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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 graskarper kan wellicht uitkomst bieden. De meningen zijn 
verdeeld en de waterschappen zetten de hakken in het zand! Experimenteren 
moet kunnen. SportVisserijBelangen Delfland komt steeds met goede ideeën! 
Geen maaiboten meer die dood en verderf zaaien! Overleg met de 
hengelsportverenigingen en voorkom sterfte!  

 
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: Snel overleg met de hengelsportverenigingen om afspraken te 
maken en ondersteuning van de waterschappen als er moet worden 
afgevangen en overgezet!  

 
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: Hengelsportverenigingen moeten eerst met elkaar overleggen 
komen zij er uit dat kan het waterschap een rol spelen als uitgever van de 
vergunningen samen met de besturen van GHV Groene Hart en SVBDelfland 
afspraken maken 

 
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: Er wordt nu extreem kritisch gedaan over de uitzet van een paar kilo 
karper. Onzin natuurlijk. Andere zaken zoals chemische watervervuiling, 
aalscholvers, rivierkreeften en toegankelijkheid van viswater zijn veel 
belangrijker! Laat het Waterschap zich eerst op die zaken richten! 

 
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: Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de 
bereikbaarheid van de vaste visstekken, wedstrijdplekken en het open houden 
van belangrijk viswater. Hengelsportverenigingen zoals Groot Roterdam SVBD 
en GHV Groene Hart moeten als pachter van het viswater serieus genomen 
worden en hiering een belangrijke stem hebben! 



 
 
 
 

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

Antwoord:  
1) Mooie toegankelijke visplekken voor wedstrijden en de individuele 
sportvisser! 2) Aanpak van agressieve exoten zoals de rivierkreeft en 
verdrijving van de aalscholver. 3) Duidelijke afspraken met de waterschappen 
over karperuitzet, aanleg van visplekken en maaimomenten van waterplanten.  
4) waterschappen hebben de neiging om de hengelsportverenigingen te 
‘’vergeten’’ als het gaat om grote projecten zoals bij de Krabbeplas en Delftse 
Hout. SVBD, GHV Groene Hart en HSV Schiedam moeten als visrechthebbende 
serieus genomen worden!  


