
Verslag bijeenkomst Werkgroep Lauwersmeer van Watersportverbond 

Dinsdag 26-09-2017 (Windsurfing Oostmahorn) 

 

Aanwezig: Tiemen Cloo (vz), Gerben Talsma, Robbert van der Eyk, Johan Woudstra en Frans Bakker 

(verslag) 

Afgezegd: Cees van Roon, Koert Sterkenburg en Lieuwe Blanksma 

 

Mededelingen 

-Tiemen: gesprek met Noorderzijlvest (verzoek om WV eerder bij planvorming betrekken): het 

waterschap gaat daarop in maar willen bij vooroverleg ook andere club betrekken (motorbootclub in 

Noord Groningen)  

Tiemen: website Nationaal park Lauwersmeer is vernieuwd en de moeite waard. 

 

Verslag 14-10-2017 

-ad 5.  

Senneroog: de pennen op de palen zijn nog niet aangebracht (er volgt nog overleg met Marrekrîte 

hierover).  

Diepgang: waarschijnlijk is er inmiddels gebaggerd, want de ondiepten zijn niet meer waargenomen; 

Tiemen vraagt dit nog na in de klankbordgroep. 

-ad 7. 

WV heeft jaarverslag 2016 tijdig aangepast (Lauwersmeer werd niet genoemd in jaarverslag 

Groningen/Drenthe) 

Klankbordgroep Lauwersmeer (Tiemen) 

-de meerboeien zijn nog niet gelegd: Provincie vroeg eerst eco rapportage (bureau Bakker): 2 

plekken bezwaar en 18 plekken nadere beoordeling nodig; er zou ecologische verstoring dreigen. 

Tiemen volgt het proces.  

-Marrekrîte plekken: SBB vindt dat er (APV) door kanoërs niet gekampeerd mag worden. Tiemen 

overlegt hierover weer  met Lieuwe en SBB. 

-Tiemen heeft notulen klankbordgroep (vergadering 2x/jaar) te laat ontvangen om nu uitgebreid 

verslag te doen. 

Regio Wadden, stand van zaken (Robbert van der Eyk) 

-veel opmerkingen over te vroege sluiting Robbegatsluis (laatste schutting van buiten 18.30); eerder 

werd verlenging opening gevraagd maar dit werd afgewezen; er volgt verdere actie van het 

Regioteam van het WV. 

-Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW) is opgericht: Wadvaarders +Toerzeilers +WV+ANWB) en 

er wordt verwacht dat daardoor veel meer invloed kan worden uitgeoefend.  

-Waddenunit adviseerde Engelse Hoek en Kuipersplaat af te sluiten, in verband met verstoring 

zeehonden (diverse krantenberichten hierover); om dit advies te nuanceren wordt een expertgroep 

geformeerd en Robbert stelde voor daarbij de hoogleraar Ton Groothuis te betrekken  

-baggeren: de havens van Schiermonnikoog  en Noordpolderzijl zijn dit jaar gebaggerd (ploegboot en 

geploegde uitspoelen met uitgaande stroming). Ten aanzien van Noordpolderzijl is budget 

gereserveerd voor de aanleg van een spoelmeer. 



-er is verondieping tussen Engelsmanplaat en Rif en hieruit lijkt uiteindelijk een aaneengesloten 

ondiepte te ontstaan.  

-er functioneren in het Waddengebied diverse Werkgemeenschappen Komberging, onder regie van 

Regiegroep Waddenzee. Voor onze regio van belang: “Groninger Wad” en “Zoutkamperlaag-

Pinkegat”. Vertegenwoordigers uit allerlei betrokken organisaties (zoals provincies, SBB, 

waterschappen, Waddenunit, watersportverenigingen en Watersportverbond, maar ook vissers) 

komen twee maal per jaar bijeen ter uitwisseling van informatie en standpunten en om elkaar te 

leren kennen. Deze werkgemeenschappen functioneren naar tevredenheid.   

-RWS reageert adequaat als gebruikers iets melden betreffende boeien. 

 

Inventarisatie bespreekpunten vanuit de verenigingen 

Surfers: Ezumakeeg 

-er is een uitgebreid gesprek (30 surfers) met SBB geweest i.v.m. het meningsverschil over ijssurfen 

(schaatsers wel toegestaan en surfen niet) wegens Natura2000 gebied (zie verslag 14-03-2017); het 

gesprek is nog niet afgerond. 

-er werd dit jaar gecontroleerd (waterpolitie en SBB) op surfen langs de kust zuidelijk van het 

surfersclubgebouw. Voor de veiligheid van beginnende surfers is dit gebied van groot belang voor de 

surfvereniging. Gesprek met SBB (Jaap Kloosterhuis) leidde niet tot goed afspraken.  Afspraak: 

Tiemen gaat hierover SBB (de heer van der Wal) benaderen, om voor het volgende seizoen 

helderheid te krijgen. 

-de grond waarop het clubgebouw van de surfers staat wordt door de gemeente overgedragen aan 

Esonstad/Landal en de vereniging probeert daarom bestaande afspraken zwart-op-wit te krijgen. 

Kanoërs: 

-Robbert vraagt om aanleg van opstapmogelijkheid voor kanoërs bij Zoutkamperril (vragen via 

Lieuwe Blanksma?) 

 

Wat verder ter tafel komt 

-de waterpeilproef 2018 Lauwersmeer: LTO probeert uitvoering nog tegen te houden 

-Robbengatsluis: we vinden de sluisbediening sterk verbeterd (zoals aangeven van volgorde en plek 

in de sluis; bij drukte soms zelfs sluismeester op de wal)    

Rondvraag 

- 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 13-03-2018 in clubgebouw wsv Lauwerszee (Het Roode Hooft, Noordergat, Lauwersoog); 

notulant: Robbert van der Eyk 

Frans Bakker, notulant 

 

 


