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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: De harkboot is een destructief middel. Inzetten van graskarpers is een 

elegantere aanpak. Er wordt permanent “gesnoeid”. Op kleinere wateren dreigt wel gevaar 

van kaalvreten. Daar kan het stroombaanmaaien, met een mes dat de bodem 

onaangeroerd laat, een goed resultaat geven. Kijken waar wat kan dus. 

 

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 waterschap heeft zich met de verdringingsreeks, voor bijvoorbeeld de 

Beekloop, een beetje klem gezet door  binnen de landelijke verdringingsreeks te 

prioriteren. Waar geen water is valt niets te verdelen, waar een beetje water is kun je met 

maatwerk mogelijk voor meer functies wat soelaas bieden. Het waterschap zou zichzelf 

hiervoor de speelruimte moeten gunnen. 

 

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: Recreatie is een belangrijk speerpunt voor Water Natuurlijk. Inbreng van 

verenigingswater draagt daar aan bij. Van harte ondersteund daarom! 

 

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: Hoewel niet inheems en een matige “voortplanter” is de karper toch al eeuwen 

lang een blijvertje. Uitzetten is risicoloos in ons klimaat. Het zal nooit een plaag worden. 

Dus waarom niet? Uiteraard geen garantie dat ze, in open water, rond gaan hangen op 

plaatsen waar de sportvissers ze willen vinden. 

 

 

 

 

 



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: Bereikbaarheid van het water is een belangrijk punt voor Water Natuurlijk. Bij 

de Dommel is de richtlijn dat vissers actief worden uitgenodigd om mee te denken bij de 

herinrichting. Vaak wordt de zone grenzend aan de beek verkocht aan natuurorganisaties. 

Daarbij moet dan wel de toegang geregeld worden tot de oever. 

 

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

 

Antwoord: Water Natuurlijk De Dommel staat voor vijf G’s: 1. Gezamenlijk investeren; 2. 

Generatie- en klimaatbestendig werken; 3. Gezond water; 4. Groen / natuur; 5. Genieten. 

Dat is allemaal sportvisserij gerelateerd. Genieten springt er vanuit sportvisserijoptiek 

misschien uit. De andere vier G’s maken genieten mogelijk.  


