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Door het stoppen van een aantal leden bestond het regioteam Brabant afgelopen jaar alleen 
uit Wim Holdrinet. Wim behartigt de belangen van de kanoers in het team, vandaar dat dit 
verslag alleen over kanozaken gaat. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor dit regioteam. Voor 
vragen neem contact op met hedwich.kuipers@watersportverbond.nl.

Omgevingsvisie
Per brief van 21-01-2020 heeft het Watersportverbond een door Regioteam Brabant opgestelde 
zienswijze betreffende de Ontwerp Omgevingsvisie Eindhoven bij de gemeente Eindhoven 
ingediend. In die brief is met name het kanotraject over de Dommel in het centrum van 
Eindhoven aan de orde gesteld. Op dat traject is kanoën volgens het Verkeersbesluit 
Vaarwegen Waterschap De Dommel niet toegestaan. Per brief van 13-02-2020, gericht aan 
het Watersportverbond, heeft de gemeente Eindhoven een ontvangstbevestiging gestuurd. 
In de op 16-06-2020 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Eindhoven is, spijtig 
genoeg, niets over het kanotraject over de Dommel in het centrum van Eindhoven, noch een 
watersportparagraaf opgenomen.

 
Sportakkoord Eindhoven
Tijdens de startbijeenkomst ‘Sportakkoord Eindhoven’ op 20-01-2020 heeft Regioteam Brabant, 
namens het Watersportverbond, het onderwerp ‘Openstellen vaartraject Dommel centrum 
Eindhoven’ voorgesteld als mogelijk agendapunt. Het bedoelde onderwerp is uiteindelijk echter 
niet als concrete ambitie in het Sportakkoord Eindhoven opgenomen. Wel zijn er mogelijkheden 
om het onderwerp in de uitwerking van de ambitie rondom de beweegvriendelijke openbare 
ruimte te betrekken. Daartoe is contact opgenomen met Louella Verleg, Beleidsadviseur Sport 
en Bewegen van de gemeente Eindhoven. Louella Verleg heeft eind november 2020 bericht 
dat zij het idee van een voor varen opengestelde Dommel door het centrum van Eindhoven 
ziet als een mooie kans op heel veel vlakken voor Eindhoven en dat zij de bedoelde ambitie op 
haar netvlies zal houden en voorleggen aan haar programmaleider ter bespreking met het 
programma Groen.
 

Team nautisch beheer
Een lid van de Algemene Waterschapspartij en van de Commissie Waterketen en schoon 
water van Waterschap De Dommel heeft begin februari 2020 binnen het waterschap gevraagd 
naar de stand van zaken ten aanzien van de gewenste extra personele capaciteit voor 
nautisch beheer binnen het waterschap. Een bestuursadviseur van Waterschap De Dommel 
heeft de stand van zaken vervolgens per e-mail toegelicht. Hij gaf aan dat geconcludeerd is 
dat een aantal kano-gerelateerde vraagstukken meer integraal dienen te worden bekeken 
en hij schetste de voortgang van een aantal kanomaatregelen, onder meer dat in het 
traject Eindhoven al diverse veiligheidsmaatregelen/hindernissen zijn weggenomen om een 
toekomstige openstelling van het vaartraject Dommel centrum Eindhoven mogelijk te maken. 
Tevens gaf de bestuursadviseur aan dat een Team nautisch beheer in oprichting is.
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Sterfte waterplanten
In het voorjaar van 2020 zijn er problemen geweest in de Dommel op het traject Neerpelt - 
Malpie. Door overmatige sterfte van waterplanten is een vaarverbod ingesteld voor dit traject. 
De commerciële kanoverhuurbedrijven hebben hun vaartraject toen verlegd naar het traject 
Volmolen - Eindhoven. Door Waterschap De Dommel is een onderzoek uitgevoerd naar de 
oorzaken en de gevolgen van de plantensterfte en het verleggen van de vaarroutes.

Regioteam Brabant heeft het waterschap gevraagd of de resultaten van dit onderzoek al 
bekend zijn en of maatregelen worden overwogen om dit soort problemen in de toekomst te 
vermijden.

Zuid-Willemspark
Het Watersportverbond ontving de Nieuwsbrief Zuid-Willemspark d.d.13 mei 2020 van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. In die nieuwsbrief is vermeld dat het de bedoeling is om de 
oevers van de Zuid-Willemsvaart te voorzien van steigers voor het aanmeren van vaartuigen. 
Het Watersportverbond heeft per brief van 24 juni 2020 de gemeente ’s-Hertogenbosch 
verzocht om er op toe te zien dat die steigers ook goed bruikbaar zijn voor het te water laten en 
in- en uitstappen van kano’s. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft per brief van 9 december 
2020 geantwoord dat verzoek niet in te willigen en wijst op een alternatieve route, namelijk de 
Aa. Daarmee is deze zaak vooralsnog afgedaan.
 

Essche Stroom Bruggelaar
In vervolg op het ‘Overleg Kanovoorziening Essche Stroom bij Esch’ op 9 april 2019, waar 
Regioteam Brabant aan heeft deelgenomen, hebben de TKBN en het Watersportverbond 
per brief van 19 mei 2020 een schrijven van het Waterschap De Dommel ontvangen met het 
verzoek om wensen en ideeën kenbaar te maken. Dat heeft het Watersportverbond per brief 
van 16 juli 2020 gedaan. Een digitaal afschrift van die brief is naar het waterschap gestuurd.
 

Aanleg kanovoorziening Dommel-Wilhelminakanaal
Medio oktober 2020 is het Regioteam Brabant geattendeerd op een publicatie op internet 
van het Waterschapsblad 2020, 11428 van 14-10-2020 betreffende het projectplan 425143 
Son, Wilhelminakanaal. Het regioteam heeft daarover eind oktober 2020 telefonisch overleg 
gehad met de verantwoordelijke medewerker van Waterschap De Dommel. Die medewerker 
heeft het een en ander toegelicht en er is vertrouwen bij het regioteam dat de betreffende 
kanovoorziening voor uit- instappen goed wordt aangelegd.
 

Dommelstuwen bij Borkel en Schaft
Medio oktober 2020 vernam Regioteam Brabant dat twee stuwen in de Dommel bij Borkel en 
Schaft zijn aangelegd. Omdat het regioteam er van uitging dat de twee stuwen misschien een 
probleem zouden kunnen zijn voor de kanoverhuur door Rofra Sportieve Arrangementen, heeft 
het regioteam per e-mail contact gezocht met de directie van Rofra. Op die e-mail is tot op 
heden echter niet gereageerd. Gemakshalve gaat het regioteam er van uit dat het waterschap 
over de betreffende stuwen met Rofra heeft overlegd en dat er geen problemen zijn.
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Kanoglijgoot Dommel Sint Oedenrode
Van een belangenbehartiger kanoën van de TKBN kreeg Regioteam Brabant een e-mail 
doorgestuurd van een medewerker van Waterschap De Dommel. Die medewerker vroeg 
naar technische gegevens waar kanogoten vanwege veiligheidsnormen aan moeten 
voldoen. Dat vanwege het initiatief tot aanpassing van een kanogoot in de Dommel bij Sint-
Oedenrode, waarschijnlijk bij het voetpad Corridor. Het regioteam heeft de medewerker van 
het waterschap per e-mails van 11-11-2020 en 13-11-2020 zo goed mogelijk geadviseerd. Het 
regioteam heeft echter geen reactie van de medewerker van het waterschap ontvangen.
 

Bestuurlijk besluit Dommel centrum Eindhoven
Het Regioteam Brabant is begin december 2020 ter ore gekomen dat ‘bevaarbaarheid van 
de Dommel in het Eindhovense centrum’ opgenomen is in het verkiezingsprogramma van 
de Algemene Waterschapspartij en dat lijsttrekker en lid van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap De Dommel mevrouw Leonie Bruggink van der Steen, bevaarbaarheid van de 
Dommel in het Eindhovense centrum een warm hart toedraagt. Met dat gegeven zoekt het 
regioteam naar een strategie om te bereiken dat een bestuurlijk besluit van het waterschap 
betreffende het toestaan van varen op de Dommel in het centrum van Eindhoven spoedig 
wordt voorbereid.

Contact
Kijk voor meer informatie over het Regioteam Brabant en haar werkzaamheden op www.
watersportverbond.nl. Heb je vragen over de werkzaamheden van het regioteam of dit 
jaarverslag? Neem dan contact op met Wim Holdrinet via brabant@watersportverbond.com.


