
Kees van der Plas 

 

Geboren in Leiderdorp, getogen in Katwijk aan zee, en woont alweer 15 jaar in Delft. 
Getrouwd en vader van vijf, 3 meiden, twee jongens. Werk als ast. manager, specialist 
operator, high care voedingsmiddelenindustrie bij Heineken/Nutricia. 
 
Mijn roots liggen in Katwijk waar mijn voorouders vissers waren, waarschijnlijk komt daar de 
enorme liefde voor water vandaan. Het ruige zeeleven was niet mijn ding en daarom ben ik 
dan ook maar met beide benen op de grond blijven staan. Het vissen werd wel mijn ding en 
vanaf mijn vijfde ben ik te vinden aan het water met een vishengeltje. 
 
De AWP voor de Sportvisserij 
Ik wil mij binnen de AWP Delfland sterk maken voor de watersport in zijn volle breedte zoals, 
sportvisserij, pleziervaart, zwemmen in natuurplassen, enz. Maar mijn hart ligt vanaf mijn 
jonge jaren bij de hengelsport. 

De problemen waar ik me voor wil inzetten: 

 Het “rode rivierkreeftjes“-probleem in het beheergebied van het 
Hoogheemraadschap Delfland en de schade daarvan; 

 Gevarieerde visbestanden op al het water, kinderen meer “off-line” en meer “water-
line; 

 Beter baggeren van de watergangen naar de legger-dieptes; 

 Samen voor een betere flora en fauna, en ruimte voor recreatie aan het water; 

 Samenwerken met het waterschap  en gemeenten om binnen de stadsgrenzen de 
bereikbaarheid van onze watergangen voor onze ouderen en invaliden te 
bevorderen; 

 Aandacht voor kind-onveilige waterkanten en kroos dat eruit ziet als een grasveld; 

 Het vrijhouden van het wateroppervlak van begroeiing voor een duidelijke scheiding 
van water en land. 

 
De sportvisserij is niet voor niets aangesloten bij het NOC-NSF en wordt landelijk erkend 
voor een breed maatschappelijk belang, in 2017 stonden we nog 3de en in 2018 een nette 
2de plaats. 
 
AWP niet politiek wel deskundig 
De AWP is de partij binnen de waterschappen die zich sterk wil maken voor de sportvissers. 
De AWP spreekt mij aan door deskundigheid, met een vleugje politiek. 
 

https://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/delfland/nieuws/interview-hans-middendorp-over-rode-rivierkreeftjes/

