Aan: Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta.
Cc: aan Dagelijks Bestuur Brabantse Delta.
Breda, 5 juli 2016.
Geachte leden van het Algemeen Bestuur.
Bijgevoegd zijn de relevante passages uit de notulen van het Algemeen Bestuur van 25 februari
vorig jaar en de betreffende brief van het Watersportverbond.
In deze notulen worden naar aanleiding van het inspreken van dhr. G. Van der Heijden en de
ingezonden brief van het Watersport Verbond en de Kanovereniging Breda toezeggingen gedaan
over het zoeken naar een oplossing voor de kano passeerbaarheid van de Aa of Weerijs onder de
Graaf Engelbertlaan.
Het toegezegde veldbezoek heeft kort na het AB van februari vorig jaar in maart plaatsgevonden.
Ook hebben wisselende verantwoordelijken van het Waterschap sindsdien enkele informerende
besprekingen gevoerd met Watersport Verbond en Kanovereniging Breda. Echter zonder dat hierbij
voorstellen voor een praktische veldoplossing op tafel kwamen.
Het is inmiddels bijna 1,5 jaar geleden dat er toezeggingen en verwachtingen voor een spoedige
praktische oplossing ontstonden. Uiteraard is er sindsdien veel gebeurd, waaronder de verkiezing
van uw nieuwe bestuur.
Omdat bestuur eeuwig is –zoals de concernstaf steeds benadrukte- pleit ik daarom namens het
Watersport Verbond en de Kano Vereniging Breda bij u voor een spoedige praktische oplossing
voor een kanopassage onder de Graaf Engelbertbrug bij de mooie Aa of Weerijs. Dit zal positief
doorwerken op het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het Waterschap.
Met vriendelijke groeten

Joop van Riet1
Ex bestuurder Brabantse Delta.
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Bijlage
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta
d.d. 25 februari 2015 om 19.30 uur te Breda, Kapel, Bouvigne.
1. Opening (…)
1.a. Spreekrecht
De voorzitter: De heer Van der Heijden heeft zich gemeld als inspreker. Volgens de regels moet ik
nu even de algemene vergadering schorsen om de inspreker het woord te kunnen laten voeren.
Mijnheer Van der Heijden heeft maximaal vijf minuten om zijn punt kenbaar te maken. (…) Ik geef
u het woord.
De heer Van der Heijden:
Voorzitter, dames en heren van het bestuur. Bedankt dat ik mag inspreken. Zoals gezegd, ik ben
Gerard van der Heijden van het Watersportverbond, maar ik ben ook lid van de Kanovereniging
Breda en als zodanig heb ik in de jaren negentig voor de eerste keer over de Aa of Weerijs
gevaren. Een prachtig riviertje tot aan de Batenburglaan en dan moet je helaas stoppen. De Aa of
Weerijs, ik hoorde vorig jaar dat het zuidelijke gedeelte helemaal gerenoveerd wordt voor
wandelaars en fietsers en er worden kanovoorzieningen aangelegd. Perfect. Dan denk ik bij mezelf,
waarom gaan wij dan niet verder richting Breda, maar dan komt je het krooshek tegen.
Vandaar mijn vraag, in hoeverre is het mogelijk om het krooshek passeerbaar te maken hetzij door
er een segment uit te nemen wat ongeveer 7% van de doorlaat is, hetzij op een andere manier.
Ik heb een aantal mensen van u twee weken geleden gezien bij Mozaiek Brabant, dus het leeft
blijkbaar. Dus waarom zouden wij dat niet doen? In een ander stuk dat vanavond op de agenda
staat en dat is het uitvoeringsprojectplan, wordt zelfs gesteld dat de kanovaarders de mogelijkheid
krijgen om over de gehele lengte van de beek te varen. Een stukje verderop staat “mogelijkheid
om veilig over de Aa of Weerijs te kunnen kanoën.” Nou, prima. Dus vandaar mijn vraag over het
krooshek. Ik dank voor de tijd die ik heb gekregen. (…)
5. Ingekomen stukken
5.a. Antwoordbrief KNWV ‘Aansluiting Aa of Weerijs op de singels van Breda voor kanovaarders’
(…).
De voorzitter: Wat er staat, en daar is het Dagelijks Bestuur een groot voorstander van, is dat je
dit niet op papier moet willen oplossen, je moet ter plaatse het veld in. Dat is afgesproken met de
directieteamleden van watersysteemeenheden en met de beheerder ter plaatse om te gaan kijken
of wij hier praktische veldoplossingen voor kunnen bedenken. Misschien zitten daar bepaalde
kosten aan vast. U moet het niet zo lezen dat het helemaal niets mag kosten, maar wij vinden een
terreinbezoek heel praktisch en handig, want in het veld kom je vaak op veel betere ideeën dan
vanuit het kantoor.
Besluit: Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de antwoordbrief aan de KNWV.

