
1.   Veel wateren zien een explosieve groei aan waterplanten. Dit kan tot problemen leiden. Waar 
overmatige plantengroei tot problemen leidt wil Sportvisserij Zuidwest Nederland maatregelen nemen. 
Voorbeelden zijn graskarper en de zogenaamde harkboot. Met deze   laatste worden waterplanten 
met wortel en al uit de bodem geharkt. Hoe staat u tegenover deze manieren van 
waterplantenbeheer? 

Als maaien, harken of biologisch beheer helpen om een ecologische balans met minder 
problemen te bereiken. Dan zijn wij voor! 

2.   De zomer van 2018 was extreem droog. Dit zorgde ervoor dat (delen van) water droogviel. 
Afgelopen zomer zijn daarom vissen afgevangen en overgezet om vissterfte en -leed te voorkomen. 
Hoe vindt u dat het waterschap in de toekomst om moet gaan met droogvallende beken en/of 
wateren? 

In Hollandse Delta speelde dat niet zo erg als elders in Nederland. Maar sportvissers en 
Waterschappen kunnen hier samen optrekken om te signaleren en om vissterfte te voorkomen. 

3.   Elke sportvisser met een VISpas mag vissen in de in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren ingebrachte wateren. In delen van Nederland zijn bijna alle wateren hierin ingebracht. In 
Zuidwest-Nederland brengen veel verenigingen de wateren waarvan zij visrechthebbende zijn niet in. 
Hoe staat u tegenover het inbrengen van viswateren en hoe ziet u de rol van het waterschap hierin? 

We willen bereikbaar water voor iedereen. Waterschap geeft vergunningen uit, en moet daarbij 
kijken naar de draagkracht van het water, maar is niet bedoeld om scheidsrechter te spelen.  

4.   De georganiseerde sportvisserij zet in open, natuurlijke wateren geen vis uit; elk water heeft de 
visstand die het verdient. Een uitzondering is echter het uitzetten van karper. Deze soort plant zich in 
Nederland niet succesvol voor. Het is echter wel een erg belangrijke vissoort voor de sportvisserij. 
Hoe staat u tegenover het uitzetten van karper in open water? 

Als daarmee de kwaliteit van het water niet achteruit gaat is er niks mis mee. 

5.   Steeds meer wateren worden natuurlijker ingericht. Dit is onder andere positief voor de visstand. 

Het zorgt echter ook voor problemen voor sportvissers; zij kunnen op steeds meer plekken niet meer 
bij het water kunnen of kunnen er niet meer vissen. Hoe denkt u dit probleem aan te pakken?  

Een betere natuur, daar zijn we voor. Waarom zouden we daar niet van kunnen genieten; ook 
als visser. We zijn sterk voor natuurvriendelijke oevers, maar dat kan in combinatie met 
visstekken. Bij de plannen kun je die prima een plekje geven. Gewoon overleggen. 

6.   Welke sportvisserij gerelateerde speerpunten accentueert u in uw campagne? 

We willen een beter leefgebied voor vissen, trekroutes verbeteren; visvriendelijke gemalen, 
vispassages en kraamplekken voor vissen.  

We willen recreatief medegebruik van ons mooie water, wandelen, zwemmen, fietsen en vissen. 

Hollandse Delta moet een inhaalslag maken om samen te werken met allerlei gebiedspartners 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat is flink verwaarloosd de laatste jaren.. Sportvissers 
spelen daar een rol in. 
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