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JAARVERSLAG van de secretaris over 2011 

 
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 2011 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. Eén bestuurslid van De Biesboschfederatie maakt deel uit van de  Klankbordgroep Biesbosch. 

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 heeft 

geen overleg plaats gevonden over N2000. 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. 

 

Gebruikersraad Nationaal Park De Biesbosch 

Deze raad vergaderde 2 keer. De laatste keer ontving de federatie de uitnodiging te laat. 

  

Overleg met Staatsbosbeheer 

Met Staatsbosbeheer vindt normaliter 2 keer per jaar overleg plaats. In 2011 heeft het overleg plaats 

gevonden in april en in 2012 in januari..  

 

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 tevergeefs aangedrongen de geplande vaarroutes uit de Ontwerpvisie van maart 2007 

ongewijzigd te houden.  

 

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 is ingericht als nieuw natuurgebied met kanomogelijkheden. De uitvoering 

van deze plannen is door de Federatie en DKKV Dajaks  op de voet gevolgd. Over een lijstje met restpuntjes 

is contact opgenomen met SBB.  

 

Noordbovenpolder 

De Noordbovenpolder is een polder ten oosten van Dordrecht. De polder wordt omsloten door het Wantij. 

Het Wantij wordt in het zuidoosten door middel van de Ottersluis verbonden met de Nieuwe Merwede. De 

Noordbovenpolder wordt op dit moment droog gehouden in dagelijkse omstandigheden door een z.g. 

voorlandkering. Het achterland wordt beschermd door de primaire waterkering. Tussen de primaire 

waterkering en de voorlandkering is de Noordbovenpolder gelegen.  
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De gemeente Dordrecht wil samen met de provincie Zuid-Holland een zoetwater-getijdengebied realiseren 

binnen het programma de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zij heeft de Dienst Landelijk Gebied regio West 

(DLG-west) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opdracht gegeven een 

inrichtingsvisie te maken. Het project draagt bij aan de verbinding tussen de Sliedrechtse Biesbosch en de 

Dordtse Biesbosch en zorgt voor een uitbreiding van de ''ecologische hoofdstructuur'. Voor de polder is 

reeds een inrichtingsschets gemaakt. De Federatie volgt deze ontwikkelingen op de voet. 

Electrisch varen 
In 2008 is namens het Nationaal Park Overlegorgaan De Biesbosch het beleidsplan “Ondergedompeld in de 

Biesbosch - beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de Biesbosch Regio” opgesteld. In dit beleidsplan is een 

uitvoeringsprogramma opgenomen wat voorziet in het uitvoeren van een aantal deelprojecten.  

Een van deze deelprojecten bestaat uit het project “Groen Varen in de Biesbosch”, ofwel “Elektrisch varen 

in de Biesbosch”. Dit project richt zich onder andere op het bevorderen van elektrisch varen in het gebied 

door onder andere voorzieningen aan te gaan bieden, zoals oplaadstations. Het uiteindelijke doel is om 

uiteindelijk de waterrecreanten op een “groene” en “stille” manier de Biesbosch te laten beleven.  

Op 15 sept. 2011 werd het rapport E-varen gepresenteerd. Er is reeds een inrichtingsschets gemaakt. De 

Federatie volgt deze ontwikkelingen op de voet. 

 

Biesbosch 2020 
Eind 2011 verscheen het concept rapport Biesbosch 2020. De federatie werd door NP de Biesbosch 

uitgenodigd hierop te reageren. Deze uitnodiging heeft de federatie met beide handen aangegrepen.  

 

De Federatie 
De federatie heeft naar het NP Biesbosch gereageerd op de aangekondigde tariefverhogingen en uitleg 

gevraagd.  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 2012 

 

 

       Voor verslag, 

 

         D. Vegter, secretaris  

 

 

 


