
 

Federatie van Watersport Verenigingen 

“De Biesbosch” 

 
44 watersportverenigingen 

Correspondentie adres: 

 

Abeelstraat 62 

3329 AE Dordrecht 

078 616 35 45 

 
secretaris@biesboschfederatie.nl 

 

 1

 

JAARVERSLAG van de secretaris over 2010 

 
Als Biesboschfederatie beschikken we over weinig machtsmiddelen, behalve misschien de macht van het 

getal. Wij maken ook geen beleid, zoals overheidsinstanties. Wij beoordelen het en proberen het te 

beïnvloeden door het onderhouden van goede contacten met bestuurders en ambtenaren van de diverse 

instanties, die in de Biesbosch de dienst uitmaken  

 

In 2010 heeft het federatiebestuur zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 

 

Natura 2000  

De Biesbosch is één van de 162 natuurgebieden in Nederland waarvoor de Natura 2000 richtlijnen gaan 

gelden.  

Twee bestuursleden van De Biesboschfederatie maken deel uit van de  Klankbordgroep Biesbosch.  In 2010 

zijn de eerste hoofdstukken van het Beheerplan  op tafel gekomen en door de federatie van commentaar 

voorzien, waarbij hoofdstuk 4 “Uitgangssituatie Beleid en Bestaand gebruik” voor ons het meest interessant 

was tot op heden. Momenteel is de schrijfgroep van DLG (Dienst Landelijk Gebied) bezig met het 

verwerken van het commentaar op diverse hoofdstukken het schrijven van de hoofdstukken Visie en 

Maatregelen. Vooralsnog zou het concept Beheerplan in december 2010 klaar moeten zijn, maar dat is niet 

gelukt. Staatssecretaris Bleker heeft de definitieve aanwijzing van de Biesbosch aangehouden. Eerst zal er 

overleg plaatsvinden met Rijkswaterstaat over de relatie met veiligheid (Stroomlijn) en ook de 

consequenties van de definitieve uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden 

afgewacht.  In 2011 zullen de overleggen over N2000 voortgezet worden.  

Het project Stroomlijn gaat over het adequaat uitvoeren van het beheer van de vegetatie langs de grote 

rivieren, binnen de randvoorwaarden van een veilige rivierafvoer en bevaarbaarheid en rekening houdend 

met natuurdoelen. 

Ontheffingenbeleid gebied achter de Schotbalken 
De overvaltactiek die is toegepast door het Recreatieschap én Staatsbosbeheer, om het ontheffingenbeleid 

voor het gebied achter de Schotbalken (in de Sliedrechtse Biesbosch) te wijzigen is op de vorige ALV 

uitgebreid aan de orde gekomen. Het bestuur heeft een advocaat opdracht gegeven te onderzoeken of de 

besluitvorming juridisch en bestuursrechtelijk correct tot stand is gekomen. Hoewel de brief aan het 

Recreatieschap en Staatsbosbeheer, waarin door de advocaat namens de Federatie  om duidelijkheid werd 

gevraagd,  met ontstemming werd ontvangen, is het bestuur er desondanks in geslaagd de relatie met het 

Recreatieschap en Staatsbosbeheer goed te houden 

Een afvaardiging van de Federatie heeft met vertegenwoordigers van de diverse bestuursorganen een tocht 

gemaakt achter de Schotbalken ter voorbereiding op de evaluatie van de genomen maatregelen over 2010. 

Tijdens deze evaluatie heeft de Federatie aangedrongen op een langere openstelling van het gebied, een 

versoepeling van de ontheffingverlening voor de mensen, die door omstandigheden geen ontheffing in 2009 

(toetsjaar) hadden aangevraagd, en het recht om in het gebied te mogen overnachten. Uit de evaluatie is 

gebleken, dat beide organen willen vasthouden aan het “uitstervingsprincipe” van de ontheffingen en de 

winterrust, dus geen ontheffingen in de winter. Ondanks dat heeft de Federatie toch een klein succesje weten 

te behalen, namelijk dat er weer mag worden overnacht van 1 juli tot 1 oktober.  
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Gebruikersraad Nationaal Park De Biesbosch 

Deze raad  vergaderde 2 keer. Tijdens de evaluatie van het ontheffingenbeleid van het gebied achter de 

Schotbalken, dat  plaats vond tijdens de laatste Gebruikersraadvergadering van 2010, bleek het verschil in 

inzicht tussen watersporters en vogelliefhebbers.  

 

Overleg met Staatsbosbeheer 

Met Staatsbosbeheer vindt 2 keer per jaar overleg plaats. Dit ook in 2010, eerste overleg in april en 

vervolgens de evaluatie in begin november.  Uit het overleg in april is gekomen, dat er een noodhulp-

gegevenskaartje beschikbaar is met daarop belangrijk telefoonnummers en GPS coördinaten van markante 

punten in de Biesbosch. Op de nieuwe eigen kaart van SBB zal aangegeven gaan worden, welke steigers 

geschikt zijn voor mindervaliden. Nu de vaarkaarten nog. Ook heeft de Federatie aangegeven, dat de 

kanosteiger bij de Kwestieus op een wel heel vreemde plek ligt. Deze wordt nu verplaats naar het Gat van de 

Zuiderklip, nabij de uitkijktoren. 

Op aandringen van de Federatie zijn in het Noordergat van de Plomp een drietal en in Spijkerboor een 

tweetal paaljukken van elk ongeveer 12 meter gerealiseerd.  

Ook is het damwand bij de meest oostelijke speelweide aan de Petrusplaat in een zodanig slechte staat, dat 

dit, mogelijk 2011, verwijderd gaat worden en hier komt dan een natuurlijke oever  met een drietal 

aanlegsteigers voor terug. 

 

Ontpoldering Noordwaard.  
Met de Projectorganisatie Ontpoldering Noordwaard zijn de contacten beperkt. Bij de PON gaat alle 

aandacht uit naar de agrariërs en de bewoners ivm. de vraag: kunnen ze blijven of moeten ze wijken 

De Federatie heeft aangedrongen de geplande vaarroutes uit de Ontwerpvisie van maart 2007 ongewijzigd te 

houden. 

Vanuit Staatsbosbeheer gingen echter stemmen op om de geplande doorvaart tussen het Gat van den 

Hardenhoek en het Gat van Lijnoorden niet toe te staan. Dit om een natuurlijke verbinding te krijgen tussen 

het Natuurontwikkelingsgebied De kleine Noordwaard en het natuurontwikkelingsgebied Malta. En 

Staatsbosbeheer wilde deze gebieden niet door recreatievaart  laten doorsnijden, zoals bij de Ontwerpvisie  

2007 wel de bedoeling was. Na lang aandringen van Staatsbosbeheer is Rijkswaterstaat accoord gegaan met 

het voorstel van Staatsbosbeheer. Dit betekent, dat er niet gevaren zal kunnen worden vanuit het Gat van 

den Hardenhoek naar Werkendam. De invaarten naar de Noordwaard worden nu vanuit het Gat van de 

Noorderklip, de Ruigt en het Steurgat. Als Federatie hebben wij hier krachtig tegen geprotesteerd en 

aangegeven, dat dat geen afspraken zijn, maar tegen het bestuurlijke geweld van RWS en SBB samen 

konden wij niet op. Bij de uitvoering zal de het gat van Lijnoorden fysiek worden afgesloten. 

Een positief geluid kunnen we wel laten horen over de zg. recreatiepoort Werkendam. Hier zal een 

“Aakvlaai-achtig” gebied gerealiseerd gaan worden, wel in een wat kleinere opzet, maar toch!!. De 

toezegging van Rijkswaterstaat is, dat er zowel vanuit de Noordwaard, als vanuit het Steurgat  dit gebied in 

gevaren kan gaan worden.  

 

Bodemsanering Biesbosch 

Samen met een aantal natuurbelangenbehartigers, zit de Federatie voor de waterrecreatie in een 

Klankbordgroep, die de activiteiten van Rijkswaterstaat begeleid. De sanering van de waterbodems in het 

stroomgebied van het Wantij, de Nieuwe Merwede en de Sliedrechtse Biesbosch is afgerond. 

Bij de sanering van de waterbodem van de overige gebieden zal niet langer vervuilde grond worden 

afgegraven maar worden afgedekt. De grond voor de afdeklaag wordt o.a. gewonnen in de polder de 

Jongeneele Ruijgt. Deze polder zal na afgraving worden ingericht als nieuw natuurgebied met 

kanomogelijkheden. De uitvoering van deze plannen worden door de Federatie op de voet gevolgd is. De 

geplande oplevering van maart 2011 zal  niet worden gehaald.  
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De bodemsaneringen van andere delen van de Biesbosch gaan, volgens RWS, vrijwel zeker voorlopig niet 

door i.v.m. de bezuinigingen.  

 

 

De Federatie 
Tenslotte nog wat over de Federatie en het bestuur zelf. Gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen denkt 

het bestuur dat er steeds méér en niet minder redenen zijn om de Federatie van watersportverenigingen 

overeind te houden. Maar het bestuur kan niet zonder de uitdrukkelijke steun van de aangesloten 

verenigingen. Het kan óók niet zonder voldoende bestuursleden, om gezamenlijke de verantwoordelijkheid 

te dragen. In het afgelopen jaar zijn er een aantal pogingen gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden. Dat 

is tot op heden onvoldoende gelukt.  

 

Dordrecht, februari 2011 

 

 

       Voor verslag, 

 

         D. Vegter, secretaris  

 

 

 


