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Wie had dat vooraf kunnen denken. Na een goed bezochte jaarvergadering, dit jaar was de
ZRZV (Zwolsche Roei- en Zeil- Vereniging) onze gastheer, ging door het Coronavirus ook voor
het Regioteam de boel op slot. Het afleggen van bezoeken was niet mogelijk. Natuurlijk kun
je bellen en mailen. Toch was de stemming, de schwung even weg. Stap voor stap zijn we
gelukkig aan het terugkomen. Zo maar een paar zaken die de laatste weken de revue
gepasseerd zijn.
Naast de “kleine” dingen - zoals: prikkeldraad op een verkeerde plek in de Regge, het
beschikbaar stellen van essentieel materiaal voor de passantenhaven in Lochem - is de
renovatie van de Ganzensluis voltooid. Een paar weken later dan gewenst, is de klus
geklaard. Een essentiële verbinding voor de desbetreffende watersportverenigingen en de
watersport in het algemeen is daarmee gerenoveerd.
Niet onbelangrijk, er heeft zich een nieuwe lid voor het regioteam gemeld. Het is Pieter
Holewijn, penningmeester van de Watersportvereniging Genemuiden. De komende
maanden gaat hij zich in werken. Op de jaarvergadering in maart 2021 hopen wij hem aan
jullie voor te stellen.

De afgelopen weken is er weer op de
Oostelijke Belterwiede gemaaid. De
samenwerkende partijen hebben een
overeenkomst voor 3 jaar gesloten.
Daarmee is de continuïteit voor de
komende jaren gewaarborgd. In komende
periode worden de ingrediënten voor een
mogelijke bijstelling van het Beheerplan
Wieden / Weerribben verzameld.

Zoals gemeld op de jaarvergadering heeft het Regioteam over het Zwarte Meer overleg met
de Provincie Flevoland gehad. In dit overleg heeft de Provincie Flevoland positief
gereageerd op de door het Regioteam aangedragen plannen ter voorkoming van een
Toegang Beperkend Besluit voor het Zwarte Meer. De Provincie heeft aangegeven dat zij
daartoe een 4-tal voortoetsen wil ontvangen.
Gezien de reikwijdte van de door ons ontwikkelde plannen en de kosten voor de gevraagde
voortoetsen is het Regioteam op zoek gegaan naar relevante partners. Het Regioteam

meent die gevonden te hebben in de Gebiedscoöperatie IJsseldata. Onlangs heeft een
gesprekplaats gevonden tussen een bestuurlijke vertegenwoordiging van de
Gebiedscoöperatie IJsseldata en het Regioteam. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de door
het Regioteam ontwikkelde plannen passen in de opdracht van de Gebiedscoöperatie
IJsseldelta. Ook is vastgesteld dat in het rijtje deelnemende organisaties een nautisch
georiënteerde partner ontbreekt. Het Regioteam zou die leemte kunnen vervullen en
tegelijkertijd, naar mening van het Regioteam, haar maatschappelijke relevantie in het
gebied kunnen vergroten. Momenteel wordt onderzocht of een lidmaatschap mogelijk is.
Dat Nederland weer een prachtig stukje vaarwater en natuur rijker is, hebben we vaak
gemeld als we het dossier Reevediep bespraken. Onder de bezielende leiding van Freek
Helleman heeft het Regioteam een bezoek gebracht aan het Reevediep. De ene na andere

bijzondere vogel was zomaar vanaf het fietspad vanaf de zuidkant te zien. Ik som maar even
op: lepelaars bij tientallen te gelijk, kemphaantjes, krakeenden, kuifeenden, dodaars, naast
de gewone wilde eend, wilde zwanen, kieviten, blauwe reigers, grauwe ganzen,
waterhoentjes en aalscholvers. Dit alles naast de vele bermbloemen en vlinders.
Indrukwekkend wat de natuur in een paar jaar tot stand heeft gebracht.
Het Regioteam gaat ook op vakantie. Zoals altijd blijven we op de uitkijk staan. Tussendoor
genieten ook wij van de zomer en de vele mooie plekjes die Nederland rijk is. Namens ons
allemaal een goede vaart gewenst en blijf gezond.

Pieter Holewijn, Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld

