
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: Ik heb namens Water Natuurlijk het bestuur van Delfland verzocht 
een proef te doen met graskarpers in een afgesloten water, liefst in een stad. 
Het bestuur heeft dit afgewezen. Ik denk dat de graskarper goed werk doet en 
zeker als je hem mate inzet en zijn acties goed monitort. Als hij te hard gaat, 
kun je hem weer afvissen. De angst voor het beest bij sommige waterschappen 
lijkt me onterecht. Wat betreft de harkboot: prima bij plaagplanten of overtollige 
platengroei (niet alles wegharken)  

 
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: Het is altijd goed om vissterfte en visleed te voorkomen. Misschien 
ook weer terug zetten later.  

 
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? 

 

Antwoord: Het waterschap gaat hier niet over. Mijn mening: zorg voor een 

gelijk speelveld.  
 

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? 

Antwoord: Ik sta positief ten opzichte van het uitzetten van karper. Er zijn 
onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de migratie beperkt blijft. Ik ben wel van 
mening dat het gecontroleerd en gemonitord moet worden. In Delfland zijn op 
dit moment de uitzettingen minimaal.  

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: Waternatuurlijk is voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, 
die ook gunstig kunnen zijn voor vissen (bijvoorbeeld qua voedsel en 
schuilplaats). Wij pleiten in het bestuur altijd voor dat er voldoende steigers zijn 
voor de vissers. Ik ben ook voor meer natuurlijke schuilplaatsen in de wateren 
van Delfland, zoals takkenbossen en oude bomen.  

 



 

6. Welke sportvisserij gerelateerde speerpunten accentueert u in uw campagne?  
 
Antwoord Ik vind dat de sportvissers in ons gebied meer serieus moeten 
worden genomen als gebiedspartners. Vissers kenen het gebied als geen ander 
en zorgen mede voor een betere ecologische waterkwaliteit. Ze zijn altijd bereid 
om mee te werken met onderzoeken en uitzettingen (oa glasaal).  Ze kaarten 
misstanden aan, zoals bijvoorbeeld het maaibeheer in watergangen dat in 
Delfland bedroevend was en leidde tot massale vissterfte.  Dat heeft geleid tot 
een verbeterd maaiprotocollen en tot nieuwe aannemers. Ik ondersteun de 
sportvissers door het waterschapsbestuur op deze zaken aan te spreken. Ik 
heb me tevens kandidaat gesteld als voorzitter van de VBC in Delfland.  

 

 
 
 

 


