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Nederland mag niet op
slot voor waterrecreatie
Begin vorige maand is het menens geworden. Toen immers is het Nederlands Platform
voor Waterrecreatie samen met de toeristenbond ANWB, de werkgeversvereniging van
ondernemers in de recreatiesector Recron, de organisatie van de werkgevers in de horeca Koninklijk Horeca Nederland en de vereniging van watersportbedrijven Hiswa naar
buiten getreden met de presentatie van de Handreiking Natura 2000.
Het is de reactie van de, wat wordt genoemd, Regiegroep op de plannen van het rijk dat
162 beschermde gebieden gaat aanwijzen waar de natuur absolute voorrang krijgt.
Waar, om bij de recreatieve motorbootvaarders te blijven, mogelijk wel eens beperkingen in gebied en tijd (de periode dat er mag worden gevaren) opgelegd kunnen worden.

‘V

ooropgesteld,’ zegt Roel Roeten, ‘we hebben niets tegen de natuur. Integendeel.
We hebben daar als waterrecreanten alleen maar baat bij. Maar dan moeten we
er natuurlijk ook nog wel van kunnen genieten. En daar wringt misschien wel eens de
schoen. Dat de natuur zo de overhand krijgt dat er geen recreatieve activiteiten meer
mogen plaatsvinden in bepaalde gebieden. We vinden dat natuur en recreatie hand in
hand moeten kunnen gaan, rekening houdend met elkaars belangen.’
Roeten is de oud bestuurder van de Nederlandse Onderwatersport Bond die alweer bijna twee jaar voorzitter is van het Platform waarin 17 (sport)organisaties (waaronder ook
de KNMC via de Stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport) samenwerken met bij
elkaar meer dan een miljoen aangesloten leden, watersporters in de meest ruime zin
van het woord. Het op 1 januari 2005 opgerichte Platform is de opvolger van het Watersportberaad. ‘Natura 2000,’ zo licht hij toe, ‘schrijft soortenbescherming maatregelenvoor, voor zowel flora als fauna. En als je dan de laatste tijd de publicaties in de media
ziet dat relatief onbekende diersoorten de economische activiteiten verhinderen zoals
de aanleg van een bedrijventerrein in Heerlen (gewone hamster of korenwolf, red) of de
bouw van een hotel in Noordwijkerhout (zand- of duinhagedis, red) dan moet je bijna
vaststellen dat dit soortenbeleid contraproductief werkt, alsof deze specifieke dieren belangrijker zijn dan mensen, terwijl er elders nog vele, vele duizenden van zijn te vinden.’
De opgestelde Handreiking van de Regiegroep is begin september, na het Kamerreces,
overigens aangeboden aan onder meer de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveilgheid Verburg, alsmede de Vaste Tweede Kamer-commissies van datzelfde LNV,
maar ook van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, de twee andere ministeries die het nodige met Natura 2000 van doen hebben. Een uitvloeisel overigens van
ook nadrukkelijk door Nederland geïnitieerde Europese regelgeving, die mogelijk verregaande consequenties kan hebben voor in, op, bij of onderwater recreërenden.
‘En dat is wat we willen voorkomen,’ aldus Roeten. ‘Nederland mag niet op slot gaan
voor bijvoorbeeld de waterrecreatie waarvoor we als Platform opkomen. ‘Dat is, zo wordt
althans gezegd, ook niet de bedoeling van de wetgever. Roeten: ‘Maar met de richtlijnen in de hand kunnen ambtenaren of terreinbeheerders doorslaan in beschermingsmaatregelen. Daarbij is het een lastig gegeven dat er begrippen worden gebruikt als
(Vervolg op pagina 3)
Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief

Roel Roeten,
voorzitter Platform
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stressfactoren, zorgvuldig, redelijkerwijs, voorzorgbeginsel, passende beoordeling en
significante effecten.’ Door de samenwerking met andere recreatie-organisaties als
ANWB, Recron, Koninklijk Horeca Nederland en Hiswa wordt beoogd met één mond te
gaan spreken. ‘En hoe groter het samenwerkingsverband binnen de Regiegroep, hoe
sterker we kunnen staan.’
Roel Roeten, hij is wat je noemt met zijn neus in de boter gevallen. Een hectischer moment van zijn aantreden had hij zich nauwelijks kunnen bedenken. ‘En of je het nu hectisch, spannend, moeilijk, druk of wat dan ook noemt, het klopt allemaal. Als Platform
staan we nu voor de taak om er voor te zorgen dat de waterrecreant niet buitenspel
komt te staan. Dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen natuurbescherming
en recreatie.’ Hij geeft een voorbeeld. Zegt: ‘Natuurlijk is het nodig dat je in het broedseizoen plaatsen waar watervogels broeden beschermt, dat daar de rust wordt bewaard. Maar buiten het broedseizoen moet het toch mogelijk zijn daar met je bootje te
varen, je hengeltje uit te gooien of een duikje te maken? Om over de schaatser die hartje winter daar misschien nog eens over het ijs een toertocht maakt niet te spreken. Die
vogels zijn er dan helemaal niet.’
Terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Europese Unie wil de achteruitgang van de biodiversiteit (de variatie van planten- en diersoorten) stoppen. Daarom is
in de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) bepaald dat er een aaneengesloten
netwerk van natuurgebieden in Europa moet komen, waarin bedreigde soorten en bepaalde landschappelijke kwaliteiten worden beschermd. De Europese Commissie ziet er
streng op toe dat lidstaten de richtlijnen naleven. In Nederland zijn ze verwerkt in de Natuurbeschermingswet (1998), die overigens pas in 2005 in werking trad.
Desondanks: Nederland is de belangrijkste initiatiefnemer van de Europese regelgeving
op dit gebied en wil zijn imago als natuurbeschermer hoog houden. Roel Roeten: ‘Van
een economische afweging tussen de belangen van de natuur en die van de waterrecreant of het bedrijfleven is geen sprake. Zo heeft de Europese wetgever het overigens ook
expliciet bedoeld. Het gaat volgens de EU immers om natuurwaarden waarmee niet gespot moet worden.
’ Roeten krijgt wat dit betreft steun van milieujurist Hans Erik Woldendorp. Hij schreef
onlangs: ‘Bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden mogen uitsluitend wetenschappelijke, ornithologische en andere ecologische criteria worden gehanteerd. Andere belangen mogen sowieso geen reden zijn om van gebiedsaanwijzing af te zien.’ En ook
Chris Backes, hoogleraar milieurecht aan de Universiteit van Utrecht, deelt die visie. ‘Je
zou wat betreft de aanwijzing van de gebieden inderdaad kunnen spreken van een ecologisch dictaat; voor de vergunningverlening straks geldt dat overigens niet. Maar je
kunt moeilijk anders dan een ecologisch dictaat opleggen als je de bescherming van bepaald ecologisch erfgoed echt belangrijk vindt.’

162 gebieden
Voor Nederland moeten 162 natuurgebieden worden aangewezen. Het gaat hierbij vooral om gebieden waar al een of andere vorm van bescherming voor gold, bijvoorbeeld
omdat het natuurmonumenten zijn.
De 162 natuurgebieden (die voor een kleine 70 procent uit water bestaan) hebben een
totale omvang van 1,1 miljoen hectare.
En ook de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse wateren zijn met delen van de Oosterschelde,
Grevelingen, voor-Delta, Veerse Meer, Westerschelde etc. behoorlijk vertegenwoordigd.
(Vervolg op pagina 4)
Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief

(…)De Hiswa met een eigen
milieujurist en een eigen
vogelkundige heeft een paar
jaar geleden geprobeerd de
ecologische uitgangspunten
van eerder aangewezen
Vogelrichtlijngebieden aan
te vechten. Dat liep hoog
op, tot de Raad van State
aan toe, maar het eindigde
zonder resultaat in een
welles-nietes-discussie
tussen wetenschappers (…)
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De eerste 111 gebieden zijn al aangewezen en onderwerp van gesprek geweest van
een inspraakprocedure die tot 19 februari duurde. Nummer 112 is in de maak. Een
heel belangrijke en grote: het Waddengebied. Daarna volgen ook de laatste 50 nog. De
inspraak betreft de concept-aanwijzingsbesluiten waarin de grenzen van de gebieden
worden bepaald, evenals de instandhoudingsdoelstellingen (welke natuurwaarden worden nagestreefd). Overigens: in heel Europa gaat het om 15.000 gebieden met een oppervlakte van zo’n 420.000 km2, ongeveer 15 procent van de totale oppervlakte aan
land en water.
Als straks de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanwijzingsbesluit
definitief heeft vastgesteld moeten de betrokken overheden (rijk, provincie, gemeente
in overleg met betrokkenen) beheersplannen voor elk gebied maken. Daarin staat onder meer welke maatregelen nodig zijn en voor welke activiteiten géén vergunning nodig
is. Die plannen zijn in feite bepalend voor wat er straks nog wel en niet mag. Maar in
het uiterste geval komen die er pas over drie jaar nadat de aanwijzing van het gebied
een feit is geworden..
Neem als voorbeeld het Naardermeer, één van de oudste en de laatste tijd veelbesproken natuurgebieden en natuurlijk straks een officieel Natura 2000-gebied. Wie daarover wilde meepraten, kon het concept-aanwijzingsbesluit raadplegen, zich melden op
een hoorzitting in zijn regio en schriftelijk een zienswijze indienen bij het ministerie. Het
concept-besluit bevat uiteraard een zeer gedetailleerd kaartje waarop precies staat aangegeven wat wél en wat niet hoort bij het Naardermeer. Verder bevat het document pagina’s vol met ecologische abacadabra.

Niet blij
Dat de betrokken brancheorganisaties niet blij zijn met deze aanpak, het zal duidelijk
zijn. LTO-Nederland (agrarische sector) spreekt op de eigen website van een
‘onwerkbare situatie.’
LTO vindt het vreemd dat het ministerie wel doelen vastlegt, maar niets weet van de
consequenties.
‘Veel boeren en tuinders in de omgeving weten dus niet of ze last krijgen van een aanwijzing of niet. Bij de inspraakprocedure kunnen ondernemers enkel en alleen bezwaar
maken op basis van ecologische argumenten.’
Dat laatste blijkt ook uit de expositie die het ministerie met zich meezeult langs de
twaalf provincies waar de informatieavonden gehouden worden. Daar staat bijvoorbeeld
een tekstbord speciaal voor projectontwikkelaars. Wat betekent Natura 2000 voor deze
groep ondernemers? ‘Projectontwikkelaars en ondernemers dienen zich ervan te verzekeren dat een nieuw project of activiteit geen negatief effect heeft op de te beschermen
natuurwaarden in het gebied.’ En: ‘Het is verplicht een vooronderzoek te doen naar mogelijke negatieve effecten op de te beschermen waarden. Een vergunning wordt alleen
verleend als met zekerheid blijkt dat er geen negatieve effecten zullen optreden.

Adviesbureaus
Eenzelfde boodschap dat het verplicht is vooronderzoek te doen naar de mogelijke negatieve effecten, staat te lezen op een bord dat bedoeld is voor de recreatieondernemers. Wie moet zo’n onderzoek doen? Het ministerie begrijpt ook wel dat niet elke ondernemer een bioloog is: ‘Adviserende bureaus kunnen daarbij behulpzaam zijn.
’ Roel Roeten lacht als hij het weer hoort. Heeft het ook zelf gezien toen hij op eerder dit
jaar, op 17 januari in de Apeldoornse schouwburg Orpheus de informatiebijeenkomst/
(Vervolg op pagina 5)
Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief

(…) Zo wordt de
belangstellende gewaar dat het
ministerie het plan heeft
opgevat om de kalkhoudende
oligo-mesotrofe wateren met
benthische Chara vegetaties te
beschermen. Oppervlakte en
kwaliteit van deze wateren
moeten minimaal gelijk blijven.
Die keuze is gemaakt omdat het
Naardermeer ‘een zeer grote
bijdrage levert aan het
landelijke doel voor dit
habitattype’. Uit hetzelfde
document wordt ook duidelijk
het ministerie het aanwezige
aantal gestreepte
waterroofkevers wil laten
groeien en de omvang van de
populaties van de bittervoorn,
de kleine modderkruiper, de
meervleermuis en de
groenknolchoris minimaal op
het huidige niveau wil houden.
Van de aalscholvers moeten in
het Naardermeergebied
minimaal 1.500 paren huizen
en de purperreiger moet kunnen
rekenen op een ‘leefgebied met
een draagkracht voor een
populatie van ten minste 40
paren.’ En zo gaat het in de taal
van een wetenschappelijk
biologieboek nog een flink
aantal pagina’s door (…)
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hoorzitting in de provincie Gelderland bijwoonde. Zoals trouwens alle provinciale bijeenkomsten door Platform-bestuurders zijn bijgewoond.
Door de NOB-vertegenwordiger in hotel Arnewille in Middelburg en door de motorbotenman John van Gelder van het Verbond Nederlandse Motorbootsport van de KNMC in het
WTC in Rotterdam bijvoorbeeld. Roeten zegt dat het eigenlijk een hele industrie is geworden. En niet alleen bij de verschillende ministeries waar een groot deel van het ambtenarenapparaat zich met Natura 2000-gebieden bezig houdt. ‘Iedereen die zich op dit
terrein heeft gespecialiseerd en een adviesbureautje heeft opgezet is voor tientallen jaren verzekerd van opdrachten en werk. Want vergeet niet: om de zes jaar krijg je zo’n
nieuwe ronde. De beheersplannen hebben een looptijd van maximaal zes jaar. Dan
moeten zaken, het bestaande gebruik en de externe werking ervan, geëvalueerd en
eventueel aangepast worden. Als de kans bestaat dat gebruik een negatief effect heeft,
zal in het beheersplan worden opgenomen dat dat is verboden zonder vergunning. En
als een habitattype of soort zodanig kritisch is kan – om te voorkomen dat zo’n soort
helemaal verdwijnt – het al dan niet tijdelijk afsluiten van het gebied of een deel daarvan het gevolg zijn.’
Hoewel de natuurwetgeving voorschrijft dat alleen zeer zwaarwegende economische belangen nog voor een uitzondering kunnen zorgen, op voorwaarde dat dan elders voldoende ruimte wordt gecreëerd voor de bescherming van de in de wet omschreven natuurwaarden, verwacht Roel Roeten dat het niet zo zwart wit is, en dat er ook straks
voor waterrecreatie volop ruimte blijft. Althans: wat betreft de bestaande situatie. ‘Die
wordt’, zo is mondeling verklaard, ‘gehandhaafd. Maar zwart op wit staat dat nergens.’
Ook de rondreizende tentoonstelling van het ministerie bood geen uitsluitsel over de gevolgen van de natuurgebieden voor zogeheten bestaand gebruik, zoals dat in jargon
wordt genoemd. In nogal krom Nederlands stond het er als volgt: ‘Bestaand gebruik
wordt in principe gecontinueerd en gerespecteerd, maar zal wel beoordeeld moeten
worden of het schadelijk is.’ Roeten: ‘Maar voor nieuwe voorzieningen zoals aanpassing van accommodaties zal vergunning aangevraagd moeten worden. En die worden
ongetwijfeld getoetst aan de beheersplannen en kunnen mogelijk zwaarder uitvallen.’
Het is volgens de Platform-voorzitter dan ook van essentieel belang dat de vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties de komende periode attent zijn op de te
maken beheersplannen. ‘Die zijn van wezenlijk belang. Daarin staat wat straks wel en
niet mag.’

Geen menskracht
Het Platform zelf zal die beheersplannen niet toetsen. Heeft er volgens Roeten gewoon
de menskracht niet voor. En of Natura 2000 een dictaat van de natuur is zoals ook
twee van de in de Regiegroep met het Platform samenwerkende ondernemersorganisaties al in een persbericht hebben laten weten? Roeten hoopt van niet. Maar kent uiteraard de indruk die Recron en Hiswa van de hele gang van zaken hebben. ‘In hun
persbericht staat inderdaad dat de nieuwe natuurwetgeving de recreatiesector op slot
zet.’ Hij moet er niet aan denken en wil dat vooralsnog ook nog niet. ‘Met goed overleg
moeten we hier toch alle zowel de belangen van de natuur als de recreant kunnen veilig
stellen?’
Roeten wijst de aangesloten organisaties er in ieder geval op dat – hoe lastig de gekozen inspraakprocedure rond Natura 2000 ook is, waarbij dus eerst gebieden worden
aangewezen en doelstellingen worden geformuleerd en dat in de komende jaren pas
concrete beheersplannen worden opgesteld – het belangrijk is dat zij hun belangen ook
nu al goed in de gaten houden en heel kritisch kijken naar de instandhoudingsdoelstel(Vervolg op pagina 6)
Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief

John van Gelder
(…)’Onmacht’, is het woord dat
Esther Dijk, beleidsmedewerker
van Koninklijk Horeca Nederland,
regelmatig laat vallen. Ze heeft
geen idee hoeveel van de 21.000
bij haar organisatie aangesloten
horecabedrijven direct of indirect
door de nieuwe regels geraakt
worden en van de financiële
gevolgen valt al helemaal geen
inschatting te maken. Dat is
onmogelijk zolang er geen
concrete beheersplannen zijn.
Dijk zegt zich niet alleen zorgen
te maken over de gevolgen van
de natuurgebieden voor nieuwe
bedrijfsactiviteiten, maar ook
voor bestaande activiteiten.
Vormt een bedrijf dat ergens al
jarenlang zit geen bedreiging
voor de snor, een van oudsher vrij
talrijke broedvogel? En wat gaat
er dan gebeuren? (…)
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lingen zoals het ministerie deze heeft geformuleerd. ‘Misschien gelden voor een beZwemwaterrichtlijn
paald natuurgebied nu ook al doelstellingen, maar misschien zijn de nieuwe doelstellin- De beoogde implementatie van de
gen strenger of anders. Om te kunnen beoordelen of zo’n strenger beleid uit het oogZwemwaterrichtlijn krijgt handen en
punt van natuurbescherming nodig is, daarvoor heb je echter al gauw een deskundige
voeten.
(ecoloog of ornitholoog) nodig. De kans bestaat dat als je nu niets van je laten horen, je
straks met lege handen staan. Als voor een bepaald natuurgebied als doelstelling is ge- Zo ook op www.kaderrichtlijnwater.nl
formuleerd dat de waterhuishouding moet worden verbeterd, dan staat dat vast. Dan
(onder uitvoering - nationaal). Hier
moet je niet gek kijken als je straks bij de aanvraag van een drainage- of afvoersysteem
kon al kennis worden genomen van
nul op het rekest krijgt.’
Roeten tot slot: ‘Om nog maar niet te spreken over de duikers daar. Hun bubbels kunuitleg over belangrijke thema´s en
nen wel eens de rust verstoren. Nee toch zeker!’ Hij houdt zich dan ook liever maar vast
nieuws over de voortgang. Onlangs is
aan de binnen de beschermingsdoelstelling van Natura 2000 ook genoemde recreatiehieraan toegevoegd een uitgebreide
ve uitgangspunten. ‘Deze moeten zo goed mogelijk worden geregeld. Recreatie is, zo
staat er te lezen, naast wonen, werken en verkeer, een basisvoorwaarde voor het goed
lijst met vragen en antwoorden.
kunnen functioneren van de mens als individu en als onderdeel van de samenleving.’
Daarmee is deze rubriek dé
Dit betekent aldus Roeten dat er voldoende mogelijkheden voor openluchtrecreatie
moeten zijn die voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. ‘En vraagbaak voor iedereen die met de
bovendien moet de kwaliteit van het aanbod aansluiten bij de behoefte.’
Europese Zwemwaterrichtlijn te
Recreatie is gebaat bij een goede waterkwaliteit en een natuurlijke omgeving. ‘In die zin
willen wij als Platform hetzelfde als de Kaderrichtlijn Water. Die heeft als doel dat in de
komende tien jaar al het water in Europa in een goede ecologische en chemische toestand verkeert. Recreatie,’ zo besluit Roeten, ‘speelt een rol bij het vormen van een
maatschappelijk draagvlak voor natuurgerichte investeringen en ingrepen. Het verblijf
in de natuur is een belangrijk motief om als recreant het water op te zoeken. De overheid heeft de afgelopen jaren het beleidsterrein recreatie echter verwaarloosd. Desondanks heeft de recreatie zich ontwikkeld tot een sector die zowel maatschappelijk, sociaal-cultureel als economisch belangrijk is. Van belang is dan ook om zakelijk te kijken
waar recreatie en Natura 2000 elkaar versterken. Bijvoorbeeld gewenste waterkwaliteit
maar ook landschappelijke kwaliteit van het gebied en behoud openheid. Te zorgen dat
recreatie en Natura 2000 elkaar niet in de weg zitten en waar beperkingen dreigen. In
dat geval moet worden gekeken naar de redelijkheid ervan. De beperking moet uit te
leggen zijn.’

Volgens het ministrie van LNV worden eigenaren en
gebruikers intensief bij het opstellen van de
beheersplannen betrokken. Deze betrokkenheid mag
door de verantwoordelijke overheden zelf worden
ingevuld. Overigens is het inspraakrecht bij het
opstellen van de beheersplannen beperkt tot
belanghebbenden. Dit zijn eigenaren en gebruikers
en niet de organisaties die deze groepen
vertegenwoordigen.
Besturen van watersportverenigingen:
LET OP UW ZAAK!

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief

Meer dan 5000
bezwaarschriften

De eerste provinciale
inspraakrondes waarbij het
voornamelijk om de vaststelling
van 111 van de in totaal 162
Natura 2000-gebieden ging, heeft
alleen al meer dan 5000
bezwaarschriften opgeleverd. Van
betrokkenen, belanghebbenden,
die in het betrokken gebied
woonachtig zijn. Bij de
vaststelling van de
beheersplannen die straks binnen
drie jaar na de vaststelling van het
gebied gepresenteerd moeten
worden, zal dit aantal mogelijk
nog worden overschreden.
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Website van de maand

Van onze collega sportbond.
Visplanner voor Sportvisserij.

W

e weten dat menig recreatievaarder wel eens een hengeltje uitgooit. Sportvissers hebben nu de beschikking over een website
met een geavanceerde mix van kaarten,
routes en visstekken. De visplanner
(www.visplanner.nl) is de enige landelijke

ningen of de betreffende visstek.
Bezoekers van de visplanner kunnen natuurlijk ook op de website het adres of de
postcode invoeren, waarna een lijst met
(dichtstbijzijnde) visstekken te zien is.
Voor Sportvisserij Nederland is het mogelijk om de visstekken van alle aangeslo-

site waarop alle vislocaties te vinden zijn,
zoals verschillende type visstekken, opstapschepen, trailerhellingen en visbotenverhuur.
Bijzonder is dat de organisatie verschillende eigenschappen en gegevens van
locaties centraal beheren. Het is mogelijk
om eenvoudig en grafisch van iedere locatie de specifieke plaats te wijzigen en
specifieke categorieën te wijzigen. Vervolgens kan hier informatie aan toe worden
gevoegd, bijvoorbeeld foto's van visstekken en extra informatie over visvergun-

ten hengelsportverenigingen centraal te
beheren en te publiceren via visplanner.
Binnen diezelfde interface kunnen de verenigingen de eigen visstekken bijhouden,
wijzigen en op de website publiceren. Het
is mogelijk om verschillende gebruikersniveaus aan te maken met verschillende
rechten en mogelijkheden voor gebruikersgroepen. En dat is voor een sportbond uniek te noemen in Nederland.
Er zijn in Nederland duizend hengelsportverenigingen aangesloten met ruim
400.000 sportvissers.

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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VAREN DOE JE SAMEN
Convenant
op 4 september jl. getekend
PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1. Partijen hebben tot doel het bevorderen van de verkeersveiligheid op het water door middel van:
- het uitgeven van de map VAREN DOE JE SAMEN
- het opzetten en in stand houden van een website (www.varendoejesamen.info)
- het jaarlijks actualiseren van de gepubliceerde informatie
- het verrichten van alle verdere handelingen, al dan niet in samenwerking met
andere organisaties, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In dit verband zullen het Watersportverbond, K.S.V. Schuttevaer, de ANWB en
de HISWA een actieve bijdrage leveren in een gerichte publiekscampagne
vanuit de hen ter beschikking staande communicatiekanalen richting hun leden.
2. Onderliggend deelconvenant valt onder de werking van het Hoofdconvenant
VAREN DOE JE SAMEN overeengekomen en in tienvoud ondertekend op
4 september 2007 te IJmuiden, HISWA te water.

V

anuit het streven om de verkeersveiligheid op het water te
bevorderen heeft een aantal organisaties in 2005 en 2006 de pilot VAREN DOE JE SAMEN uitgevoerd. De pilot
beoogde met name risico’s te beperken
die optreden wanneer beroepsvaart en
pleziervaart in elkaars nabijheid varen. In
dergelijke situaties komt het regelmatig
voor dat beroepsschippers worden geconfronteerd met onverwachte manoeuvres
van recreatievaartuigen.
Zeker grotere beroepsvaartuigen hebben
slechts beperkte mogelijkheden om bij
een dreigende aanvaring hun koers te wijzigen en hun snelheid terug te brengen.
Het bevorderen van ‘gewenst vaargedrag’
van pleziervaartuigen op dergelijke locaties zal het aantal aanvaringen en bijnaaanvaringen doen afnemen en zal een
positief effect hebben op de veiligheidsbeleving van zowel de recreatievaart als
de beroepsvaart.
Hiertoe werd in het kader van de pilot een
informatiemap verstrekt aan schippers
over knooppunten en trajecten waar sprake is van gevaarlijke en / of onoverzichtelijke situaties voor beroepsvaart en recre-

atievaart.
In deze informatiemap werden tevens
aanwijzingen gegeven voor de wijze waarop knooppunten op een veilige wijze kunnen worden gepasseerd. De VAREN DOE
JE SAMEN-map werd op aanvraag gratis
verzonden en soms op bepaalde locaties
uitgedeeld.
Vanwege de positieve reacties van zowel
de recreatievaart als de beroepsvaart is
een voorstel ontwikkeld om de losbladige
VAREN DOE JE SAMEN-map landelijk dekkend te maken. In het voorliggende Plan
van aanpak is aangegeven welke doelstellingen hierbij worden nagestreefd, hoe
het project wordt georganiseerd en gefinancierd en welke werkwijze wordt gehanteerd. Het streven is om begin 2009
de landelijke dekking te hebben gerealiseerd.
Daarnaast zal in 2008 een website worden gelanceerd die zich eveneens gaat
richten op de veiligheidsproblematiek
rondom beroepsvaart en recreatievaart.
Ook via de website zal de informatie over
de knooppunten en trajecten
gedownload kunnen worden.
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PARTIJEN
Plan van aanpak
VAREN DOE JE SAMEN zijn de
volgende organisaties
betrokken:
Provincies
Rijkswaterstaat
Havenbedrijven Amsterdam,
Rotterdam en Groningen
HISWA
ANWB
Koninklijke Schuttevaer
Koninklijk Nederlands
Watersportverbond (KNWV)
Stichting Recreatietoervaart
Nederland (SRN)
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Zaterdag 8
december

Belangrijk
aandachtspunt

U krijgt de
uitnodiging en
agenda in
november per post
toegestuurd.

De jaarlijkse vergadering voor
de bestuursleden van de aangesloten verenigingen vindt
plaats bij de
WV
DE OUDE HORN
Sundval 1
te Leerdam.

VNM

Welkom vanaf 10:00 uur.
Aanvang 10:30 uur.
Afsluiting 15:00 uur.

Verbond
Nederlandse
Motorbootsport (VNM)
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