
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? 

Antwoord vM :  In principe prima, let wel het gaat dan wel om  planten die we niet kunnen 

gebruiken – het dient m.a.w. wel zorgvuldig te gebeuren . We moeten niet het kind met 

het badwater weggooien !  

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? 

 

Antwoord vM: Ik meen dat daarvoor een draaiboek beschikbaar  moet komen waarin 

rekening wordt gehouden met  extreme omstandigheden. Daarin past ook dat men 

voorzichtiger wordt met simpelweg afvoeren van water – er moet meer water worden 

vastgehouden. Ik woon zelf in een gebied  waarin bergboezems  zijn aangelegd voor het 

geval van wateroverlast – deze kunnen ook voor (tijdelijke) opslag worden gebruikt. Ik 

pleit dus voor meer flexibiliteit zowel qua inzet van middelen maar ook qua denken: de 

knop moet om – het zijn andere tijden en die vereisen een andere aanpak dan de tot 

dusver gevolgde paden.  

 

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? 

 

Antw:  Ik ben voor inbreng van wateren in de grote vergunning en voor gemeenschappelijk 

beleid te dien aanzien. Ik zie het als een vorm van kneuterigheid om water voor zichzelf te 

houden en mensen te dwingen van meerdere verenigingen (ik ben zelf lid van 4 

verenigingen om die reden) lid te zijn. Als het waterschap met name bij de implementatie 

van de Kaderrichtlijn water daarin een sturende rol kan spelen zou ik daar zeer voor zijn. 

Het waterschap heeft ook een rol bij de waterniveaus en daarmee direct invloed op de 

gezondheid van de visstand – dat zou de verenigingen  veel meer ter harte moeten gaan 

dan zij tot dusver laten blijken.  

 

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? 

 

AntwoordvM:  Ik weet dat hier en daar wel degelijk door karper gepaaid wordt in 

Nederland – ik beschik niet over gegevens met betrekking tot niet voortplanting in  open 

water. Ik zou zeer voorzichtig zijn met uitzetten. Alleen als natuurlijke paai werkelijk  niet 

geschied en niets anders mogelijk is dan zeer voorzichtig en vooral  met mate – geen 

ongewenste effecten veroorzakend.  Overigens ben ik het niet eens met de stelling dat elk 



water de visstand heeft die het verdiend. Daar kan nog veel in verbeterd worden!  

 

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? 

 

Antwoord vM : Ik vis graag in Engeland en wat mij opvalt is dat wij in Nederland vaak bot 

en rücksichtslos zijn.  In Engeland houdt men meer rekening met bijv. hengelaars en er is 

meer respect voor hen. Als je natuurlijke begroeiing wilt kun je ook rekening houden met 

hengelaars bijv. door op juiste plaatsen te snoeien en entree tot water mogelijk te houden. 

Dat hoeven geen km ‘’s ontoegankelijke oevers te zijn!  Voor gehandicapten zijn er 

vissteigers maar, als die er niet zijn,  kunnen ze ook gebruikt worden door andere 

hengelaars etc. Meer rekening houden met de wensen van de sportvissers. In dit verband : 

ik vis nogal eens langs de Waterweg in Rotterdam. Waarom kunnen daar ook niet wat 

meer toegankelijke vissteigers voor sportvissers worden gemaakt terwijl je nu over 

spiegelgladde kanten  bijna je nek brekend moet bewegen om bij/langs het water te 

komen. Het barst in Rotterdam en omgeving van de sportvissers maar het lijkt alsof ze niet 

bestaan voor bijv. het havenbedrijf Rotterdam en diens ideeën over inrichting en 

toegankelijkheid van water.  

 

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

 

Antwoord vM :  Deze vraag is nogal ruim geformuleerd: ik accepteer alle (speer-) punten 

die een reële verbetering vormen ten opzichte van het huidige beleid waaruit blijkt dat 

met respect voor de natuur de hobby sportvisserij goede  uitwerking kan worden gegeven. 

Dat daarbij soms ook aan de “ opvoeding” van de sportvissers moet worden gedacht staat 

voor mij vast. Geen rotzooi/ geen lood/ geen nylonresten , geen voer dumpen etc.  
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