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Platform voor Water-
recreatie 
De Kanobond trekt bij gedepu-
teerde Staten van Flevoland aan 
de bel voor recreatieve vaarroutes.  
Het Zwartboek (on)bedoelde gevolgen 
Natura 2000 is klaar, opgesteld 
door  HISWA, Sportvisserij, Char-
tervaart, Watersportverbond en de 
RECRON. 

Er zit vaart in het Platform 

Nederlands Platform voor Waterrecreatie 

 
 

 

 

De voorzitter in het midden (Roel Roeten) en het afscheid nemende lid Pieter de Vries van het Water-
sportverbond rechts in beeld. De plenaire vergadering van het Platform was in IJmuiden en we waren te 
gast bij de KNRM. Het motorbootverbond van de KNMC was vertegenwoordigd door John van Gelder,  
tevens fotograaf van deze foto. 

Jaarvergadering 
van het Verbond Nederlandse 
Motorbootsport wordt zater-
dag 9 december a.s. in Vianen 
gehouden. Een hoge opkomst 
van de aangesloten motorboot-
clubs en watersportverenigin-
gen wordt verwacht, gezien het 
indrukkende programma waar 
ieder bestuur haar profijt uit 
kan trekken. 

VAMEX 
Het Verbond van de KNMC is 
een van de vier organisaties 
die vaar– en marifoonexamens 
mag afnemen. De proefne-
ming met beeldschermexa-
mens door de KNMC is tot 
heden zeer succesvol gebleken.  
Gaat de klassieke manier van 
examineren (allemaal in een 
lokaal)  verdwijnen.? 

Vaar- en Communi-
catiegedrag 
De ontmoetingsavond van de 
recreatievaarders met binnen-
schippers 31 mei jl. , georgani-
seerd door de Stichting voor 
Actieve Watersporters  
(S.A.W.) is zeer waardevol ge-
weest. De resultaten zijn bin-
nenkort hopelijk meetbaar en 
toezeggingen zijn gedaan. 



N iet alle leden zijn in IJmuiden aan-
wezig op de locatie, waar de Ko-
ninklijke Nederlandse Reddings-

maatschappij (KNRM) het Platform voor 
haar vergadering van juni jl. gastvrij onderdak 
verleende. Een dag om niet te willen missen 
zou ik zo zeggen, omdat na afloop van de 
vergadering de bestuursleden van de 18 wa-
tersportorganisaties werden uitgenodigd om 
een proefvaart met een reddingsboot te ma-
ken. Voor de kustzeilers, vissers, onderwater-
sporters, kanoërs en ook voor de motorboot-
sporters een hele ervaring en indrukwekkend 
wat de KNRM met haar vrijwilligers pres-
teert. 

 

B esproken in het Platform overleg is het 
Zwartboek dat op dinsdag 13 juni is overhan-
digd door 5 watersportorganisaties in Den 
Haag een petitie aan mevrouw J.M.G. Schreij-
er –Pierik, voorzitter van de Vaste commissie 
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Dit naar aanleiding van een door deze organi-
saties uitgebracht zwartboek 
over de (on)bedoelde gevol-
gen van het Europese natuur-
beleid.  
HISWA Vereniging, RE-
CRON, het Watersportver-
bond, de Belangenvereniging 
Beroepschartervaart BBZ en 
Sportvisserij Nederland be-
schrijven aan de hand van 
voorbeelden waar het in de 
praktijk mis gaat met de Vogel- en Habita-
trichtlijn en de vertaling van deze Europese 
richtlijnen in de Nederlandse natuurwetge-
ving. Door een rigide invulling van het Euro-
pese beleid, het strikt toepassen van het voor-
zorgsprincipe, ongenuanceerde aannames en 
een gebrek aan kennis over verstoring van 
vooral vogels, wordt de ruimte voor waterre-
creatie sterk ingeperkt en dreigen recreanten 
soms zelfs van het water te worden geweerd. 
Aangezien 80% van ons binnenwater en 50% 
van ons buitenwater in 2000 is aangewezen 
als Europees natuurgebied zijn de belangen 
groot. Met het zwartboek benadrukken de 5 
organisaties het belang van een verantwoord 
en duurzaam gebruik van het oppervlaktewa-

ter van Nederland. Net als bij onze buurlan-
den dient het Europese natuurbeleid daarbij 
voorwaardenscheppend te zijn voor de 
(water)recreatie, niet in de laatste plaats voor 
het behoud van maatschappelijk draagvlak 
voor natuur en natuurbeheer. 
Een PDF van het “Zwartboek (on)bedoelde 
gevolgen Natura 2000” kan worden gedown-
load via de websites van www.knmc.nl, ru-
briek verbond Nieuwsbrieven 

 

D e Vereniging voor de beroeps charter-
vaart doet samen met de provincie Friesland, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten Enkhuizen 
en Lelystad onderzoek naar de beste manier 
om vuilwater in havens af te geven. Er geldt 
nu nog geen wettelijke verplichting voor 
schepen met minder dan 50 passagiers om 
vuilwater af te geven maar de verwachting is 
dat dit over 10 jaar wel het geval zal zijn. 
Om te voorkomen dat er tegen die tijd een 
onwerkbaar systeem verlangd wordt van de 
schipper, is er in 2005 een proefproject ge-
start. Gekozen is voor een systeem dat het 
vuile water zelf uit de vuilwatertank slobbert, 

bijvoorbeeld gedurende de 
nacht. Gelijk met water en 
elektriciteit kan dan een dun-
ne en flexibele slang gekop-
peld worden aan een punt in 
het gangboord. 
Op 29 april 2005 is het eerste 
vuilwaterstation voor de char-
tervaart op de Gependam ge-
opend. Het gaat het hier om 
een proefproject van twee 

jaar, waarbij gekeken zal worden of deze ma-
nier van inzamelen (via een vacuümsysteem) 
werkbaar is. De eerste resultaten zijn goed te 
noemen, het systeem werkt zonder storingen 
en de aansluiting aan boord geeft geen pro-
blemen. 
Bij succes van dit systeem zal het gaan gelden 
als standaard voor vuilwaterinzameling van 
charterschepen. Naast het project in Enkhui-
zen is er nog een proefproject gestart in de 
Bataviahaven in Lelystad. 
Nu er op twee locaties de mogelijkheid is om 
vuilwater af te geven, kan het systeem goed 
getest worden voordat het overal in Neder-
land geplaatst gaat worden.  

(Vervolg op pagina 3) 

Verslag Nederlands Platform voor Waterrecreatie 

Als we niet uitkijken 

wordt de ruimte voor 

waterrecreatie sterk 

ingeperkt! 
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Draagvlak voor natuur en 
natuurbeheer dreigt te verbrokkelen 

Stand van zaken vuilwater-
project 
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(Vervolg van pagina 2) 

 

E én van de leden van het Platform – de 
kanobond – heeft bij de gemeente Zeewolde 
en de provincie Flevoland aan de bel getrok-
ken betreffende de versnip-
pering van de vaarwegen. 
Hoewel de plannen tussen 
de Hoge Vaart  en Wolder-
wijd in eerste instantie ge-
richt zijn op de toervaart 
met grote motorboten, 
biedt het ook goede kansen 
voor routegebonden vor-
men van kleine waterrecrea-
tie, zoals kanovaren, roeien, 
varen met kleine motorbo-
ten en schaatsen, door ge-
bruik te maken van aaneen-
gesloten waterwegen, inclu-
sief (recreatie)plassen en 
meren. 
Er is een grote mate van 
overlap in de wensen van de 
routegebonden vormen van 
kleine waterrecreatie en toervaarders met gro-
te boten, dus dit biedt goede vooruitzichten 
op combinatie van functies zonder dat dit 
veel extra hoeft te kosten. 
In het ontwerp Omgevingsplan Flevoland 
2006 staat vermeld: 
Er zijn meer recreatieve voorzieningen nodig voor de 
inwoners van Flevoland en de provincie wil de bijdra-
ge vergroten die het toerisme levert aan de economische 
ontwikkeling van Flevoland en aan de vitaliteit van 
het platteland. 
De oostrand van Flevoland heeft als gebied nu reeds 
grote betekenis voor zowel de (water)natuur als de re-
creatie. Het gebied wordt nu nog gekenmerkt door vrij 
scherpe ruimtelijke scheidingen tussen de aanwezige 
functies, zoals tussen natuur– en landbouwgebied en 
(deels) tussen natuur en recreatiegebied. 
De provincie beschouwt deze oostrand als 
zeer kansrijk. De Kanobond pleit voor het 
toegankelijk maken van waterrijke gebieden. 
 

E en belangrijk discussiepunt was het 
probleem dat je als Platform namens 1 mil-
joen aangesloten watersporters wel beleid kan 
voeren, maar wie gaan het uitvoeren. Zowel 

vanuit Brussel als uit Den Haag wordt alles 
gedelegeerd en komt tenslotte als kleine brok-
ken bij de lagere overheden of in z’n alge-
meenheid in de regio’s terecht. Die moeten 
het uitvoeren. De vraag is dan ook: hoe krij-
gen we die aan de slag.  
De aanjaagfunctie zullen we gestalte gaan ge-
ven door de introductie van het co-
managementschap.  
 
 

VEILIGHEID 
Tot slot heb ik namens het Verbond Neder-
landse Motorbootsport van de KNMC er 
voor gepleit om in het Platform een perma-
nente commissie voor de Veiligheid te instal-
leren. Voor alle 18 aangesloten leden is er  
continu aandacht aan veiligheidsvraagstukken 
nodig en de onderwerpen overlappen veelal 
de aandachtsgebieden van de diverse organi-
saties. 
 
John van Gelder, bestuurslid 
Verbond Nederlandse Motorbootsport van 
de KNMC 

Toeristische Kanobond 

In de regio’s wordt het gedaan 

Na afloop van de vergadering: 
inschepen bij de KNRM 
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Vaar– en Communicatiegedrag 
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Overgenomen uit MOTORBOOT, juli 2006 
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De VAMEX kan weer vijf jaar volle kracht vooruit 
Het is alweer ruim 14 jaar geleden, dat door de over-

heid het vaarbewijs werd ingevoerd. De KNMC werd 

toen samen met 4 andere bonden aangewezen als exa-

meninstelling, hetgeen werd ervaren als een kroon op 

het werk van velen. De KNMC had zich immers al tien-

tallen jaren ingespannen op het gebied van opleidingen 

en gaf ook zelf een vaarbewijs uit. Het staat zelfs als 

doelstelling in de statuten van onze vereniging: ‘Het be-

vorderen van de veiligheid van de motorbootsport’. 

De belangstelling voor 

beeldschermexamens blijkt 

groot te zijn  

D e aanwijzing als exameninstelling 
geldt steeds voor een periode van 
vijf jaar. De huidige periode loopt 

eind van dit jaar af. Vier van de vijf bonden 
besloten 5 jaar geleden om nauwer te gaan 
samenwerken en hebben toen de VAMEX 
opgericht. Voor de juristen onder de lezers: 
de VAMEX is een CV met een stichting als 
beherend vennoot. Dit is een schot in de roos 
gebleken. Wij hebben daarmee een platform 
gecreëerd voor overleg met de overheid en 
een financieel draagvlak voor het inrichten 
van toetslocaties voor beeldschermexamens 
en  automatisering.  
Twee jaar geleden liet de overheid ons weten 
dat men het systeem van examinering klein  
vaarbewijs wenste te verbeteren. Uitvoerig 
overleg was het gevolg. Als gepensionneerde 
is het leuk om wat vrijwilligerswerk te doen, 
maar dit begon echt op werken te lijken. 
Toen wij tijdens dat overleg ook nog te horen 
kregen, dat er aan werd gedacht om het CBR 
als exameninstelling aan te wijzen, moesten 
we echt met man en macht aan het werk. En 
gelukkig niet zonder resultaat. Kort voor de 
kabinetscrisis (!!!) kregen we een brief van de 
minister met de mededeling dat de VAMEX 
per 1 januari 2007 voor vijf jaar zal worden 
aangewezen als exameninstelling. Een en an-
der onder de voorwaarde dat een aantal za-
ken nog nader worden ingevuld. We konden 
dus met een goed gevoel op vakantie.  
Wie ook met een goed gevoel op vakantie 
kon, was Govert Stigter, de echtgenoot van 
de financiële administratrice van de KNMC, 
An Stigter. Govert is ook zo’n gepensioneer-
de, die nog wat om handen moet hebben. 
Sinds 1 januari van dit jaar is hij als examen-
manager verantwoordelijk voor het afnemen 
van examens met behulp van beeldschermen 
op onze toetslocatie in Nieuwegein. Hij heeft 
een bijna 10-jarige ervaring als locatievoorzit-
ter bij het afnemen van de collectieve schrif-
telijke examens. Dick Sluijter, die op verzoek 

van de VAMEX  de toetslocatie voor beeld-
schermexamens in Nieuwegein heeft opgezet, 
leerde hem de verdere kneepjes van het vak. 
En met succes. In het begin waren er wat 
technische storingen en andere kinderziektes, 
maar het lukte toch altijd om de kandidaten 
examen te laten doen en de uitslag mede te 
delen.  
‘Je maakt overigens wel wat mee. De mensen 
staan soms stijf van de zenuwen. Zelf rustig 
blijven is dan het beste. Met een persoonlijke 
benadering en een bakje koffie probeer ik ze 
wat te kalmeren. Als zo iemand dan slaagt, is 
het echt feest.’ zegt Govert. Gevraagd naar 
zijn vervelendste en zijn leukste ervaring ant-
woordt hij: ‘Ik was op een middag alleen op 
kantoor en een kandidaat, die gezakt was, 
werd zo agressief, dat ik dacht dat hij mij zou 
aanvallen. Gelukkig gebeurde dat niet, maar 
ik zat in de trein naar huis nog te trillen. Maar 
je maakt ook leuke dingen mee. Een vrouw, 
die geslaagd was, was zo blij, dat ze mij om 
de hals viel. En ze zag er nog heel goed uit 
ook!’ 
De belangstelling voor de beeldschermexa-
mens blijkt zo groot te zijn, dat de VAMEX 
nog een drietal toetslocaties gaat voorberei-
den. Dit betekent niet dat de collectieve 
schriftelijke examens snel tot het verleden 
zullen behoren. Voor het komend examensei-
zoen heeft Bram van Ham alle locaties al 
weer ingepland. Bij een toenemend aantal 
beeldschermexamens zal het aantal schriftelij-
ke examens waarschijnlijk afnemen. Maar hoe 
snel die afname zal zijn en op welke wijze die 
zal worden opgevangen is nog onderwerp 
van studie. Er blijft nog genoeg te doen de 
komende vijf jaar.  
 
Arie Kwak,  
voorzitter  
Vebond Nederlandse Motorbootsport van de 
KNMC                  

Beeldschermlocatie bij de KNMC 

Govert (re) feliciteert  
een geslaagde kandidaat 

Heerlijk geconcentreerd aan het werk 
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De   
 

ledenvergadering 
van het motorbootverbond is een nationale ontmoetingsdag bij uit-
stek! 
De vergadering wordt gehouden in motel Vianen te Vianen, vlak 
langs de snelweg A2. 
 
De besturen van de aangesloten motorbootclubs en watersportver-
enigingen hebben deze maand schriftelijk hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. 
Het bestuur ziet u graag op zaterdag 9 december om 10:30 uur.  

Bezoek ook eens de nieuwe 

website van het Verbond 

van de KNMC 

www.knmc.nl 

Jaarvergadering van het 
Verbond 

Noteer vast de datum: Zaterdag 9 december a.s. 

Uitnodiging 




