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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Sinds 2007 geeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een speciale 

nachtvistoestemming uit voor diverse wateren in het Randstadgebied. 

Honderden karpervissers uit de wijde omtrek van Rotterdam hebben deze 

schriftelijke toestemming ook voor 2009 aangevraagd. Zij kunnen 

daardoor nachtvissen in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober op 

de in de nachtvistoestemming opgenomen wateren (zie hiervoor de 

nachtvistoestemming in bijlage II). Dit is een behoorlijke verruiming van 

de nachtvisperiode, want op de andere wateren in deze regio is het 

nachtvissen alleen gedurende de maanden juni, juli en augustus 

toegestaan.  

1.2 Doel van enquête 

De uitgifte van de speciale nachtvisvergunning wordt jaarlijks geëvalueerd 

door middel van het uitvoeren van een enquête. Aan de hand van de 

resultaten zal worden beoordeeld of, en zo ja op welke wijze, de 

nachtvisvergunning ook in volgende jaren kan worden uitgegeven.  

In dit rapport worden de enquêteresultaten uitgewerkt, waarbij ook een 

vergelijking wordt gemaakt met de resultaten van 2008. 
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2 Methodiek 

2.1 Verspreiding enquêtes  

De enquête is half juli verstuurd naar de 452 personen die op dat moment 

de nachtvistoestemming hadden aangeschaft. Een voorbeeld van de 

enquête is opgenomen in bijlage I.  

2.2 Verwerking enquêtegegevens 

Van de 452 verstuurde enquêtes, zijn 139 enquêtes teruggestuurd (2 

personen stuurden de enquête twee maal op. Deze zijn logischerwijs 

slechts 1 maal verwerkt). Hiermee is een respons van 30,8%. Dit is 

ongeveer de gemiddeld behaalde respons bij enquêtes. 

In vergelijking met 2008 is de respons hoog. In dat jaar werd slechts 

20,5% van de verspreide enquêtes teruggestuurd. 

 

De enquêteresultaten zijn ingevoerd in het computerprogramma SPSS, 

waarmee de verschillende vragen zijn verwerkt. 

Bij de open vragen 7 en 8 zijn alleen de wateren waarop de 

nachtvistoestemming betrekking heeft verwerkt. Andere antwoorden zijn 

buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet relevant zijn. Een lastig 

punt bij deze vragen was dat er diverse niet volledige antwoorden werden 

gegeven, zoals Rottemeren in plaats van een specifiek water in dit gebied 

of Bergse Bos in plaats van Hoge of Lage Bergse Bos. De antwoorden zijn 

zoveel mogelijk opgesplitst per water uitgewerkt, maar er is ook een 

samenvoeging per deelgebied gemaakt. 

Bij enkele vragen waarbij 1 antwoord gegeven moest worden, gaven 

sommige respondenten meerdere antwoorden. Dit geldt vooral voor de 

vragen 8 en 15. In dit geval is alleen het eerst genoemde antwoord 

verwerkt.  

 

Bij de uitwerking van de vragen in hoofdstuk drie is een vergelijking 

gemaakt met de resultaten uit 2008. 

 

In hoofdstuk 4 worden de conclusies uit voorgaande uitwerking genoemd. 
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3 Resultaten 

3.1 Leeftijd 

Alle 139 respondenten hebben hun leeftijd ingevuld. De genoemde 

leeftijden variëren van 11 tot 59. In onderstaande tabel zijn de leeftijden 

gerangschikt in categorieën. Hierbij valt op dat de meeste nachtvissers 

(circa 55%) tussen de 21 en 35 jaar oud zijn. Maar ook personen met een 

leeftijd tussen de 36 en 50 jaar zijn goed vertegenwoordigd.  
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Vergelijking met 2008 

In 2008 was de leeftijdsspreiding van de respondenten gelijkmatiger 

verdeeld over de categorieën 21 tot en met 50. De piek bij 21 tot en met 

35 jaar was toen niet zichtbaar. 

3.2 Bezit nachtvistoestemming 

137 van de 139 respondenten hebben ingevuld sinds welk jaar zij in het 

bezit zijn van de nachtvistoestemming.  

56 respondenten (40,9%) zijn al sinds 2007 in het bezit van de 

nachtvistoestemming. 46 (33,6%) sinds 2008 en 35 (25,5%) sinds 2009. 

Er is dus nog steeds jaarlijks een grote groep die voor het eerst een 

nachtvistoestemming aanvraagt.  

 

Vergelijking met 2008 

Ook in 2008 was er een behoorlijke groep die de nachtvistoestemming dat 

jaar voor het eerst had aangeschaft. Toen was dit percentage echter veel 

hoger dan in 2009 (63,4% tegenover 25,5%). Dit geeft aan dat de 

‘nieuwe aanwas’ minder wordt nu de toestemming meerdere jaren 

verkrijgbaar is. 
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3.3 Bekendheid met uitgifte 

137 van de 139 respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag hoe 

zij wisten van de uitgifte van de nachtvistoestemming. Hierbij was het 

mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen. In totaal werden 165 

bruikbare antwoorden gegeven. 

83 personen (60,1%) wisten van de uitgifte van de nachtvistoestemming 

via een vismaat. 37 personen (26,8%) hadden dit gelezen op de website 

van Sportvisserij Zuidwest Nederland, 23 personen (16,7%) waren op de 

hoogte gesteld door de hengelsportvereniging. 22 personen (15,9%) 

geven aan dat zij op een andere manier wisten van de uitgifte van de 

toestemming. In de tabel op de volgende bladzijde is weergegeven welke 

antwoorden hierbij werden genoemd. 

 

Vergelijking met 2008 

In 2008 waren de antwoorden op vrijwel dezelfde wijze verdeeld als in 

2009. 
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Op de hoogte van uitgifte via: Aantal keer genoemd 

Hengelsportzaak 7 

Collega-vissers of kennissen 4 

Karpercommissie 3 

Forum www.karperwereld.nl  3 

controleur 3 

Karperstudiegroep Nederland 1 

Het Visblad 1 

Hyves 1 

Groenservice Zuid Holland 1 

3.4 Aanschafperiode 

129 van de 139 respondenten hebben ingevuld in welke maand zij de 

nachtvistoestemming hebben aangeschaft. Het merendeel van de 

respondenten heeft de toestemming aangeschaft voorafgaand of in het 

begin van het nachtvisseizoen dat op 1 maart ingaat. Ruim 90% heeft de 

nachtvistoestemming aangeschaft in de maanden januari tot en met april. 

In mei en juni hebben nog slechts enkele personen de toestemming 

aangeschaft. 
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Vergelijking met 2008 

In 2008 schaften de meeste respondenten de nachtvistoestemming ook 

aan in de eerste vier maanden van het jaar. Toen was echter een 

duidelijke piek zichtbaar in maart, terwijl deze piek in 2009 meer is 

verschoven naar februari. Dit kan een teken zijn dat het steeds meer een 

vaste gewoonte wordt om de nachtvistoestemming aan te schaffen. 

3.5 Favoriete nachtviswateren 

De vraag naar favoriete nachtviswateren werd gesteld als open vraag, 

waardoor zeer uiteenlopende antwoorden werden gegeven. Naast de 

nachtviswateren waarvoor de toestemming geldt, werden ook hele andere 

wateren genoemd, of werden wateren met andere benamingen 

aangeduid. Daarom konden niet alle antwoorden worden verwerkt.  

Van 118 respondenten konden de gegeven antwoorden worden verwerkt. 
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In totaal gaven deze personen 184 bruikbare antwoorden. Zie hiervoor de 

onderstaande tabel. 

 

Water Percentage Totaal  

Rottemeren (niet nader benoemd) 16,1% 

    Bergse Bos (niet nader benoemd) 16,9% 

          Lage Bergse Bos 45,8% 

          Hoge Bergse Bos 11,0% 

     Bleiswijkse Zoom 18,6% 

     Zevenhuizer Plas 8,5% 

     Boezemtocht westkant Rotte 1,7% 

     Hennipsloot 1,7% 

 

 

(Totaal Bergse Bos 

73,7%) 

Totaal 

Rottemeren 

120,3% 

Vlietland 2,5% 

Dobbeplas 5,9% 

Lickebaert (niet nader benoemd) -- 

     Krabbeplas 20,3% 

     Boonerlucht 4,2% 

Totaal 

Lickebaert 

24,5% 

Valkenburgse Meer 2,5% 

 

Uit de tabel blijkt dat vooral veel wordt gevist in het plangebied 

Rottemeren. Het percentage van de respondenten dat één of meer van de 

wateren in dit gebied noemt als favoriet nachtviswater komt zelfs boven 

de 100%! Dit betekent dat de respondenten gemiddeld meer dan één 

water uit het plangebied Rottemeren noemen als favoriet nachtviswater. 

Vooral het Lage Bergse Bos, Hoge Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom zijn 

binnen het plangebied Rottemeren erg populair.  

In het plangebied Lickebaert wordt de Krabbeplas vaak genoemd als 

favoriet nachtviswater. Andere wateren worden niet of slechts door enkele 

respondenten genoemd.  

 

Vergelijking met 2008 

In 2008 werden dezelfde wateren het meest genoemd. Wat wel opvalt, is 

dat de populariteit van de Dobbeplas (van 12,2% naar 5,9%) en Vlietland 

(van 8,5% naar 2,5%) duidelijk is afgenomen, terwijl de Zevenhuizer Plas 

in 2009 meer wordt genoemd (van 2,4% naar 8,5%). 

3.6 Meest beviste nachtviswateren 

Naast de vraag naar favoriete nachtviswateren, waarbij meerdere 

antwoorden gegeven konden worden, werd ook gevraagd naar het meest 

beviste nachtviswater. Deze vraag leverde 109 bruikbare antwoorden op. 

Evenals bij de voorgaande vraag worden vooral de wateren in het 

plangebied Rottemeren vaak genoemd. In totaal geeft 69,6% van de 

respondenten aan dat ze het meest in een water in dit plangebied vissen, 

waarbij het Lage Bergse Bos met 33,9% het hoogst scoort. Ook de 

Krabbeplas in het plangebied Lickebaert wordt met 15,6% vaak genoemd. 

 

Vergelijking met 2008 

De resultaten van 2009 zijn vergelijkbaar met die van 2008. Alleen de 

Bleiswijkse Zoom wordt in 2009 veel minder genoemd (van 19,5% naar 

6,4%). 
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Water Percentage Totaal  

Rottemeren (niet nader benoemd) 7,3% 

    Bergse Bos (niet nader benoemd) 16,5% 

          Lage Bergse Bos 33,9% 

          Hoge Bergse Bos 4,6% 

     Zevenhuizer Plas 6,4% 

     Bleiswijkse Zoom 6,4% 

     Boezemtocht westkant Rotte 0,9% 

 

(Totaal Bergse Bos 

55,0%) 

Totaal 

Rottemeren 

76,0% 

Dobbeplas 4,6% 

Lickebaert (niet nader benoemd) -- 

     Krabbeplas 15,6% 

     Boonerlucht 2,8% 

Totaal 

Lickebaert 

18,4% 

Valkenburgse Meer 0,9% 

3.7 Aantal keren nachtvissen 

Er werd gevraagd hoe vaak de respondenten gemiddeld ’s nachts vissen 

per week en/of per maand. 95 respondenten vulden in hoe vaak zij per 

week vissen en 86 respondenten gaf aan hoe vaak zij dit per maand doen. 

Sommige personen hebben zowel het aantal keer per week als het aantal 

keer per maand ingevuld, waardoor er overlap in deze antwoorden zit. 
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48,4% geeft aan 1 keer per week te vissen en 41,1% doet dit 2 keer. 

Slechts enkele personen vissen nog vaker. Maximaal is door één persoon 

5 keer per week genoemd. 

 

Als naar het aantal nachtvissessies per maand wordt gekeken, valt op dat 

het merendeel (74%) van de respondenten 1 tot 4 keer per maand vist, 

waarbij 4 keer per maand overeenkomt met 1 keer per week. Een 

volgende piek is zichtbaar bij 8 keer per maand wat overeenkomt met 2 

keer per week. Andere hoeveelheden worden door veel minder genoemd. 

Eén persoon noemt 20 keer per maand wat overeenkomt met de 

hierboven genoemde 5 keer per maand. 



- Enquête nachtvissen- 

 

© 2009 Sportvisserij Nederland / Sportvisserij Zuidwest Nederland  

14  

 

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 12 20

Aantal nachtvissessies per maand

P
er

ce
n

ta
g

e

 
 

Vergelijking met 2008 

Ook in 2008 vulden de meeste personen in dat zij 1 t/m 4 of 8 keer per 

maand ’s nachts visten. De resultaten tussen beide jaren zijn 

vergelijkbaar.  

3.8 Aantal hengels 

De vraag over het aantal hengels waarmee men vist is door 138 van de 

139 respondenten beantwoord. 134 personen (97,1%) geven aan met het 

maximaal toegestane aantal van 2 hengels te vissen. 1 persoon (0,7%) 

vist met slechts 1 hengel en 3 personen (2,2%) vissen met 3 hengels. 

 

1 hengel

2 hengels

3 hengels

 
 

Vergelijking met 2008 

Ook in 2008 visten vrijwel alle respondenten met het maximaal 

toegestane aantal van 2 hengels. Hierbij werd echter vermeld dat tijdens 

controles bleek dat veel personen met 3 hengels visten. Daarom is het 

ook in 2009 de vraag hoe betrouwbaar de antwoorden op deze vraag zijn. 

Omdat algemeen bekend is dat het vissen met 3 hengels op de meeste 

wateren niet is toegestaan, is het niet zeker of deze vraag door iedereen 

naar waarheid wordt ingevuld. 

3.9 Beviste vissoort 

136 van de 129 respondenten hebben ingevuld op welke vissoort(en) zij ’s 

nachts vissen. 134 personen (98,5%) vissen ’s nachts op karper. 1 
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persoon (0,7%) vist naast karper ook gericht op zeelt en 2 personen 

(1,5%) geven aan dat zij ’s nachts op paling vissen. 
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Vergelijking met 2008 

Ook in 2008 gaven vrijwel alle respondenten aan dat zij vrijwel alleen op 

karper visten. 

3.10 Gebruikte ‘kampeermiddelen’ 

134 van de 139 respondenten gaven antwoord op de vraag van welke 

kampeermiddelen zij gebruik maakten. Bij deze vraag was het mogelijk 

om meerdere antwoorden aan te kruisen, waardoor het totale percentage 

hoger dan 100% uitkomt. 

113 personen (84,3%) maken gebruik van een paraplu. 12 personen 

(7,5%) zeggen weleens een tent te gebruiken en 33 personen (20,8%) 

maken gebruik van een bivy. Slechts 1 persoon (0,7%) zegt ook weleens 

zonder kampeermiddel ’s nachts te vissen. 
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Ondanks het feit dat het gebruik van een tent of bivy op de 

nachtvistoestemming nadrukkelijk wordt verboden, zijn er vrij veel 

sportvissers die deze kampeermiddelen toch gebruiken.  
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Vergelijking met 2008 

In 2008 maakte 24,4% van de respondenten weleens gebruik van een 

tent, tegenover 7,5% in 2009. Het percentage nachtvissers dat gebruik 

maakt van een bivy is afgenomen van 43,9% naar 20,8%. 

3.11 Controle 

Op de vraag over hoe vaak men ’s nachts wordt gecontroleerd, gaven 134 

personen een antwoord. 10 personen (7,5%) zeggen vaak te worden 

gecontroleerd. Bij 94 personen (70,1%) gebeurt dit wel eens en 30 

personen (22,4%) zijn nog nooit ’s nachts gecontroleerd.  

 

Vaak

Wel eens

Nooit

 
 

49 personen (36,6%) gaven aan dat ze in 2009 nog nooit zijn 

gecontroleerd. Dit is hoger dan het aantal van 30 dat hierboven is 

genoemd. Dit is te verklaren doordat bij bovenstaande vraag geen jaartal 

werd vermeld. De meeste personen (54,5%) zijn in 2009 1 tot 4 keer ’s 

nachts gecontroleerd. Het hoogst genoemde aantal is 25 keer, het 

gemiddelde aantal is ruim 2 keer. 
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Vergelijking met 2008 

Het percentage nachtvissers dat aangeeft dat men vaak wordt 

gecontroleerd is in beide jaren gelijk gebleven. Wel is het percentage 

personen dat nog nooit ’s nachts is gecontroleerd duidelijk afgenomen van 

35,3% in 2008 tot 22,4% in 2009. 

Het percentage dat in het enquêtejaar nog niet ’s nachts is gecontroleerd, 
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is gelijk gebleven. Ook het gemiddeld aantal maal dat men is 

gecontroleerd is in 2009 gelijk aan 2008. 

3.12 Alleen of met vismaat 

135 personen hebben geantwoord op de vraag of zij meestal alleen vissen 

of met een vismaat. 85 personen (63%) geven aan dat ze meestal met 

een vismaat vissen. 50 personen (37%) vissen meestal alleen. 

 

alleen

met een vismaat

 
 

Vergelijking met 2008 

In 2008 was de uitkomst bij deze vraag vrijwel gelijk aan die in 2009. 

3.13 Prijs nachtvistoestemming 

136 van de 139 respondenten gaf antwoord op de vraag of ze de prijs van 

de nachtvistoestemming (€ 40,--) hoog, aanvaardbaar of laag vinden. Een 

meerderheid van 89 personen (65,4%) vindt de prijs aanvaardbaar. 33 

personen (24,3%) vinden de prijs hoog, terwijl 14 personen (10,3%) 

aangeven dat ze de prijs laag vinden. 

 

hoog

laag

aanvaardbaar

 
 

Vergelijking met 2008 

Het percentage respondenten dat de prijs voor de nachtvistoestemming 

hoog vindt, is in 2008 en 2009 gelijk. Wat wel opvalt, is dat in 2008 

slechts 2,4% de prijs laag vond, terwijl dit in 2009 wel 10,3% is. In beide 
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jaren vindt het merendeel van de respondenten de prijs aanvaardbaar. 

3.14 Grootste ergernis 

134 personen hebben antwoord gegeven op de vraag wat hun grootste 

ergernis is. Hierbij werden de meest uiteenlopende antwoorden gegeven, 

die in onderstaande tabel zijn geclusterd. Vooral afval langs de waterkant 

en overlast van andere sportvissers en/of recreanten leiden bij veel 

mensen tot ergernis. Daarnaast ervaren veel vissers het verbod op het 

gebruik van een tent of bivy als ergernis. Ook sportvissers die zich niet 

aan de regels houden worden relatief vaak genoemd. 

 

Ergernis Aantal % 

Afval langs de waterkant 72 53,7 

Overlast van andere sportvissers/recreanten 29 21,6 

Verbod op tenten en bivy’s 27 20,1 

Sportvissers die de regels overtreden 17 12,7 

Te weinig of geen controle 6 4,5 

Buitenlandse vissers die vis meenemen 6 4,5 

Te veel controle/controle midden in de nacht 5 3,7 

Te veel beperkende regels 4 3,0 

Te weinig nachtviswateren 4 3,0 

Het niet mogen vissen met 3 hengels 4 3,0 

Vissers die geen rekening houden met anderen 4 3,0 

Te veel vissers 4 3,0 

Loslopende honden 3 2,2 

Aangesproken worden op gedrag van anderen 2 1,5 

Hoge kosten nachtvistoestemming 2 1,5 

Niet mogen nachtvissen in wintermaanden 2 1,5 

Vissers die te veel voeren 1 0,7 

Weinig bevisbare stekken 1 0,7 

 

Vergelijking met 2008 

De top 4 van grootste ergernissen in 2009 is gelijk aan de top 5 in 2008 

(er is in 2008 een iets andere indeling gemaakt). Ook de overige 

ergernissen komen voor een groot deel overeen. Enkele ergernissen 

werden alleen in 2008 of alleen in 2009 door 1 of een paar personen 

genoemd. 

3.15 Grootste wens 

127 personen hebben antwoord gegeven op de vraag wat hun grootste 

wens is. Hierbij werden de meest uiteenlopende antwoorden gegeven, die 

in de tabel op de volgende bladzijde zijn geclusterd.  

Veruit het meest wordt de wens genoemd om een tent of bivy te mogen 

gebruiken. Daarnaast worden veel genoemd: meer nachtviswateren; het 

hele jaar nachtvissen; strengere controle, hardere sancties; met drie 

hengels vissen. Andere wensen worden minder genoemd 
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Vergelijking met 2008 

De top 5 was in 2008 hetzelfde als in 2008. Wat wel opvalt, is dat de 

wens om een tent of bivy te mogen gebruiken in 2009 veel vaker wordt 

genoemd dan in 2008 (derde plaats in 2008, eerste plaats in 2009). 

Verder wordt in 2009 door 10 personen de wens uitgesproken om veilig, 

rustig en zonder overlast te kunnen vissen, terwijl dit in 2009 slechts door 

2 personen werd aangegeven. 

 

Wens Aantal % 

Een tent/bivy mogen gebruiken 47 37,0 

Meer nachtviswateren 22 17,3 

Het hele jaar nachtvissen 20 15,7 

Strengere controle, hardere sancties 18 14,2 

Met drie hengels vissen 14 11,0 

Meer controles 11 8,7 

Veilig en rustig vissen zonder overlast 10 7,9 

Minder vergunningen, duidelijkere regels 9 7,1 

Een grote karper vangen 7 5,5 

Voortzetting uitgifte nachtvistoestemmingen 5 3,9 

Geen afval langs de waterkant 5 3,9 

Lagere prijs voor nachtvistoestemming 2 1,6 

Meer en beter toegankelijke stekken 2 1,6 

Verbod op uitvaren van lijnen 1 0,8 

Geen gezeik door controleurs 1 0,8 

Controleur worden 1 0,8 

Gezond blijven 1 0,8 

3.16 Overige opmerkingen 

Bij de overige opmerkingen komen vaak de punten terug die ook al bij de 

twee voorgaande open vragen zijn genoemd. Deze opmerkingen worden 

niet nogmaals genoemd. In onderstaande tabel zijn alleen de 

opmerkingen opgenomen die nog niet eerder aan bod zijn gekomen. 

 

Opmerking Aantal 

Bedankt, ga zo door, goed bezig 10 

Verhoog de prijs van de nachtvistoestemming, waardoor 

alleen de serieuze vissers de toestemming zullen kopen 

6 

De manier van controleren wekt soms ergernis op 4 

Controleer andere recreanten en bezoekers vaker 2 

Hoop dat er iets wordt gedaan met genoemde ergernissen 1 

Er moet vaker een enquête worden uitgevoerd om inzicht 

te krijgen in wensen van sportvissers 

1 

Er moet een meldnummer komen voor melden misstanden 1 

Ik wil graag iets kunnen betekenen voor het verder 

uitbreiden van de nachtvismogelijkheden 

1 

Stel een duidelijke limiet aan de maximale voerhoeveelheid 1 

Zet meer karper uit in de Zevenhuizer Plas 1 

Organiseer een avond om de discussiepunten gezamenlijk 

te bespreken 

1 
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4 Conclusies 

4.1 Algemeen 

- De nachtvistoestemming voldoet aan een grote behoefte van veel 

karpervissers. In 2009 was er opnieuw een behoorlijke groep 

vissers die de nachtvistoestemming voor de eerste maal 

aanschafte. 

- De meeste sportvissers schaffen de nachtvistoestemming in de 

maanden februari tot en met april aan. 

- De favoriete nachtviswateren liggen vooral in het plangebied 

Rottemeren, waarbij het Lage Bergse Bos, het Hoge Bergse Bos en 

de Bleiswijkse Zoom het meest worden genoemd. Ook de 

Krabbeplas (plangebied Lickebaert) is een populair nachtviswater. 

- Het merendeel van de respondenten vist 1 á 2 keer per week ’s 

nachts. 

- Vrijwel alle respondenten vissen met het maximaal toegestane 

aantal van 2 hengels. 

- Vrijwel alle toestemminghouders vissen op karper. 

- De meeste sportvissers maken gebruik van een paraplu als 

kampeermiddel. Toch maakt ongeveer een kwart van de 

respondenten ook regelmatig gebruik van een bivy of tent. 

- Ruim driekwart van de respondenten wordt weleens of vaak 

gecontroleerd. Iets minder dan een kwart zegt nog nooit te zijn 

gecontroleerd tijdens het nachtvissen. Gemiddeld is een 

sportvisser in 2009 2 keer gecontroleerd. 

- Tweederde van de respondenten vist meestal met een vismaat, 

eenderde vist meestal alleen. 

- Tweederde van de respondenten vindt de prijs van 40 euro voor de 

nachtvistoestemming acceptabel. Een kwart vindt de prijs te hoog 

en slechts een beperkte groep vindt de prijs te laag. 

4.2 Ergernissen en wensen 

- Ruim de helft van alle respondenten ergert zich aan afval langs de 

waterkant. Andere veel genoemde ergernissen zijn overlast van 

andere sportvissers/recreanten, het verbod op gebruik van tenten 

en bivy’s en sportvissers die de regels overtreden. 

- De meest genoemde wens van de respondenten is het mogen 

gebruiken van een tent of bivy. Daarnaast zijn veel gehoorde 

wensen de beschikbaarheid van meer nachtviswateren, het hele 

jaar door mogen nachtvissen, strengere controle met hardere 

sancties en het mogen vissen met 3 hengels. 

4.3 Vergelijking resultaten 2008 en 2009 

- De enquêteresultaten voor 2009 zijn voor een groot deel 

vergelijkbaar met de resultaten uit 2008. 
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- In 2009 is een duidelijkere piek in leeftijden te zien van 21 tot en 

met 35 jaar. In 2009 liep deze piek door tot en met 50 jaar. 

- De ‘nieuwe aanwas’ in 2009 is duidelijk kleiner dan in 2008, maar 

nog steeds is de vraag naar nachtvistoestemmingen groot. 

- De nachtvistoestemming werd in 2009 gemiddeld vroeger in het 

jaar aangeschaft dan in 2008. Dit kan een vorm van gewenning 

aan de toestemming zijn. 

- Ten opzichte van 2008 zijn de Dobbeplas, Vlietland en de 

Bleiswijkse Zoom minder populair geworden, terwijl de 

Zevenhuizer Plas duidelijk vaker wordt genoemd als favoriet water. 

- Het aantal respondenten dat gebruik maakt van een tent of bivy is 

in 2009 ruim gehalveerd ten opzichte van 2008. 

- Het aantal personen dat nog nooit is gecontroleerd, is in 2009 

bijna gehalveerd ten opzichte van 2008. 

- In 2009 spreken 10 personen de wens uit dat ze in de toekomst 

veilig, rustig en zonder overlast te kunnen vissen, terwijl dit in 

2009 bijna niet werd genoemd. 
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