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Onderwerp: aansluiting Aa of Weerijs op de singels van Breda voor kanovaarders
Geachte heer Leeser,
Op 77 december 2014 heeft u de dijkgraaf een verzoek gestuurd om onderzoek te doen naar het (gedeeltelijk)
verwijderen of openstellen van het krooshek in de Aa of Weerijs ter hoogte van de Zuidelijke Rondweg in Breda.
Een openstelling zou er voor zorgen dat kanovaarders vanuit de Aa of Weerijs ook de singels in Breda kunnen
bereiken. U geeft aan dat kanovaarders nu de weg over moeten steken om in de singels te komen en dat dit een
onveilige situatie oplevert.
Naar aanleiding van uw brief en een vraag die in het algemeen bestuur van het waterschap werd gesteld over
kanosteigers langs de Mark, heeft het waterschap contact opgenomen met de heer Gerard van der Heijden.
De heer Van der Heijden is, zoals u bekend is, lid van het Regioteam Brabant van het Watersportverbond. Op 1B
februari 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer van der Heijden en ons directieteamlid
Watersystemen, de heer Arthur Meuleman. In het gesprek heeft de heer Van der Heijden zijn wensen kenbaar
gemaakt. Vanuit het waterschap is aangegeven dat veiligheid van kanovaarders van belang is, maar ook dat
eventuele technische aanpassingen aan de krooshekreiniger kostbaar zijn en veiligheidsrisico's opleveren. Het
waterschap is bereid na te gaan of er andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld met kano's om deze locatie
heen te gaan.
Met de heer Van der Heijden is de afspraak gemaakt dat hij samen met de beheerder en het directieteamlid
Watersystemen op 12 maart 2015 een veldbezoek brengt aan de locatie om te bezien of er andere
mogelijkheden zijn. Wij zullen u op de hoogte houden van eventueel gemaakte verdere afspraken.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dij
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Mw ir. ing. C.P.M. Moonen
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