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We zijn alweer over de helft van het jaar. Sinds de jaarvergadering zijn er eigenlijk geen grote 

ontwikkelingen geweest. Toch zijn er een paar vermeldingswaardige zaken die we onder jullie aandacht 

brengen.  

Het Zwarte Meer. 

Mede dankzij Paul van der Geyn van de roeivereniging De IJssel is het Ganzendiep voor op mankracht 

voortbewogen boten weer open. Hierdoor kun je je rondje Zwarte Meer een stuk in korten. Vooral 

roeiers, kanoërs en punters maken hier gebruik van.  

 

 

 

 

Sfeer impressie van het Zwarte Meer 

vanaf het wandel/fietspad bij 

Barsbeek. 

Links ligt het vogeleiland.  

 

 

 

 

Het Zwarte Water 

Voor het Zwarte Water is het wachten op de reactie van Rijkswaterstaat op de ingediende zienswijzen. 

Naar verwachting wordt het stuk, het definitieve projectplan Waterwet Zwarte Water, in de laatste 

week van juli openbaar. Van 28 juli tot en met 21 september kan er op gereageerd worden. De termijn 

is met 2 weken verlengd i.v.m. de zomervakantie. 

De overlast van waterplanten in De Wieden. 

Duidelijk is dat de overlast van waterplanten meer mensen stoort. Verschillende ondernemers hebben 

over de overlast geklaagd. Ook de zeilvereniging Belterwiede is ongelukkig met de situatie. 

Gelukkig wordt er in de laatste week van juli op de Oostelijke Belterwiede gemaaid. Ook dit jaar wordt 

geprobeerd een zeilbaan te maaien. Verder worden de toegangen tot de havens en de campings 

onderhanden genomen. Of dat lukt, moeten we afwachten. 



Het maaien moet namelijk binnen de regelgeving van het Natura 2000 gebied gebeuren. M.a.w. je moet 

minstens 60 cm van de bodem blijven. Kranswier mag niet gemaaid worden. Bijna de hele bodem van 

de Oostelijk Belterwiede is bedekt met kranswier. Van de fonteinkruiden mag 10 % gemaaid worden. 

Van de overige waterplanten mag maximaal 50% gemaaid worden.  

Verder heeft de Provincie negatief gereageerd op het verzoek om tot de toekenning van de functie 

overig recreatief gebruik over te gaan. Toekenning van een dergelijke functie zou de mogelijkheden 

voor beheer van het meer verruimen. Na rijp beraad hebben het Watersportverbond en KOPTOP, de 

ondernemersvereniging, besloten bezwaar aan te tekenen.  

De Spooldersluis en de Spoolderbrug 

Deze sluis en brug zijn aan een grondige renovatie toe. Dit zal plaats vinden in het voorjaar 2025. Naar 

verwachting zullen de werkzaamheden 8 weken na de start op 1 april 2025 afgerond zijn. M.a.w. de 

overlast zal beperkt zijn. In geval van nood kan er wat betreft het toeristische verkeer via het 

Ganzendiep en de Goot omgevaren worden. Het beroepsverkeer en schepen met hoge masten gaan via 

de Ramsgeul. 

 

 

Overzichtsfoto Spooldersluis en brug 

richting de IJssel. 

Foto van Rijkswaterstaat. 

 

 

 

De overdraagplaats bij de Reevesluis. 

De huidige overdraagplaats is niet de meeste handige voorziening. Met Rijkswaterstaat wordt bekeken 

of e.e.a. handiger en met een betere route kan. We zijn hoopvol. 

Op werkbezoek bij Skonenvaarder. 

Begin juli zijn we bij kanovereniging Skonenvaarder op bezoek geweest. We hebben daar ons Regio 

Overleg kunnen houden. Verder hebben we het opgeknapte terrein en de opslagruimtes kunnen 

bewonderen. We weten nu dat Skonenvaarder droge voeten houdt en op de toekomst voorbereid is. In 

de herfst willen we in Enschede op bezoek komen.  

Vakantie 

Ook het Regioteam gaat op vakantie. Zoals altijd blijven we wel op de uitkijk staan. Tussendoor genieten 

ook wij van de zomer en de vele mooie plekjes die Nederland rijk is. In september zijn we terug.  

 

Namens ons allemaal een goede vaart gewenst en blijf gezond. 

Pieter Holewijn, Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld  


