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Regio Rivierengebied kenmerkt zich als vaargebied met vooral stromend water en grote
waterhoogte verschillen. Naast beschikbaarheid van vaarwater, betreft onze voornaamste
uitdaging dan ook om de veiligheid voor watersporters te benoemen en te verbeteren.
Vaarregels, hoog/laag water problematiek, ontzandingen en verondiepingen hebben onze
voortdurende aandacht.
Ons vaargebied is de IJssel, Oude IJssel, Rijn, Pannerdens Kanaal, Neder Rijn en Lek.
In dit gebied zijn er 21 KNWV watersport verenigingen aangesloten en zijn er 13
waterscoutinggroepen actief.

Het regioteam Rivierengebied

Het bestuur heeft dit jaar tweemaal fysiek vergaderd en heeft helaas afscheid genomen van
onze deskundige Henk Wijma. Als teamgenoot, maar zeker ook als bondsman, danken we Henk
voor zijn grote inzet en deskundigheid bij de vaak moeilijke projecten, die hij tot een goed einde
kon brengen.
De samenstelling van het Regioteam in 2020 was:
Onno Walda			Regiovertegenwoordig
Henk Wuestman
Henk Wijma
Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar helaas geen leden bijeenkomsten geweest. Verder
zijn er diverse malen waarschuwingsberichten verstuurd naar onze verenigingen in de regio.
over laagwater situaties en stremmingen bij stuwen en sluizen.
Onze aandacht is verder naar de volgende projecten gegaan:

Overnachtingshaven op Rhederlaag.

Vooralsnog geen progressie door NOx problematiek.. We blijven dit volgen.

Rivierklimaatpark IJsseloord.

Door het brede samenwerkingsverband is het project tot een goed einde gebracht. Ons team
heeft hierin geparticipeerd. De methodiek heeft als voorbeeld gediend bij het opstarten van het
deltaprogramma IRM. Meer informatie vind je hier.

Integraal Rivier Management (IRM).

Nationaal studie project om ons gezamenlijk en duurzaam voor te bereiden op de toekomst
(2050) van het rivierengebied. We hebben deelgenomen aan de oprichtingsbijeenkomst
en meerdere werksessies, waarbij het belang van veilige waterrecreatie op de kaart
gezet is. Dit naast onderwerpen zoals onder andere water behoud/afvoer, scheepvaart,
drinkwatervoorziening, landbouw, woningbouw, delfstoffen, natuurontwikkeling,
energieopwekking, etc. Een animatie over IRM vind je hier.
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Varen doe je Samen!

Na de afgebroken HISWA 2020 beurs is er overgeschakeld naar online voorlichting. De eerste
vaarquiz via Zoom was succesvol en vraagt om herhaling.

Maneswaard

Tussen Wageningen en Opheusden ligt een grote klei/zand afgraving met open verbinding
naar de Nederrijn, “Maneswaard”. Een ideaal vaargebied. Snelvaarders geven de eigenaar een
motief om de plas geheel af te sluiten.(t.b.v. verondieping)
Een actiegroep van verenigingen van watersporters en vissers, met totaal 2700 leden, maakt
zich sterk voor alternatieven en weet zich gesteund door ons regioteam.

Randwijkse Waarden

Bij Heteren aan de Nederrijn wordt een vergelijkbare afgraving in oppervlakte verdubbeld.
Invaart was verboden. Nog onbekend is of de oorspronkelijke plannen voor uitbreiding van
vaarrecreatie in dit gebied, met beperkte aanlegmogelijkheden, uitgevoerd gaat worden.

Contact

Kijk voor meer informatie over het Regioteam Rivierengebied 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 Onno Walda via
rivierengebied@watersportverbond.com.
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