
HET BELANG VAN WATERSPORT EN VRIJE TIJD

Geachte bestuurders, gemeenteraadsleden en medewerkers van Staatsbosbeheer,

Gedeputeerde mevrouw Lemkes - Straver
Gedeputeerde de heer Potjer
de heer Bakker, de heer Van Vliet en mevrouw Van Andel

Gezien de grote aantallen organisaties, actoren en gebruikers, pleiten wij voor een 
gezamenlijk gedragen proces. Er liggen grote uitdagingen voor ons op het gebied van milieu, 
duurzaamheid, financiële aspecten van beheer alsmede financiering van Biesboschprojecten 
door fondsen en de EU, draagvlak bij de bevolking, energie, waterbeheer, en ook de sturing 
van bezoekersstromen, handhaving en PR voor de gehele Biesbosch.

Een groot collectief van ondernemers, watersporters en andere belanghebbenden is de 
afgelopen weken bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond 
de Biesbosch. Aanleiding daartoe waren de rapporten van Staatsbosbeheer over Balanceren 
in de Biesbosch, de recreatiezonering Biesbosch als ook de digitale bijeenkomsten die 
georganiseerd werden door uw gemeenten en Staatsbosbeheer. Eén digitale bijeenkomst 
aangaande de gebiedsvisie en toekomstige netwerkorganisatie (georganiseerd door Bureau 
Orbis) en de twee digitale bijeenkomsten georganiseerd door de heer Bakker om ons, als 
belanghebbenden en gebruikers, te informeren over de recreatiezonering in ruimte en tijd 
van de Biesbosch in de toekomst.

Wethouder de heer Stam
Wethouder de heer van Vught 
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In meerdere sessies is uitvoerig met elkaar gesproken en kan er geconcludeerd 
worden dat er binnen het collectief, breed gedragen, zeer grote zorgen zijn over de 
wijze waarop de in de recreatiezonering beschreven waarborging van 
natuurontwikkeling en natuurbehoud in de nabije toekomst onherroepelijk zal leiden 
tot zeer beperkende gebruiks- en recreatiemogelijkheden van het gebied.

Aan:
Gemeente Dordrecht,
Gemeente Altena,
Gemeente Drimmelen,

HISWA 
RECRON



Het gesprek met de Gemeente Altena, wethouder Van Vught, wordt nog gevoerd.

We denken dat juist éérst een goede netwerkorganisatie opgezet moet worden waarin de 
gebruikers van de Biesbosch, zoals eerder genoemd, een bindende raadgevende positie 
krijgen. Wat ons betreft bindend zoals dat voornemen er ook was in het project “De 
Biesbosch verdient het”, waarbij de uitvoering niet ligt bij kleinere ondernemers en 
(vrijwilligers) organisaties, maar bij partners van de toenmalige Gemeenschappelijke 
Regeling. Als dit functioneert kan van daaruit verdere uitwerking van de recreatiezonering 
besproken worden.

Helaas moeten we vaststellen dat het verleden heeft bewezen dat in dit gebied niet altijd van 
een gezamenlijk gedragen proces kon worden gesproken. Zeker nu de Gemeenschappelijke 
Regeling en daarmee het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is opgeheven, is het ons 
inziens tijd om te komen tot andere samenwerking en een meer gedragen visie en uitvoering, 
niet alleen met inspraak, maar ook met niet vrijblijvende, bindende raadgeving door 
gebruikers. De suggestie wordt gewekt dat er weinig verandert, maar ons inziens zal het 
SBB zijn die eenzijdig kan bepalen wanneer en welke maatregelen voor welke duur zullen 
worden genomen zonder enige invloed of afweging vanuit de zijde van de gebruikers.

Op 10 december 2020 hebben de heren Van den Diepstraten (Diepstraten Botenverhuur), 
De Jong (Drima, Zeilschool Biesbosch, B&B ) en Van Dijk (WSV Biesbosch) hun zorgen 
gedeeld in een digitaal overleg met wethouder Lieke Schuitmaker van de gemeente 
Drimmelen. In dit gesprek heeft de wethouder onze zorgen aangehoord en onderschrijft ze 
het belang om tot betere afstemming te komen en de uitwerking van de recreatiezonering 
van de Biesbosch goed met de gebruikers te overleggen. Tevens gaf zij ons het advies om 
onze zorgen per brief te delen met hen die het aangaat.

Op 14 januari jl hebben de heren Barendrecht (ZD&O), Cornuit (wsv Drechtstad) en Van 
Maaren (wsv Maartensgat) gesproken met wethouder Stam en ambtelijk ondersteuner Van 
Gogh van de gemeente Dordrecht. De wethouder begrijpt onze zorgen, die voortvloeien uit 
het afsluiten van vaarwegen en/of het alleen toelaten van boten met elektrische motor, goed. 
Hij wil samen met een nieuw op te richten, gebruikersraad optrekken om Staatsbosbeheer 
tot andere gedachten te brengen. We hebben duidelijk gemaakt dat de 100 lig- en 
overnachtingsplaatsen die in de Sliedrechtse Biesbosch wegvallen veel motorbootbezitters 
met kleine beurs zal treffen. Hij wacht ons rapport met nadere concretisering af (medio maart 
gereed).

Samenqevat pleiten wij met dit schrijven voor:
1. Het tot stand brengen van een niet vrijblijvend raadgevend platform van 

gebruikers naast de Biesboschregisseur.
2. Uitstel van verdere uitwerking van de recreatiezonering tot het raadgevend 

platform en de ervaringen hiermee een feit zijn.

Daarnaast zijn er zorgen over de op te bouwen netwerkorganisatie, gebiedsvisie en het 
uitvoeringsprogramma dat hieruit voort moet gaan komen. De nog aan te stellen 
Biesboschregisseur krijgt voor twee jaar een contract van 24 uur per week. Voordat hij/zij 
weet welke belangen en wensen er bij de vele betrokken partijen liggen is zijn/haar contract 
al weer ten einde. Tevens loopt dit proces nu parallel aan het uitwerken van de 
recreatiezonering van Staatsbosbeheer terwijl deze processen opvolgend zouden moeten 
zijn.



In afwachting van uw reactie tekenen,

Met vriendelijke groeten,

Ondernemers en watersportverenigingen (én in het verlengde hun ligplaatshouders, gasten 
en klanten), zijn, samen met de natuur en de bewoners, de gebruikers van de Biesbosch. 
Samen kunnen we de uitgangspunten op natuur- en milieugebied, maar ook rond 
bezoekersmanagement, voorzieningen en duurzaamheid tot uitvoering brengen en een 
interessante Biesboschontwikkeling realiseren. Een uitdaging waar we zeker niet 
onwelwillend tegenover staan, echter wat daarvoor nodig is, is tijdig en transparant overleg 
met elkaar.

Graag willen wij met u in overleg om samen naar werkbare oplossingen te komen om de 
strategische doelstellingen te bereiken en ook op lange termijn een gebied te behouden 
waarop de kinderen van onze kinderen trots op kunnen zijn. Ondernemers en 
watersportverenigingen zijn bereid hieraan een constructieve bijdrage te leveren.

Maurice Pols,
Rianne Bouwmeester,
Leendert Klop, 
John Wierckx,
Willeke Fiere, 
Gordon Studhoofd,
Leo Bikker,

Tony van den Diepstraten, 
Frans de Jong,

Van den Diepstraten Botenverhuur, Drimmelen
Drima Bootverhuur / Zeilschool de Biesbos
B&B ’t Riet, Drimmelen
Biesbosch Sloepenverhuur, Drimmelen
Met Verve watersportwinkel, Drimmelen
Jachthaven Biesbosch, Drimmelen
Van Duist Watersport, Drimmelen
Sterkenburg Yachting, Drimmelen
Oome Bootmotoren, Drimmelen
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw, Drimmelen
Bootverhuur en Restaurant Vissershang, Hank
Biesbosch Fluistertours, Lage Zwaluwe
Jachthaven Snikkers, Lage Zwaluwe
Watersportservice Crezée, Lage Zwaluwe 
Jachthaven Crezée, Lage Zwaluwe 
Jachtwerf Rima, Lage Zwaluwe
Kortsmit Watersport en Sloepenverhuur Brabantse Biesbosch, 
Lage Zwaluwe
Altena Marine, Raamsdonksveer
Bouwmeester Watersport, Hardinxveld-Giessendam
Klop Watersport, Hardinxveld-Giessendam
Yachting Willemstad, Willemstad
Jachthaven De Batterij, Willemstad
Sleeuwijk Yachting, Sleeuwijk
Federatie Watersportverenigingen Biesbosch
Deze Federatie vertegenwoordigt 44 Watersportverenigingen 
rond de Biesbosch met ongeveer 8.000 leden.
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