocessen, trajecten voor het realiseren van verduurzaming of 

stimuleringsbudgetten. Het Watersportverbond adviseert om mee te praten en te beslissen 

over het sportbeleid in je gemeente. Maak je belangstelling om deel uit te maken van de 

werkgroep kenbaar via de Sportakkoord supportdesk. Zij kunnen je ook vertellen welke 

gemeenten tot nu toe meedoen en je in contact brengen met de formateur of adviseur lokale 

sport in je gemeente. Doet een gemeente nog niet mee dan kan je toch al gebruik maken van 

de Services en Diensten via de Sportakkoord supportdesk. 

Meer informatie is te lezen op www.sport.nl/sportakkoord. Lees ook deze brochure waarin 

staat hoe het werkt en wat het kan opleveren. 

 

Het Watersportverbond is actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de lokale 

sportakkoorden. Via de besturennieuwsbrief worden de verenigingsbestuurders op de hoogte 

gehouden. 

Voor vragen staan Mirella Feeke en Louise Polet je ook graag te woord via 

vereniging@watersportverbond.nl. 

 

Voor vervolg tekst  Sportakkoord zie bijlage I 

 

6. Omgevingsvisies 

Vaarwegen voor watersport, gezond lichamelijk bewegen, natuurbeleving, dat heeft veel met 

ruimtelijke ordening, de fysieke inrichting van onze leefomgeving, te maken. Die 

onderwerpen en nog veel andere aspecten zijn momenteel in Nederland aan de orde in 

“omgevingsvisies”. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is in juni dit jaar naar de 

Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd (www.ontwerpnovi.nl). De definitieve NOVI 

verschijnt naar verwachting komend voorjaar (2020). De NOVI is een onderdeel van de 

Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. 

Ook provincies en gemeenten stellen omgevingsvisies op. De Brabantse omgevingsvisie is in 

december 2018 vastgesteld. Bijvoorbeeld de Ontwerp Omgevingsvisie Eindhoven is op 9 

oktober dit jaar verschenen. (www.eindhoven.nl/omgevingsvisie). Op basis van 

omgevingsvisies worden omgevingsplannen opgesteld. Omgevingsplannen dienen 

bestemmingsplannen te hebben vervangen bij het in werking treden van de Omgevingswet in 

2021. 

Voor de behartiging van watersportbelangen is het zinvol dat watersportverenigingen er zorg 

voor dragen dat een watersportparagraaf in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt 

mailto:sportakkoord@nocnsf.nl
https://voorclubs.sport.nl/sportakkoord
https://www.watersportverbond.nl/media/gr5lckut/sportakkoord_brochure_a4_def.pdf
mailto:vereniging@watersportverbond.nl
http://www.ontwerpnovi.nl/
https://www.eindhoven.nl/omgevingsvisie
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opgenomen. Op basis daarvan kunnen dan vervolgens watersportvoorzieningen of 

maatregelen bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen worden bepleit en soms ook in een daar 

op volgend stadium in een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) juridisch worden 

vastgelegd. Uiteindelijk gaat het er om dat de gewenste watersportvoorzieningen of -

maatregelen concreet worden gerealiseerd. 

Voor vervolg Omgevingsvisie zie bijlage II 

 

7. Varen naar Helmond? 

Helaas “gaat de brug nog steeds niet open” om via de Zuid-Willemsvaart naar Helmond te 

varen. De gemeente Laarbeek vindt dat het openen te veel 

verkeershinder oplevert en de middenstand van Aarle-Rixtel wil 

dat de bootjes bij hun aanleggen en niet doorvaren naar Helmond! 

We blijven druk uitoefenen om een oplossing te vinden, het blijft 

helaas een lastig probleem. 

 

8. Sluis en aanlegplaatsen Den Bosch 

Na de opening van het nieuwe Maxima kanaal gaat de beroepsvaart niet meer door Den 

Bosch. De recreatievaarder wil graag de oude 

route behouden en Den Bosch bezoeken. De sluis 

is aan vernieuwing toe en wordt maar beperkt 

geopend. De gemeente werkt aan een complete 

herinrichting van het gebied en de vervanging 

van Sluis 0. In ieder geval blijven de beperkte 

sluistijden voor 2020 van kracht. 

Voor actuele informatie kijk naar: https://www.denbosch.nl/nl/projecten/zuid-willemspark  

 

9. Linge Rijnvaart 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan een project dat wel niet in Brabant 

ligt, maar wel interessant is voor de schippers in onze regio die zoals we regelmatig horen het 

prachtig zouden vinden als ze via de Linge oostwaarts verder 

kunnen varen en niet heen en weer. Dat het een ambitieus 

project is, zal duidelijk zijn, je moet denken aan een investering 

van minimaal € 40 miljoen. Een aantrekkelijk alternatief voor de 

route over de Waal. Gezamenlijk met lokale vrijwilligers, de 

VNM, het Waterschap en de gemeenten worden de plannen 

uitgewerkt en financieringsmogelijkheden verkent. Zie voor een 

impressie http://wateralsgeld.nl 

 

 

Erno van Dijk  

Wim Holdrinet  

Jacques van Dijk 

Gerard van der Heijden 

Herman Janssen 

 

 

 

 

  

 

Linge

Waal

Amsterdam-Rijnkanaal

Korne 
Maurikse Wetering

Linge Rijnvaart

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/zuid-willemspark
http://wateralsgeld.nl/
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Bijlage I 

Vervolg Sportakkoord 
 

Doelstellingen 

• Meer mensen sporten & bewegen met plezier 

• Impuls lokaal sportbeleid 

• Duurzame versterking van de sport 

• Sport overstijgend denken 

• Hogere organisatiegraad lokale sport 

• Samenwerking tussen bonden 

• Versterken lokale netwerken 

• Resultaat op ambities 

 

Thema’s 

1. Inclusief sporten en bewegen 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale aanbieders 

4. Positieve sportcultuur 

5. Vaardig in bewegen 

6. Topsport inspireert 

 

1. Inclusief sporten en bewegen 

• Iedere Nederlander beleefteen leven lang plezier aan sporten en bewegen. 

• Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, 

seksuele geaardheid, of sociale positie worden weggenomen. 

 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

• Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 

• Exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, openbare ruimte wordt 

beweegvriendelijk, alle instanties worden duurzaam. 

Binnen dit thema kan bijvoorbeeld behoud en/of verbetering van vaarroutes en vaartrajecten 

worden behartigd. 

 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders 

• Sportaanbieders zetten zich in om hun financiële en organisatorische basis op orde te 

hebben. 

• Aanbieders sluiten aan bij de behoefte van de hedendaagse sporter. 

• Zij zetten in op professionalisering en het vergroten van het maatschappelijk 

ondernemerschap om zo een groei te realiseren in het aantal vitale en open sportaanbieders. 

 

4. Positieve sportcultuur 

• Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten 

• Bestuurders, coaches, trainers, ouders, en verzorgers bevorderen een positieve sportcultuur 

• Welzijn boven winnen 

 

5. Vaardig in bewegen 

• Trendbreuk realiseren in het afnemen van motorische vaardigheden 

• Toename van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm 

 

6. Topsport die inspireert 

• Uitwerking vanaf 2019 
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• Nederlandse topsportprestaties en topevenementen zijn de  inspiratie voor de 

samenbindende waarden van sport. 

 

Van nationaal sportakkoord naar lokaal sportakkoord 

Wat is een lokaal sportakkoord? 

• Afspraken tussen gemeente, sportaanbieders (sportverenigingen) en maatschappelijke 

partners (onderwijs, gezondheidszorg, sociaal domein, etc.)     

• plus zo mogelijk bedrijfsleven en fondsen 

• met visie en onderbouwing 

• die aanzet tot uitvoering 

• prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding 

• gericht is op ambities uit het Nationaal Sportakkoord 

Welke ambities heeft uw vereniging met betrekking tot het lokale sportakkoord? 

 

Aandachtspunten 

• Sportakkoord is niet hetzelfde als een beleidsnota; het is resultaat van een 

samenwerkingsproces 

• Sportakkoord is van de sport, de gemeente en maatschappelijke partners samen 

• De sportformateur is onafhankelijk, heeft geen belang bij de uitkomst en is niet ‘van de 

gemeente’ 

• Procesbegeleiding vraagt ervaring en tactvol opereren –proces centraal 

 

Sportformateur 

• Fungeert als procesbegeleider 

• Heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen 

• Faciliteert het gesprek over de invulling van het lokale sportakkoord en de afspraken 

daarbinnen 

• Stelt het lokale sportakkoord samen met de partners op 

 

Adviseur lokale sport 

• Alle sportbonden, NL Actief en NOC*NSF 

• Advies, begeleiding lokale sport 

• Inventariseren van ondersteuning behoeftes 

• Inzetten juiste services 

• Samen met lokale verenigingsondersteuner 

 

Services 

• Budget voor 3 jaar 

• Inspiratiesessies 

• Procesbegeleiding 

• Specifieke projecten 

 

Lokaal sportakkoord en uw vereniging  

• Invloed op het sportbeleid van jouw gemeente 

• Onderdeel van een blijvend sportnetwerk 

• Investeren in ontwikkeling van jouw club 

• Sport als doel maar ook als middel 

• Van regulier naar verbredend sportaanbod 

• Van waan van de dag naar toekomstgericht 

• Van vaste naar ook nieuwe doelgroepen 

• Mogelijkheden tot verenigingsondersteuning 

• Van traditionele naar een vitale en toekomstbestendige vereniging 
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Sportakkoord via YouTube: 

Sport verenigt Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=jZiouiGc9FE (3:21 minuten) 

NOCNSF SportAkkoord Gemeente: https://www.youtube.com/watch?v=b0mNY5ddQAw 

(3:12 minuten) 

Sportakkoord en verenigingsbestuurder: https://www.youtube.com/watch?v=n5x2qZoPlak 

(2:11 minuten) 

 

      ------------------ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jZiouiGc9FE
https://www.youtube.com/watch?v=b0mNY5ddQAw
https://www.youtube.com/watch?v=n5x2qZoPlak
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Bijlage II  

Vervolg Omgevingsvisie  

In telegramstijl zijn onderstaand de uitgangspunten en prioriteiten van de ontwerp-Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) weergegeven. Die uitgangspunten en prioriteiten gelden ook voor 

gemeentelijke omgevingsvisies. 

Uitgangspunten: 

 Slimme combinaties maken waar dat mogelijk is 

 De kenmerken van het gebied centraal stellen 

 Niet uitstellen of doorschuiven 

Prioriteiten: 

 Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie 

 De economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden 

 Onze steden en regio’s sterker en leefbaarder maken 

 Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen. 

 

Welke tekst in watersportparagraaf van omgevingsvisie? 

Het doel van een watersportparagraaf in een omgevingsvisie is om daarmee de overheid en 

betrokken partijen te inspireren om actief de verbinding te maken tussen de ruimtelijke 

ordening en de domeinen gezondheid, sport, recreatie en toerisme. In die zin zijn onderstaand 

in telegramstijl een aantal tekstvoorbeelden weergegeven (bewerking van teksten uit 

informatieboekje Watersportverbond en SportcampagneteamNL). 

 Draag bij aan gezondheidsbevordering (gezonde leefstijl) door het inrichten van de 

openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen (beweegvriendelijke 

leefomgevingen) 

 Besteed meer aandacht aan behoud en verruiming van buitensport en 

openluchtrecreatie 

 Draag bij aan investeringen in recreatieve voorzieningen 

 Vergroot en verbeter de mogelijkheden voor watersport en waterrecreatie zodat jong 

en oud, man en vrouw, wit en zwart, met en zonder beperking, polderheld en 

stadsmens, kortom iedereen kan recreëren op of aan het water. Iedereen dient lekker 

sportief bezig te kunnen zijn. Iedereen dient te kunnen genieten van natuur, van rust, 

in de stad en daar buiten, aan een rivier of aan de kust. 

 Zorg voor veilige, toegankelijke en gekoppelde wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes 

 Vergroot het aantal aanleg- en ligplaatsen voor de watersport, inclusief voorzieningen 

 Ontwikkel en onderhoudt het netwerk van vaarroutes zonder hindernissen 

 Investeer in meer en robuustere natuur in en aan het water, evenals inrichting en 

beheer van voorzieningen voor vissen, varen, zwemmen, schaatsen en dergelijke 

 Betrek sportbonden en recreantenorganisaties actief bij planvorming en uitvoering 

 Benut bij sportbonden en recreantenorganisaties mogelijkheden voor 

medefinanciering, beheer, promotie en voorlichting 

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/PageByID.aspx?sectionID=158411&contentPageID=
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/PageByID.aspx?sectionID=158410&contentPageID=
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/PageByID.aspx?sectionID=158413&contentPageID=
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/PageByID.aspx?sectionID=158412&contentPageID=
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 Bevorder dat de gebruikswaarde van water voor zoveel mogelijk Nederlanders ten 

volle wordt aangewend 

 Zorg bij gebiedsontwikkeling voor optimale kwaliteit van waterrecreatie 

 Betrek de waterrecreatiesector in een zo vroeg mogelijk stadium bij aanleg, beheer en 

onderhoud van waterwegen 

 Zoek samen met de waterrecreatiesector naar oplossingen voor het 

waterplantenprobleem, met behoud van de waterkwaliteit. 

 Zorg voor aansluiting op doelstellingen en ambities van nationaal en lokaal 

sportakkoord. 

 

      ------------------------------------ 

 

 

 

 

 


