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Stukje van de voorzitter 
Het vaarseizoen zit er voor de meeste leden onder ons weer op en ondertussen zijn 85 boten uit het 

water getakeld tijdens de “Kaaidagen”. Over het algemeen vernam ik van de leden dat er minder 

vaaruren gemaakt waren dan andere jaren mede door de weersomstandigheden tijdens de vakanties en 

de nazomerse dagen, die lang op zich lieten wachten. 

Een aantal leden spraken over de versoberde openingstijden van de sluizen in de Biesbosch en 

geruchten dat de openingstijden voor aankomende jaren wederom aangescherpt zullen worden ten 

nadele van de watersporter die met zijn boot door de sluis wil. Hierbij zou ik alle leden willen vragen 

ondervonden hinder te melden bij de Biesboschfederatie via onderstaand emailadres: 

meldpunt@biesboschfederatie.nl 
Alleen op deze manier worden meldingen in kaart gebracht en in behandeling genomen. 

 

Zoals ook kenbaar gemaakt in de vorige nieuwsbrief zijn wij nog steeds op 

zoek naar vrijwilligers, die op allerlei vlakken een bijdrage zouden kunnen 

leveren aan de vereniging waarbij te denken valt aan barmedewerkers, 

redactie, activiteitencommissie of het assisteren op de Kaai. 

 

Mocht u interesse hebben om dit leuke team te versterken, moedigen wij u 

aan contact op te nemen met ondergetekende. 

 

 Bart Boer 

Van de havenmeester 
Haven 
Voor mij zit het twaalfde seizoen als havenmeester er op. Ook dit jaar heb ik het weer met veel plezier 
gedaan. Er was weleens een verschil van mening, maar dat hoort erbij. 
Er waren 55 aanvragen voor een zwerfplek. Alle zwervers heb ik kunnen bellen dat zij in aanmerking 
kwamen voor een tijdelijke ligplaats. Niet iedereen heeft er gebruik van gemaakt. De zwervers, die in de 
haven een plek hebben gehad, hopen er volgend jaar  weer gebruik van te maken. Eigenlijk zouden zij 
het liefst gebeld worden voor een vast plek. 

                        

mailto:meldpunt@biesboschfederatie.nl
http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.drinkwaard.com/
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Er waren dit jaar 144 (verleden jaar 161) gasten. Gestaag loopt het aantal overnachtingen terug. Toen ik 
twaalf jaar geleden begon kwamen er ongeveer 225 gasten. 
Dit jaar kwamen uit België 3 gasten, uit Engeland 1, en uit Duitsland 8.  
I.v.m. de gewijzigde sluitingstijd van de poort, nu om 20.00 uur en vroeger 23.00 uur, zijn er meer 
gastensleutels uitgereikt. 
 
Kaai (op de wal) 
Er zijn enkele mutaties geweest. Een paar leden hebben een grotere boot gekocht. De lege plaatsen zijn 
gelijk weer bezet, want er is nog steeds vraag naar. 17 keer is de sleutel van de grote poort bij mij 
opgehaald en ook weer netjes teruggebracht. Als men een sleutel van de fietspoort nodig heeft (borg € 
22,00) kan men die bij mij ophalen. Graag even van tevoren bellen. 
 
Ik wens iedereen veel sterkte met het onderhoud van de boot en ik hoop volgend jaar weer 
havenmeester te zijn. 
 Ineke Boer 

 

Uit de bestuursvergadering 
Nieuwe leden 

Onderstaande nieuwe leden mochten wij verwelkomen 

1568 Akse   S. 

1569 Vogel   T. 

1570 Stouten   C. 

1571 Hotting   C. 

1572 Boekweit-Meijwaard   B. 

1573 Wijgerden   M.C. 

1574 Vliet van H. 

1575 Koning de J.J. 

1576 Koning de S.S. 

1577 Kuiper de D. 

1578 Kuiper de J.J. 

1579 Suijker   J. 

1580 Hel  van der J. 

1581 Vlot   G. 

1582 Keizer de F.M. 

1583 Schipper   B.T. 

 

                        
 

http://www.hogendoornkeukens.nl/
http://www.verheijbv.nl/
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Havenzaken 

Auto te water 

Op 8 oktober was er ‘s ochtends reuring in de haven. Dit keer niet door de plannen van de gemeente 

voor een eventuele trailerhelling, maar omdat een auto onfortuinlijk te water was geraakt. 

De eigenaar van de auto was vergeten de auto in de versnelling of op de handrem te zetten en de auto 

rolde pardoes over de rand van de kade (gelukkig zonder inzittenden). John Teeuwe was ter plaatse en 

heeft direct 112 gebeld om de alarmdiensten in werking te stellen. Onderstaand een aantal foto’s van 

de bergers en werkzaamheden. 

Reuring genoeg om zelfs het AD te halen en in lokale media vermeld te worden. 
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Technische Commissie 

Aangezien het houtwerk van de steigers op sommige plaatsen hard aan vervanging toe is hebben wij 

inmiddels een offerte ontvangen van een leverancier voor de levering van kunststof roosters. Dit houdt 

in dat wij als bestuur besloten hebben om de houten steigers te zullen gaan vervangen door deze 

kunststof roosters zodat na afloop van dit project alles er weer netjes uitziet. 

Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep begin volgend jaar zal aanvangen met de werkzaamheden. 

Hierbij verzoeken wij de leden die nog kettingen en touwtjes op de steigers hebben aangebracht deze 

tijdig (dus voor februari 2018) te verwijderen, aangezien deze anders door de werkgroep verwijderd 

zullen worden. 

Wordt vervolgd… 

                                                                                                          

 

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de federaties 

Eerder berichtten wij u middels een extra mailing dat het varen in de Biesbosch in de toekomst niet 

meer gratis zal zijn, aangezien het parkschap en Staatsbosbeheer minder financiële middelen ter 

beschikking hebben om de huidige faciliteiten in stand te houden. 

Onderstaand het definitieve voorstel (bron BBF) om recreatie ook in de toekomst mogelijk te houden. 

De Biesbosch is een veelzijdig nationaal park en o.a. een aantrekkelijk gebied voor de 
pleziervaart. Dit blijkt uit het grote aantal jachthavens (24 aan de Zuid-Hollandse zijde en 22 aan 
de Brabantse zijde).  
Om het gebied voor de pleziervaart aantrekkelijk te houden is veel beheer, onderhoud en 
toezicht nodig. De kosten hiervan werden tot enkele jaren geleden vooral opgebracht door het 
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer, die daarvoor subsidies ontvingen 
van (aanvankelijk) Rijk en (later) provinciale overheden. 
Deze budgetten zijn echter niet meer beschikbaar. Om de kwaliteit van de recreatieve 
voorzieningen voor watersport op peil te houden is een nieuwe werkwijze en aanpak 
noodzakelijk. 
Om die reden zijn de betrokken partijen gezamenlijk op zoek gegaan naar een 
toekomstbestendige manier van (samen)werken die bij alle partijen draagvlak heeft.  
Het voorliggende voorstel is het resultaat van deze gezamenlijke voorbereidingen en is als 
zodanig het gezamenlijke productie van de partijen: Parkschap, Staatsbosbeheer en de 
watersporters (vertegenwoordigd door de bestuurders en leden van de Biesboschfederatie en 
door het Watersportverbond).  

http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.caydens.com/
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Gedurende het proces is de achterban op meerdere momenten geraadpleegd en geïnformeerd 
(o.a. tijdens diverse ontbijtsessies, in de vorm van een enquête en tijdens twee vergaderingen 
van de ALV van de Biesboschfederatie). 
April 2017 heeft de ALV van de Biesboschfederatie ‘groen licht’ gegeven voor de uitwerking van 
een systeem waarin Parkschap, Staatsbosbeheer en Biesboschfederatie nauw samenwerken 
en gezamenlijk tot besluitvorming komen over de besteding van beschikbare middelen voor 
recreatieve watersportvoorzieningen. 
De Biesboschfederatie gaat, via haar leden, ook een financiële bijdrage leveren in de vorm van 
een vrijwillig gekozen vaste bijdrage. 
 
In dit voorstel wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen: 

 De gedeelde en gezamenlijke visie op de toekomst van watersport en waterrecreatie in 
de Biesbosch, inclusief een overzicht van de bestaande voorzieningen (hoofdstuk 2); 

 De businesscase voor de vrijwillig gekozen vaste bijdrage, die inzicht geeft in de 
mogelijke netto opbrengsten (hoofdstuk 3); 

 Het convenant waarin invulling wordt gegeven aan de wijze waarop partijen gaan 
samenwerken en samen invulling gaan geven aan toekomstvisie voor waterrecreatie in 
de Biesbosch (hoofdstuk 4). 

 
Om te komen tot een visie op de toekomst van recreatievaart/watersport in de Biesbosch 
hebben verschillende doelgroepen hun ‘droom’ verwoord over de Biesbosch in 2025.  
Diverse watersportverenigingen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de 
Biesboschfederatie om hun input te leveren.  
Uiteraard hebben ook de belangrijke stakeholders en gebiedseigenaren het Parkschap en 
Staatsbosbeheer hun visie op de toekomst van het gebied. Onderstaand worden deze 
verschillende perspectieven en toekomstbeeld toegelicht. 
 
Watersporters 
Diverse watersportverenigingen, de Biesboschfederatie en het Watersportverbond hebben via 
een vast format input geleverd over hun droombeeld voor de toekomst van (waterport in) de 
Biesbosch. 
 
Onderstaand twee voorbeelden van deze input. 
“In 2025 is de Biesbosch een omgeving waar watersporters ruimte hebben om te genieten van 
het unieke wat de Biesbosch te bieden heeft. We zien meer, eenvoudige afmeergelegenheden, 
waarbij de rust en ruimte die het gebied geeft, niet in het geding komt. Er zijn meer plaatsen om 
bijvoorbeeld aan palen aan te leggen. Op sommige plaatsen is er een mogelijkheid aan de wal 
te gaan. En hier en daar is er een vlot aangebracht. Steigers worden onderhouden en nodigen 
uit. Daar waar we aan de wal kunnen, is de walkant ook eenvoudig onderhouden. Het gras 
wordt voor een deel kort gehouden, gaten in de oevers worden hersteld en op een enkele plaats 
een picknicktafel. 
We zouden graag zien dat als er nieuwe recreatiemogelijkheden gecreëerd worden, ook 
gekeken wordt hoe de watersporter daarbij kan aansluiten in plaats van dat deze geweerd 
wordt. Bijvoorbeeld bij Polder Jantjesplaat of het nieuwe Biesbosch museum. We zien graag dat 
een vertegenwoordiging van de watersporters vaste gesprekspartner is in hoe daar invulling 
aan te geven is. 
 
Als we op de wal komen is die schoon, geen toiletpapier, geen afval, geen uitwerpselen. 
We willen in ieder geval niet dat de Biesbosch vol komt te liggen met steigers, maar dat de 
ruigte van het gebied gehandhaafd blijft.” 
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“In 2025 is de Biesbosch een omgeving waar watersporters in het algemeen en kanovaarders in 
het bijzonder gedurende alle twaalf maanden van het jaar avontuurlijk en recreatief kunnen 
genieten van dit prachtige natuurgebied. Zowel de Brabantse als de Hollandse Biesbosch zijn 
makkelijk bereikbaar per auto, maar ook over het water. Er zijn (kano)verbindingsroutes door de 
Biesbosch, waardoor het mogelijk is zowel vanuit Brabant, als vanaf Werkendam,Gorinchem en 
het Eiland van Dordrecht de Dordtse en de Brabantse Biesbosch te doorkruisen per kano, met 
gebruiksvriendelijke in-, uit-, en overdraagplaatsen.  
 
Verspreid in de Biesbosch zijn eenvoudige kampeerplekken voor de meer avontuurlijke 
kanovaarder die de Biesbosch bij nacht optimaal wil kunnen ervaren. Door de Biesbosch heen 
zijn verschillende routes aangelegd voor kanovaarders die voor het eerst kennis maken met dit 
gebied. De georganiseerde kanovaarders hebben periodiek overleg met Staatsbosbeheer en 
het Nationaal Park De Biesbosch over aanleg, beheer en onderhoud van de kanovoorzieningen 
in het gebied en over acties en activiteiten die de kwaliteit en het gebruik van de Biesbosch ten 
goede komen. Zoals schoonmaakacties, het vrijhouden van kanoroutes en het onderhoud van 
in- en uitstapvoorzieningen. In het kader van Biesbosch promotie organiseren de 
georganiseerde kanovaarders jaarlijks verschillende toer- en educatieve tochten door het 
gebied. Hierbij wordt samengewerkt met SBB en het Nationaal Park.” 
 
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch en Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer is met 6.500 ha de grootste eigenaar van grond en natuurbeheerder in het 
gebied. De overige hectaren zijn in eigendom van het Parkschap en Evides (het waterbedrijf is 
eigenaar van de drie waterbekkens in het gebied en van de grond waar het Biesboschmuseum 
op is gevestigd). 
Nationaal Park De Biesbosch is opgericht in 1994. Met een oppervlakte van ca. 9.000 ha is het 
een van de grotere nationale parken in Nederland. De Biesbosch is een nat gebied met 
honderden kreken, eilandjes,wilgenbossen en bijzondere planten en dieren. 
Op 1 januari 2011 is het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch opgericht. Het Parkschap 
richt zich op de ontwikkeling van het Nationaal Park De Biesbosch op het terrein van natuur, 
recreatie en toerisme. Het Parkschap is het resultaat van een fusie van de natuur- en 
recreatieschappen in Zuid-Holland en Noord-Brabant (Gemeenschappelijke Regeling). 
Doel van de bij het nationaal park betrokken organisaties is primair het beschermen, behouden, 
stimuleren en duurzaam ontwikkelen van de unieke waarden van de Biesbosch.  
 
Dat gaat over waarden en kwaliteit in brede zin: ecologie, cultuurhistorie, natuur, landschap, 
recreatie, educatie en voorlichting, enzovoort. Buiten het nationaal park wordt ingezet op het 
versterken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur, voor verblijfsrecreatie en intensivering 
op sommige plekken. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer voeren het 
onderhoud en beheer van het gebied uit. 
 
In de bestuurscommissie van het Parkschap participeren de partners uit de 
Gemeenschappelijke Regeling en Staatsbosbeheer.  
Het Parkschap is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het‘Nationaal 
Park’: natuurgerichte recreatie, natuurbeheer, educatie en onderzoek. 
 

                                                                          

http://www.restaurant-bellevue.nl/
http://www.t-h-o-m.nl/
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Het Parkschap streeft, conform de Toekomstvisie Biesbosch 201 o.a. de volgende ambities na: 

 in 2021 maakt de Biesbosch deel uit van de top 3 van nationale parken en 
landschappen 

 in 2021 is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme, waarbij 
natuur en belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers/bedrijven blijvend in 
balans zijn 

 in 2021 zijn inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties trotse 
ambassadeurs van de Biesbosch. 

 
Ook het Parkschap zoekt de samenwerking. Duurzaamheid is belangrijk, ook in de diverse 
vormen van recreatie in het gebied. 
Staatsbosbeheer formuleert in haar Ondernemingsplan 2015-2020 de volgende (algemene) 
ambities: 

 op landschappelijk gebied ziet Staatsbosbeheer het als zijn taak om landschappen en 
objecten van nationale betekenis te behouden en te ontwikkelen 

 op cultuurhistorisch gebied gaat het om (rijks)monumenten in de landschappelijke 
context van de beheerde gebieden 

 de recreatieve taak van Staatsbosbeheer draait om de openstelling van de 
natuurgebieden en de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen 

 daarnaast wordt met inzet van de terreinen gericht bijgedragen aan nationale 
waterveiligheidsdoelstellingen (kust en grote rivieren), houten biomassaproductie, 
natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie en sociale cohesive. 

Staatsbosbeheer werkt aan goede relaties met provincies, gemeenten, particulieren, 
bedrijfsleven en andere terreinbeherende organisaties. 
 
Over de Biesbosch: “Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder 
water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.” 
Zowel Parkschap als Staatsbosbeheer hebben een nadrukkelijk gekoppelde ambitie (en taak) 
om natuur te beschermen en versterken én bezoekers daarvan te laten genieten door de 
gebieden open te stellen. Om de balans daartussen te optimaliseren, wordt in de Biesbosch 
gewerkt met recreatiezonering om in te spelen op zowel de behoeften van de recreant als van 
de natuur.  
 
Sinds 2016 bundelt de Biesbosch de krachten met het Haringvliet, teneinde samen het verhaal 
van de delta te kunnen vertellen. De twee gebieden samen zijn benoemd tot één de Nationale 
Parken van Wereldklasse in Nederland. Vanuit die samenwerking kan het totale gebied zich 
beter profileren en gebruik maken van de mogelijkheden die het nationale programma voor 
Nationale Parken van Wereldklasse biedt. Tenslotte is een relevante ontwikkeling, in het licht 
van de recreatieve watersport in de Biesbosch, dat er een verschuiving plaatsvindt van ‘bezit’ 
(van bijvoorbeeld een boot) naar tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld in de vorm van huren of delen). 
Als deze ontwikkeling doorzet en in omvang toeneemt zal dat uiteindelijk ook impact hebben op 
de recreatieve watersport in de Biesbosch. 
 

.                      

 

http://www.dekker-stam.nl/
http://www.klopwatersport.nl/
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Bestaande voorzieningen en wensen 
In het kader van het project en de beoogde samenwerking tussen betrokken stakeholders, is 
een overzicht gemaakt van de bestaande voorzieningen voor recreatieve watersport in de 
Biesbosch. Behalve de bestaande voorzieningen is door de stakeholders ook nagedacht over 
‘wensen’ voor de toekomst: 
voorzieningen die nu nog ontbreken, maar wellicht wel een goede toevoeging zouden zijn aan 
het totale voorzieningenpakket voor recreatieve watersport. De wensen hebben veelal als 
vertrekpunt een verbetering van de verblijfskwaliteit of het mogelijk maken van verblijf. 
Voorbeelden zijn (voor diverse locaties) het uitbreiden van de aanlegmogelijkheden (palen, 
steigers en vlotten). Daarnaast hebben enkele wensen betrekking op het verbeteren van de 
mogelijkheden om de wal op te gaan. Zowel gebruikers van kano’s als motorboten hebben 
wensen, verspreid door het hele gebied. 
De mogelijkheden om in de toekomst invulling te geven aan wensen is volledig afhankelijk van 
de keuzes die samenwerkende partijen in de toekomst maken, o.a. voor wat betreft de 
besteding van beschikbare budgetten en prioriteiten qua onderhoud en investeringen. 
 
Businesscase ‘Vrijwillige Gekozen Vaste Bijdrage’ Waterrecreatie Biesbosch 
Inleiding 
Het overleg over de toekomst van (beheer, onderhoud en toegankelijkheid van) Nationaal Park 
De Biesbosch levert twee richtinggevende inzichten op: 
1. Er is (brede) bereidheid gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een duurzame 
toekomst van recreatie in de Biesbosch, waarbij het delen van de financiële 
verantwoordelijkheid een deel van deze samenwerking zal zijn. 
2. Voor de nieuwe partners (watersporters, ondernemers in en rond de Biesbosch, e.d.) is een 
belangrijke voorwaarde dat ‘mee betalen’ gepaard gaat met (deels) ‘mee bepalen’. 
De verenigde watersportverenigingen (Biesboschfederatie) en het Watersportverbond hebben 
de voorkeur uitgesproken om zo spoedig mogelijk te starten met participatie in de governance 
van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en parallel daaraan gezamenlijk vorm te 
geven aan een betaalsysteem voor varen in de Biesbosch. Uitgangspunt daarvoor is dat t.z.t. 
iedereen die vaart in de Biesbosch daarvoor een financiële bijdrage levert. Dus naast de 
particuliere watersporters ook de commerciële verhuurders en commerciële uitbaters van 
rondvaarten, safari’s, etc. Ook voor Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en voor 
Staatsbosbeheer is belangrijk om de twee stappen van governance en betaalsysteem hand-in-
hand te laten gaan: mee bepalen én mee betalen moet gelijktijdig worden gerealiseerd. 
 

Inventarisatie 
De scope is reeds aan het begin van het traject verschoven van ‘het dichten van tekorten’ en 
‘verdienmodellen’ naar ‘wat is ons gewenste toekomstbeeld en hoe gaan we dat -gezamenlijk- 
realiseren?’ Deze scope heeft bijgedragen aan een constructieve samenwerking bij het in beeld 
brengen van bouwstenen voor een visie op de toekomst van de waterrecreatie in de Biesbosch 
en bij de inventarisatie van (huidige en gewenste) voorzieningen. Geformuleerd ‘droombeeld’ is 
een: toegankelijk, goed onderhouden natuurgebied, waar bezoekers elkaar respecteren en 
waar goed wordt samengewerkt om de unieke kwaliteiten te beschermen, versterken en ervan 
te genieten. De kwaliteit moet goed zijn en goede handhaving is belangrijk om dat zo te houden. 
 

                                                    

http://www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl/
http://www.daveco.nl/
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In nauwe samenwerking tussen de verenigde watersporters, Staatsbosbeheer en Parkschap is 
een inventarisatie gemaakt van de (relevante) voorzieningen. Resultaat is een overzicht van 
bestaande voorzieningen, ingetekend op de kaart 3, met onderscheid naar ‘groot onderhoud’ en 
‘wensen’ voor eventuele extra voorzieningen. 
Bijkomende posten (bij in beeld brengen van benodigde investeringen) zijn onderhoud en 
handhaving. Begin 2017 hebben Staatsbosbeheer en het Parkschap een volledig overzicht 
gemaakt met alle recreatieve voorzieningen, zowel landgebonden (m.n. fiets- en wandelpaden) 
als watergebonden (o.a. afmeervoorzieningen en steigers) inclusief de onderhoudskosten 
(uitbesteed en in eigen beheer). 
Wat nu helder is: 

 Er wordt nu door Parkschap 99.000 euro/jaar specifiek aan waterrecreatie/watersport 
besteed, inclusief reserveringen voor groot onderhoud. Van dit bedrag is 64.000 
euro/jaar gedekt vanuit de deelnemersbijdragen. Deze dekking blijft komende jaren in 
ieder geval nog beschikbaar, ook na het verwachte uittreden van de provincies en 
gemeente Sliedrecht. Er is sprake van een tekort op de begroting van 35.000 euro/jaar. 
Aan de hand van het overzicht d.d. februari 2017 wordt duidelijk dat Staatsbosbeheer 
jaarlijks 163.000 euro besteed aan jaarlijks onderhoud, regulier beheer en handhaving. 

 Specifiek voor waterrecreatie/watersport wordt daarvan jaarlijks 58.000 euro/jaar 
uitgegeven. 

 Staatsbosbeheer ontvangt SNL-subsidie voor recreatie, een bedrag van circa 33 
euro/hectare. Voor 5.500 ha ontvangt Staatsbosbeheer jaarlijks 181.500 euro SNL-
subsidie. Daar moeten alle recreatievoorzieningen (zowel watergebonden als 
landgebonden voorzieningen), salarissen van boswachters, voorlichtingspanelen, folders 
en andere kosten (o.a. publieke functies) van worden betaald. 

 Om het huidige watergebonden recreatieve voorzieningenniveau in kwalitatief goede en 
veilige staat te houden moeten komende jaren (decennia) omvangrijke investeringen 
gepleegd worden in diverse voorzieningen. Staatsbosbeheer heeft becijferd dat voor de 
periode tot circa 2045 de opgave een omvang heeft van circa 1,9 miljoen voor groot 
onderhoud c.q. vervanging van voorzieningen. Voor de nabije toekomst (2017-2019) 
betreft het 5 concrete voorzieningen waarvoor investeringen urgent zijn, voor een 
bedrag van circa 470.000 euro. Dit gaat over de Petrusplaat zuid, houten steigers op de 
Aakvlaai, Toontjesplaat noord, Toontjesplaat zuid en de Haven Oude Man. 

 Staatsbosbeheer schrijft niet af op recreatieve voorzieningen en treft in haar systematiek 
ook geen voorzieningen.  

 
Voor investeringen dient dus aanvullende financiering gevonden te worden, bijvoorbeeld op 
projectbasis. Om toch inzicht te krijgen in de ‘jaarlijkse financiële opgave’, ook voor groot 
onderhoud en vervangingsinvesteringen, is het totaalbedrag teruggerekend.  
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Dat komt (voor de totale periode) neer op een reservering van circa 3% per jaar, oftewel 60.000 
euro/jaar. 

 

Conclusie op basis van bovenstaande gegevens is dat er een jaarlijks tekort is van circa 
200.000 euro/jaar. 
Afgelopen jaren is dit tekort opgevangen door zaken niet uit te voeren (oplopende 
achterstanden in onderhoud) of door deels in te teren op reserves (voor grootschalig onderhoud 
en/of vervanging). Voetnoot bij deze conclusie is dat Staatsbosbeheer in de huidige werkwijze 
niet met reserveringen werkt en niet afschrijft.  
De genoemde bedragen voor vervanging van voorzieningen zijn niet opgenomen in de 
begroting van Staatsbosbeheer. 
Kortom: er zijn onvoldoende middelen voor regulier onderhoud, groot onderhoud en (zeker) 
voor eventuele wensen voor extra voorzieningen. Eigen bijdrage van de gebruikers is belangrijk 
en onontkoombaar. 
De opbrengsten (van willekeurig welk systeem) moeten bijdragen aan beheer en onderhoud 
van de voorzieningen in het gebied. Bij onvoldoende (extra) middelen, moeten op (korte) termijn 
voorzieningen worden geschrapt zodra deze niet meer voldoende veilig zijn voor gebruikers. 
 

Uitgangspunten 
Afgelopen periode zijn diverse systemen verkend. Er zijn vrijwillige en verplichte systemen, 
‘analoge’ en digitale en er zijn mogelijkheden om individueel of collectief een bijdrage te 
organiseren. 
Uitgangspunten voor de Biesbosch zijn: 

 Het systeem moet substantiële netto-opbrengsten genereren, minimaal 50% van het 
aangetoonde tekort op financiering. 

 Iedereen betaalt mee: in dit specifieke project betekent dit dat elke waterrecreant zal 
gaan bijdrage. Dus naast de particuliere watersporters (verenigd in de 
Biesboschfederatie ook gebruikers die via commerciële verhuurders e.d. als 
waterrecreant de Biesbosch bezoeken, passanten, watersporters vanuit commerciële 
havens en bezoekers via o.a. rondvaarten en safari’s e.d. In andere deelprojecten wordt 
parallel gewerkt aan de bijdragen van andere doelgroepen, o.a. de ‘landrecreanten’. 

 Het systeem is toekomstbestendig, wat betekent dat het kan mee ‘groeien’ met 
technologische ontwikkelingen (digitalisering en benutten van technologische 
mogelijkheden). 

 Het systeem moet voldoende draagvlak hebben bij alle stakeholders, dus zowel 
gebruikers als gebiedsbeheerders. 
 

 
 

http://www.lascosliedrecht.nl/default.html
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Voorkeur en rekenmodel 
In april 2017 hebben de verschillende partijen hun voorkeur uitgesproken voor een systeem 
waarbij alle leden van de Biesboschfederatie middels een ‘vrijwillig gekozen vaste bijdrage’ als 
varende vrienden van de Biesbosch hun bijdrage leveren (versus een systeem waarbij 
uitsluitend de waterrecreant die werkelijk vaart in de Biesbosch een hoger tarief betaalt). 
Dat betekent: 

 De Biesboschfederatie vertegenwoordigt in totaal 7.000 leden van 
watersportverenigingen en ligplaatsen van (enkele) commerciële havens in de regio 
rondom de Biesbosch. Deze 7.000 leden betalen elk een (beperkte) bijdrage voor het in 
standhouden van de voorzieningen voor waterrecreatie in de Biesbosch. 

 Overige watersporters in de Biesbosch zijn verplicht een vergelijkbaar vignet aan te 
schaffen, tegen een hoger tarief. 

Onderstaand rekenmodel illustreert de opbrengsten van het systeem. Er wordt geen (of bijna 
geen) onderscheid gemaakt naar typen vaartuigen en geen onderscheid naar periodes. 
Iedereen koopt een vaantje voor een jaar. Met de invoer van een systeem gaan directe en 
indirecte kosten gepaard.  
Directe kosten zijn de kosten van de stickers (1 euro per sticker of vaantje, op basis van 
kengetal Marrekrite Fryslân). De kosten voor administratie zijn zeer beperkt. 
De kosten voor het vaantje c.q. de vorm waarin de vrijwillig gekozen vaste bijdrage wordt 
uitgereikt wordt geraamd op 1 euro per vaantje.  
Een digitaal vignet kost circa 10 euro per stuk en gaat vijf jaar mee (kosten 2 euro per jaar). 
Overige kosten hangen samen met zaken als communicatie, marketing en distributie van de 
‘vaantjes’ via diverse punten in het gebied. De tabel laat het totaaloverzicht zien van de 
geraamde opbrengsten en kosten. 
De totale netto opbrengst bedraagt 97.800 euro. Deze opbrengsten zijn exclusief de 
bijdragen die vanuit o.a. de verhuurbedrijven en rondvaarten moeten worden gegenereerd.  
Ook de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Parkschap hebben een blijvende 
verantwoordelijkheid om (via andere sporen dan recreatievaart) extra opbrengsten te genereren 
en/of kosten te verlagen om het tekort op financiering te verkleinen.  
Mogelijke voorbeelden zijn het nader uitwerken van grote (regionale) bedrijven als 
‘ambassadeurs’ van de Biesbosch en de mogelijkheden die Staatsbosbeheer heeft om op 
projectbasis financieringsaanvragen indienen bij Staatsbosbeheer Nederland. 
 
 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 

Ondanks enkele berichtgevingen in de plaatselijke media dat de trailerhelling op korte termijn 

gerealiseerd zou zijn, hebben wij tot dusver niets meer vernomen van de gemeente. 

Wel zijn er begin september gesprekken geweest met de buurtbewoners, echter als WVS beperken wij 

ons tot ons gehuurde perceel. 

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. 

 Het bestuur 
 

 

http://www.bouwbedrijfvisser.nl/
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Sinterklaasfeest 
Zaterdag 25 november zal de Sint en zijn pieten ons clubschip weer 

bezoeken en de inmiddels aangemelde kinderen verblijden met 

cadeaus en lekkernijen. Tevens zal de goedheiligman over enkele 

kinderen een kort verhaaltje vertellen. We gaan ervan uit dat het ook 

dit weer een geslaagde middag zal worden. Er hebben zich inmiddels 35 kinderen aangemeld. Aanvang 

12.30 uur. 

 

Kerst klaverjassen/jokeren 
Vrijdag 15 december zal er weer een avond gekaart worden in ons clubschip. Voor 

liefhebbers van klaverjassen en jokeren zal er ook dit keer weer gestreden worden 

om diverse prijzen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u een 

gezellige avond verwachten voor slechts € 4,- per deelnemer. Koffie en thee zijn 

gratis. Opgeven van tevoren is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 

is 19.30 uur. 

 

Oliebollenavond! 
Zaterdag 30 december zal er in het clubschip een oliebollenavond plaats vinden. Onder het genot van 

een versgebakken oliebol en een drankje kunt u nog eens na praten over 2017 en uw wensen bespreken 

voor 2018. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het clubschip. 

 

Uit eten bij de Chinees 
Zaterdag 24 februari zullen we gaan eten bij chinees restaurant ‘Golden City’ op het Burgemeester 

Winklerplein. Vanaf 17.00 uur kunnen we aanschuiven aan de voor de WVS gereserveerde tafels. 

Volwassen mogen op deze leuke avond eten voor € 25,- p.p. In dit bedrag zit: Soep naar 

keuze/Voorgerecht naar keuze/Hoofdgerecht naar keuze en onbeperkt/ 5 consumpties (binnenlands 

gedistilleerd)/ijs + koffie na! Wilt u sterke drank, dan zult u dit zelf moeten betalen. Kinderen in de 

leeftijd van 4 t/m 12 jaar mogen ook mee en betalen € 10,- p.p. voor onbeperkt eten en 5 consumpties. 

Kinderen van 0-3 jaar zijn gratis. 

Wilt u deelnemen aan deze leuke activiteit kunt u zich opgeven voor 28 januari a.s. via 

wvsactiviteiten@outlook.com 

Betaling graag voor 28 januari op rekeningnr. NL04RABO0307665941 t.n.v. M.C. Honders omschrijving: 

naam van de deelnemers + leeftijd. 

Vergeet bij het aanmelden niet uw allergieën door te geven!!! 

Deelname is pas definitief als bedrag voor 28 januari a.s. betaald is. 
 

mailto:wvsactiviteiten@outlook.com
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Om alle activiteiten goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren zijn wij nog 

steeds dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Denk hierbij aan hulp 

in de kombuis bij het hellingen op de kaai of bardienst bij één van de leuke 

activiteiten. Of misschien wilt u een keer zelf een activiteit organiseren?? Laat het ons weten via 

wvsactiviteiten@outlook.com of bel Martijn Honders 06-20595024. 

Wilt u weten welke activiteiten er plaats gaan vinden, houdt dan de volgende nieuwsbrief in de gaten 

en de website www.wvsliedrecht.nl 

(Web)redactie 

Na 15 jaar trouwe  inzet voor de redactie heeft Annie Versteeg reeds eerder aangegeven te willen  

stoppen met de nieuwsbrief (voorheen clubblad). Het opmaken van het “oude” clubblad vroeg veel tijd 

en creativiteit om alle kopij passend in te delen en ook nu wordt er tijd en aandacht besteed aan een 

mooie nieuwsbrief. Gelukkig hebben wij een vervangster kunnen vinden in de persoon van Marjolijn 

Boer (vrouw van penningmeester Bert de Gruijter). Als bestuur willen wij Annie hartelijk bedanken voor 

de inzet van de afgelopen 15 jaar. 

 Het bestuur 

Tot ziens 

Tijdens mijn laatste vergadering van de 

(web)redactie heeft Bart mij bedankt en kreeg ik 

een mooi boeket bloemen en een VVV-bon. 

Hartelijk dank hiervoor! Ik heb mij met veel plezier 

de afgelopen 15 jaar ingezet voor de redactie. 

Lange tijd voor het maken van het clubblad en de 

afgelopen twee jaar voor de nieuwsbrief. Na zoveel 

jaar is het tijd dat iemand anders het stokje 

overneemt en met nieuwe inzichten de 

(web)redactie versterkt. Ik wens Bart, Dicky en 

Marjolijn veel succes! 
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