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Mogelijkheid organiseren Optimist on Tour 2023 
Wil jouw vereniging meer kinderen gratis laten kennismaken met verschillende 
watersporten? Overweegt jouw vereniging om Optimist on Tour te organiseren? 
De kalender voor 2023 is in de maak, dus wees er dan snel bij. 
 
Optimist on Tour, hét rondreizend watersportevenement waar kinderen gratis 
kunnen kennismaken met verschillende vormen van watersport, is een gewild 
evenement om te organiseren. Het is een leuke en goede mogelijkheid om je 
vereniging te promoten.  
 

 Heeft jouw 
vereniging (eventueel) belangstelling om dit leuke event in 2023 te organiseren? 
Of wil je je wel eens verdiepen in wat Optimist on Tour precies inhoudt? Neem dan 
contact op via info@optimistontour.nl. Er zijn voor 2023 nog enkele mogelijkheden. 
 
Zwembadeditie 
Of overweeg deelname aan een zwembadeditie, samen met de jeugdleden van je 
vereniging, bijvoorbeeld met een introducee per jeugdlid. Of voor leerlingen van 
een basisschool in de buurt. Misschien een leuke winteractiviteit voor volgende 
winter.  
 
  

mailto:info@optimistontour.nl
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Subsidiemogelijkheden sportorganisaties 
Hoe kan jouw vereniging in aanmerking komen voor subsidies en fondsen? Het 
Watersportverbond organiseert hierover een webinar op 16 maart. 
De gratis energiescan is nog beschikbaar tot 1 juni 2023. 
 
Klik hier voor meer info over het webinar over subsidies en fondsen voor 
sportorganisaties en het opgaveformulier.  
In het laatste artikel van deze nieuwsflits lees je nog meer over 
subsidiemogelijkheden: voor een nieuw (tweede, of eerste) vuilwater 
uitpompstation.  
 
Energiekosten besparen 
Heb je ook gedacht aan de gratis energiescan voor verenigingen die lid zijn van 
het Watersportverbond? Verduurzamen van verenigingen wordt steeds 
belangrijker, zeker met de huidige energieprijzen. Aanvragen van de energiescan 
kan nog tot 1 juni 2023, door een mail te sturen naar Louise Polet via 
vereniging@watersportverbond.nl. 
 
 
 

 
 

Reactie op ontwerp-beheerplan Natura 2000 
Merengebied 
Het Watersportverbond is gevraagd ‘mee te lezen’ met het concept voor het 
nieuwe Natura 2000 ontwerp-beheerplan 2023-2029 voor het Merengebied. 
Regioteam Fryslân heeft zijn bevindingen ingediend.  
 
Succes openhouden doorgaande vaarwegen 
In 2014 werkte Regioteam Fryslân mee aan het beheerplan voor het Natura 2000 
Merengebied: Snitser Mar met de Terkaplester Puollen, Wite en Swarte Brekken, 
Aldegeaster Brekken en de Fluessen met veel kleine meertjes in de buurt. Het 
belang voor de watersporter lag vooral bij de omvang van de winterrustgebieden 
(tegenwoordig: vogelrustgebieden) en het openhouden van de doorgaande 
vaarwegen. Het regioteam was succesvol: doorgaande vaarwegen bij die 
rustgebieden werden niet afgesloten. 

https://www.watersportverbond.nl/kalender/bijeenkomsten-events/webinar-hoe-komt-mijn-vereniging-in-aanmerking-voor-subsidies-en-fondsen/
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/vraag-nu-een-gratis-energiescan-aan-voor-jouw-vereniging/
mailto:vereniging@watersportverbond.nl
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Niet varen van 1 oktober tot 31 maart 
Vogelrustgebieden hebben consequenties voor (alle typen) watersporters: zij 
worden verzocht niet in de rustgebieden te varen van 1 oktober tot 31 maart. Wij 
vroegen afgelopen december de leden verenigingen om in dit dossier samen te 
werken met het regioteam. Helaas mochten wij geen reactie op ons verzoek 
ontvangen.  
Het regioteam heeft, samen met de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) en 
Kanovereniging De Kanoniers uit Joure, het verslag over het voorbije beheer (2014-
2022) en het concept voor het ontwerp-beheerplan voor het komende beheer 
(2023-2029) bestudeerd en van commentaar voorzien.  
 
Reactie 
Regioteam Fryslân heeft de gezamenlijke reactie op het ontwerp-beheerplan eind 
januari ingediend bij het onderzoeksbureau en de provincie. Naast inhoudelijk 
punten (zie hieronder), pleit het regioteam voor meer bekendheid geven aan de 
vogelrustgebieden en biedt het zijn expertise aan voor de in te stellen 
klankbordgroep/beheeroverleg.  
Mocht iemand uit jouw vereniging belangstelling hebben om mee te werken met 
het vervolg, dan hoort het regioteam dat graag. 
 
Op hoofdlijnen houdt de reactie in: 
 

 De evaluatie geeft aan dat beheer en monitoring van de eerste beheerperiode 
onvolledig zijn geweest, zonder uitdieping van oorzaken. Dat roept de vragen op 
hoe stevig de grond is waarop geoordeeld wordt of de staat van instandhouding 
gunstig dan wel ongunstig is geweest en of monitoring tijdens de komende periode 
wel adequaat zal verlopen. 

 We maken bezwaar dat op veel plaatsen gesuggereerd wordt dat de 
waterrecreatie een rol speelt bij de achteruitgang van het aantal watervogels. De 
oorzaak van de achteruitgang is slechts bij enkele soorten aannemelijk. 

 Het Dashboard Vogelrustgebieden meldt dat in vier winterperiodes 2016-2020 in 
totaal 29 verstoringen zijn geweest. 

 Wij steunen het instellen van de vogelrustgebieden. Echter wel met de restrictie dat 
de destijds gemaakte afspraak nagekomen wordt, namelijk geen afsluiting van 
doorgaande vaarroutes. 

 Voor het jaarrond afsluiten van drie (kleine) wateren: Gauster Hoppen, Leijenpoel en 
It Sân kunnen wij begrip hebben, hoewel er fraai klein vaarwater afgesloten wordt. 

 Wij steunen de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor zullen veel 
aanlegplekken voor kleine watersporters verloren gaan. Ter compensatie hiervan 
dienen nieuwe kleine rustplekken voor de kleine watersporters aangelegd te 
worden. De locatie daarvan kan zo gekozen worden dat watersporters verleid 
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worden uit de kwetsbare gebieden te blijven (faciliteren, niet verbieden). In overleg 
met de watersporters zijn hier goede oplossingen voor te vinden. 

 Grotere bekendheid met deze rustgebieden zal het respecteren ervan vergroten. 
 Wij steunen het instellen van een klankbordgroep/beheeroverleg en zullen daarin 

onze expertise zeker en met genoegen inbrengen.  

 

 

 

 
  

Brugbediening Staande Mast Route 
De Driebondsbrug in Groningen (Eemskanaal) wordt helaas alleen voor 
speciale transporten incidenteel bediend. Recreatievaart kan echter daarbij 
meeliften.  
 
De Staande Mast Route is niet alleen in Noord-Holland gestremd, ook in 
Groningen. De Driebondsbrug is vorig jaar beschadigd en wordt sindsdien niet 
meer bediend, behalve voor speciale transporten.  
Watersporters die willen meeliften met zo’n speciale opening van de brug, kunnen 
zich aanmelden voor de mailinglijst om bericht te ontvangen zodra dag en tijdstip 
bekend zijn wanneer de Driebondsbrug bediend zal worden.  
Handig om deze waarschuwing door te geven aan je leden nu het vaarseizoen 
weer in aantocht is. 
 
 

Optimisten te koop voor verenigingen 
Het Watersportverbond ruilt de vloot van Optimist on Tour iedere twee jaar in. Zo 
ook in 2023. 
 
Ook dit jaar komen de Optimisten van Optimist on Tour beschikbaar voor 
verenigingen.  
Ook komen Lasers Pico te koop.  
Lees hier over de mogelijkheden die dit jouw vereniging kan bieden.  
 

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/staande-mastroute-in-noord-holland-langdurig-gestremd/
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/beperkte-bediening-driebondsbrug-groningen/
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/optimisten-van-optimist-on-tour-te-koop/
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Subsidie voor aanleg vuilwater uitpompstation 
Meer vuilwater uitpompstations helpen leden van watersportverenigingen om 
te voldoen aan het verbod om toiletwater van pleziervaartuigen te lozen.  
Kleine en grote jachthavens kunnen subsidie krijgen voor aanleg van een 
vuilwater uitpompstation.  
 
Verzegelingsplicht onderwatertoilet 
Het lozingsverbod geldt al sinds 2009. Ook moet de afvoer van het 
onderwatertoilet in de toekomst verzegeld worden. De verzegelingsplicht is al bij 
wet vastgelegd; de invoeringsdatum hiervan is echter (opnieuw) uitgesteld. Dat 
de verzegelingsplicht er komt staat dus vast, alleen weten we nog niet per 
wanneer. 
Het Watersportverbond blijft als voorwaarde voor invoering van de 
verzegelingsplicht stellen dat er meer goed werkende uitpompstations 
beschikbaar moeten zijn, evenals zuiveringsinstallaties voor aan boord.  
 
Subsidie 
Omdat de waterkwaliteit in Nederland verder verbeterd moet worden, is er nu een 
subsidieregeling. Lees hier hoe jouw vereniging haar leden kan helpen door met 
hulp van subsidie een (tweede of eerste) uitpompstation aan te leggen.  
 
 
 

 

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/subsidie-voor-aanleg-vuilwater-uitpompstation/

