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Onderwerp: krooshek Aa of Weerijs
Geachte heer Van Riet,

Bij boven aangehaalde brief doet u een oproep aan het waterschap om te zoeken naar een oplossing voor de
kano passeerbaarheid van de Aa of Weerijs onder de Graaf Engelbertlaan. Het obstakel hier is onder meer het
krooshek in de Aa of Weerijs. U verwijst onder meer naar toezeggingen die zijn gedaan aan het algemeen
bestuur. Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 19 juli 2016 en besloten u als volgt te
antwoorden.
Rondom de Aa of Weerijs spelen op dit moment veel ontwikkelingen vooral op het gebied van recreatief
medegebruik. Het moment is dan ook daar om als waterschap, het geheel overziend, hierover een standpunt
in te nemen.
Ten aanzien van de Aa of Weerijs en de kano passeerbaarheid van het krooshek hebben wij besloten dat het
waterschap niet actief de nog niet-kanopasseerbare stuwen of obstakels in de Aa of Weerijs aanpast. Dit
gebeurt alleen als er een koppelkans is met andere projecten, subsidieregelingen of initiatieven van derden.
De nog niet-kanopasseerbare stuwen en obstakels (zoals de vistrap in het Zaartpark) zijn voor een
enthousiaste kanoër namelijk te passeren via de oevers. Daarom zal het waterschap deze alleen aanpakken in
combinatie met andere projecten of een initiatief van een derde. De directe noodzaak is hier minder groot dan
bij het krooshek.
Een uitzondering maken wij voor het krooshek bij de zuidelijke rondweg. Wij gaan

dit kanopasseerbaar

maken door een aanpassing aan het krooshek middels het verwijderen van een segment en het aanbrengen
van een geleiding voor de kanovaart. Onderliggende reden hiervoor is dat er een ambitie is om binnen het
project Landinrichting Weerijs-zuid van Zundert naar Breda te kunnen varen (kanoën), wat concreet blijkt uit
het aanleggen van in- en uitstap plaatsen bij de stuwen in de Aa of Weerijs binnen dit project. Daarnaast gaat
het ook om de veiligheid. Kanoërs die het krooshek willen passeren moeten of een flink eind omlopen met de
kano of de rondweg oversteken met de kano. Het laatste gebeurt dan ook en is absoluut niet wenselijk.
Daarom maken wij hierom een uitzondering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor inhoudelijk-technische vragen kunt
contact opnemen met mevrouw K. Moll van het waterschap.
Wij stellen het op prijs als wij bij de verdere uitwerking van de aanpassingen aan het krooshek kunnen
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rekenen op de kenn¡s en het advies van de heer van der Heijden en/of uzelf. Mevrouw Moll zal hierover
contact opnemen.
Hoogachtend,
Het dagelijks
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