
2REGIONIEUWS ZUIDWEST NEDERLAND >> MEI 2018 >> HÉT                  .NL

>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJZWN.NL

ZUIDWEST 
NEDERLAND

IN DEZE BIJLAGE:
>> TERUGZETVERPLICHTING ZEEBAARS IN 2018 >> VISSTANDONDERZOEK EN NIEUW VISPLAN VOLKERAK-

ZOOMMEER >> AAL BLIJFT ZORGENKINDJE >> KAMPIOENSCHAP VIJVERVISSEN >> MEER DAN 700 

HENGELSPORTVOORZIENINGEN >> SAMEN MET DE VERENIGINGEN >> KANSEN SPORTVISSERIJ BIJ ‘KIER’ 

HARINGVLIET >> UPDATE RECHTSZAKEN BENEDENRIVIERENGEBIED

Ondanks de beschermingsmaatregelen die in voorgaande jaren zijn 
genomen, is de omvang van het zeebaarsbestand verder teruggelo-
pen. Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, worden in 
2018 zowel de beroeps- als sportvisserij strenger gereguleerd. Daarbij 
geldt voor sportvissers het hele jaar een terugzetverplichting. 

TERUGZET-
VERPLICHTING 
ZEEBAARS 
IN 2018

In 2017 gold er nog een terugzetver-
plichting voor de eerste helft van het 
jaar en was van 1 juli tot en met 31 de-

cember een baglimit van één vis per dag 
van kracht. Op de jaarlijkse vergadering van 

de EU-Visserijministers eind december in 
Brussel is besloten om dit te wijzigen in een 
terugzetverplichting voor het gehele jaar. In 
2018 mogen sportvissers dus geen zeebaars 
onttrekken. De regelgeving omtrent zee-

baars verandert echter regelmatig. Houd 
daarom www.sportvisserijzwn.nl in de 
gaten voor de laatste actuele ontwikkelin-
gen in het zeebaarsdossier.
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VISSTANDONDERZOEK EN NIEUW 
VISPLAN VOLKERAK-ZOOMMEER

AAL BLIJFT ZORGENKINDJE

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft samen met de Vereniging van 
Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer eind 2017 een uitgebreid 
onderzoek uit laten voeren naar de visstand op dit water. In 2008 werd 
een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.

Ondanks dat de aalvangsten op diverse wateren in Zuidwest Nederland 
lijken te zijn toegenomen, is op nationaal en internationaal niveau nog 
geenszins sprake van herstel van de aalstand. Europees gezien is het 
bestand aan rode aal en schieraal zelfs met circa 75% gedaald. 

De aal die nog wordt gevangen is door-
gaans een stuk langer en zwaarder dan 
voorheen. De verklaring hiervoor is dat bij 
een achteruitgang van de populatie het 
aandeel vrouwtjes toeneemt om voor een 
zo groot mogelijk nageslacht te zorgen. En 
vrouwtjes worden beduidend groter en 
zwaarder dan de mannetjes.

DDe resultaten laten zien dat de 
hoeveelheid vis in tien jaar met 
grofweg 30% is afgenomen. Er zijn 

maar liefst 29 verschillende soorten ge-
vangen (negen meer dan in 2008). Deze 
toename zit vooral in het hogere aantal 
exoten en 'zoute' soorten zoals roofblei, 
marmergrondel, harder en sprot. Het Vol-
kerak-Zoommeer wordt nog altijd gedomi-
neerd door brasem en snoekbaars, al zien 
we wel relatief meer baars en snoek. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het 
aandeel grote (>40 cm) brasems circa 75% 
van de totale biomassa uitmaakt. In 2008 
bestond 10% van het brasembestand uit 
vissen van 16 tot 40 cm. Deze lengteklasse 
lijkt in 2017 nagenoeg geheel verdwenen.
 

Op de Vlasroot wordt een van de twee voorrondes van Sportvisserij Zuidwest Nederland vervist in 
aanloop naar het kampioenschap Vijvervissen. 

SCHRIJF JE IN!
Wil je meedoen aan een van de twee 
voorrondes die Sportvisserij Zuidwest 
Nederland organiseert? Schrijf je dan 
in via www.sportvisserijzwn.nl (web-
winkel). Wie het eerst komt, het eerste 
maalt dus meld je snel aan!
Het reglement ontvang je na inschrij-
ving, maar er zal in ieder geval worden 
gevist met de vaste hengel van maxi-
maal 13 m. 

VOORRONDES KAMPIOENSCHAP 
VIJVERVISSEN

Sportvisserij Zuidwest Nederland:
• 2 juni, Vlasroot (Veldhoven)
• 16 juni, ’t Lisje (Oirschot)

Hengelsportfederatie Midden  
Nederland:
• 18 augustus, Aquavita (Driel)

Sportvisserij Limburg:
• Data volgen nog

Finale:
• 1 september, Slothoevevijver (Vinkel)

Naast de sterke daling van rode 
aal en schieraal is de intrek van 
glasaal in de Zeeuwse en Zuid-

Hollandse wateren nog altijd schrikbarend 
laag. De afgelopen jaren bedroeg de aan-
was van glasaal slechts één tot enkele pro-
centen van de aantallen die in de jaren ’60 
en ’70 werden gemeten. Vanaf 2015 moni-
toren tientallen vrijwilligers, waaronder 
veel sportvissers, in het kader van ‘Samen 
voor de Aal’ met kruisnetten de intrek van 
glasaal in Zeeland en Zuid-Holland. ‘Als we 
kijken naar de gegevens die in Zeeland en 
Zuid-Holland worden verzameld over de 
intrek van glasaal, dan blijkt daaruit dat er 
geen sprake is van een opleving. Met een 
uitzondering van het jaar 2014 schommelt 
de intrek sinds de eeuwwisseling rond het 
huidige lage niveau. Er worden hele goede 
stappen gemaakt bijvoorbeeld met de aan-

leg van vismigratievoorzieningen, maar de 
getallen geven aan dat we nog een lange 
weg te gaan hebben.’, aldus Sanne Ploe-
gaert van Stichting RAVON en projectlei-
der van het project ‘Samen voor de Aal’.

TERUGZETPLICHT HANDHAVEN
Gezien de situatie waar de aal helaas nog 
altijd in verkeert, is Sportvisserij Zuidwest 
Nederland van mening dat de in 2009 in-
gevoerde terugzetplicht vooralsnog moet 
worden gehandhaafd. Tijdens de algeme-
ne ledenvergadering van Sportvisserij Ne-
derland zal het meeneemverbod worden 
geëvalueerd. Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland wil samen een stip op de horizon  
zetten en bepalen bij welke aalstand en 
glasaalintrek er wel ruimte is om onder 
voorwaarden aal mee te nemen.

NIEUW 
KAMPIOENSCHAP VIJVERVISSEN
Het vissen op visvijvers wordt steeds populairder. Sportvisserij 
Limburg, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Hengelsportfederatie 
Midden Nederland hebben daarom de handen ineen geslagen en 
organiseren gezamenlijk het kampioenschap Vijvervissen.

Er zijn steeds meer commerciële 
karpervijvers in ons land, maar 
ook hengelsportverenigingen 

richten zich met hun visvijver steeds 
meer op deze nieuwe tak van sport. 
Sportvisserij Zuidwest Nederland or-
ganiseerde al een aantal jaar een Fede-
ratief Kampioenschap Vijvervissen en 
Sportvisserij Limburg viste in 2017 al 
een aantal van haar selectiewedstrij-
den op visvijvers. Dit jaar organiseren 
ze samen met Hengelsportfederatie 
Midden Nederland – de drie federaties 
met waarschijnlijk de hoogste visvij-

verdichtheid van Nederland – een kampi-
oenschap Vijvervissen. Hier moet je als vij-
vervisser eigenlijk wel aan mee doen!

WEDSTRIJDOPZET
De opzet van het kampioenschap Vijver-
vissen is vergelijkbaar met het Engelse 
Fish ‘O’ Mania. De drie federaties organise-
ren elk een aantal voorrondes op verschil-
lende visvijvers (zie kader). Tijdens deze 
voorrondes kun je je plaatsen voor de fi-
nale. Er zijn achttien plaatsen beschikbaar 
voor de finale; zes per federatie. De finale 
zal plaatsvinden op zaterdag 1 september 
en worden gevist op de nieuwe vijver van 
de Slothoevevijver in Vinkel. 

VOORRONDES
Sportvisserij Zuidwest Nederland orga-
niseert twee voorrondes. De eerste wordt 
op de Vlasroot gevist en vindt plaats op 2 
juni. Hieraan kunnen 20 deelnemers mee-
doen en er zijn twee plaatsen voor de fi-
nale. De Vlasroot is een visvijver in Veld-
hoven. Het visbestand bestaat vooral uit 

kleine karpers, brasem en zeelt. Op 16 
juni wordt er gevist op ’t Lisje in Oir-
schot. Hier kunnen 40 vissers zich in-
schrijven en zijn vier plaatsen voor de 
finale te vergeven. Op ’t Lisje zal het 
vooral gaan om het vangen van bra-
sems. Naast de tickets voor de finale 
zijn er ook dagprijzen te winnen.

‘RECORDVISSEN’
De bij het onderzoek gevangen vissen wa-
ren in een uitstekende conditie. Van ver-
schillende roof- en witvissoorten zijn uit-
zonderlijk grote exemplaren gevangen. 
Deze ‘recordvissen’ maken het Volkerak-
Zoommeer geliefd bij sportvissers. Kort 
na het onderzoek is er zelfs een snoek van 
134 cm gevangen op het Zoommeer. Daar-
naast had een sportvisser in 2017 de vis-
dag van zijn leven met een snoekbaars van 
113 cm. Deze dames zijn – net als alle ande-
re vissen die bij het onderzoek zijn gevan-
gen – weer netjes teruggezet.

EXPERTGROEP
Een expertgroep buigt zich momenteel 
over de resultaten van dit onderzoek en 

alle andere beschikbare gegevens over de 
visstand en visserij. Deze groep adviseert 
onder andere over het brasemquotum, 
waarna een nieuw visplan wordt opgesteld. 
Sportvisserij Zuidwest Nederland zal na de 
zomer een informatieavond organiseren 
over het Volkerak-Zoommeer. Sportvissers 
zullen hier worden bijgepraat over de resul-
taten van het onderzoek, de visstand en de 
afspraken met de beroepsvisserij.
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V erreweg het merendeel van 
de voorzieningen  (circa 400) 
betreft vissteigers. Alleen al 

langs het Kanaal door Voorne liggen 
179 vissteigers. In de Alblasserwaard 
nabij Kinderdijk en Groot-Ammers lig-
gen nog eens 150 vissteigers. Het Ach-
terwaterschap nabij Groot Ammers 
is sinds 2016 ook een traject aan vis-
stoepen rijker, waar dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt. Verder vind je in 
Zuid- Holland onder andere vissteigers 
langs de Hennipsloot en de Bleiswijkse 
Zoom, maar ook aan de recreatieplas 
Delftse Hout. Deze laatste zijn in 2016 
volledig gerenoveerd.

BRABANT
Ook Brabant is rijk aan sportvisserij-
voorzieningen. Hier vind je zowel vis-
stoepen als vissteigers zoals in de om-
geving Steenbergen en Kruisland. Aan 
het Oude Maasje liggen sinds 2015 cir-
ca 30 landtongen waar vanaf kan wor-
den gevist. Langs de Vlasroot bij Veld-
hoven (onder Eindhoven) vind je onze 
nieuwste visstoepen, in 2016 zijn er in 
totaal 22 gerealiseerd. Verderop aan de 
Maas bij Heijen (nabij Boxtel) bevindt 

Afgelopen najaar heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zeven-
tien  regiobijeenkomsten georganiseerd voor bij haar aangeslo-
ten hengelsportverenigingen. De meest besproken onderwerpen 
waren het inbrengen van viswateren, een terugblik op de 
Algemene Ledenvergaderingen en jeugd(onderzoeken).

SAMEN MET DE 
VERENIGINGEN

Het is belangrijk dat hengelsportverenigingen activiteiten organiseren, zeker voor de jeugd. 

Bij Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland zijn 225 verenigingen 
en 145.654 VISpashouders aan-

gesloten. Op de regiobijeenkomsten 
kwamen 95 verenigingen af die 55% 
van alle sportvissers uit het gebied van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland ver-
tegenwoordigen. Daarbij was de op-
komst van kleine verenigingen (<250 
leden) met circa 25% laag, terwijl de 
grotere verenigingen (250> leden) met 
ruim 60% wel vaak op de bijeenkom-
sten afk wamen.

NAAR DE VERENIGINGEN TOE
De belangenbehartigers van Sport-
visserij Zuidwest Nederland zullen 
voortaan vaker proactief contact zoe-
ken met de verenigingen en vaker bij 
hen langsgaan. Dit om meer samen te 
werken, voorgesteld beleid tijdig af te 
stemmen, beter inzicht te krijgen in 
het functioneren van de vereniging 
en waar mogelijk de verenigingen een 
duwtje in de rug te geven met passen-
de ondersteuning. Per provincie heeft 

Sportvisserij Zuidwest Nederland een 
belangenbehartiger die goed op de 
hoogte is van alles wat er speelt op het 
gebied van vis en water. Daarnaast 
heeft de belangenbehartiger de juiste 
contacten om de vereniging verder te 
helpen. 

ZET JE IN VOOR JOUW HSV!
Wil jij als sportvisser ook wat bete-
kenen voor je vismaten en collega-
sportvissers? Zie jij kansen om de hen-
gelsport in jouw omgeving naar een 
hoger plan te tillen? Heb jij tijd en zin 
om als vrijwilliger een bijdrage te leve-
ren aan onze hobby? Neem dan con-
tact op met je hengelsportvereniging 
of bezoek eens de algemene ledenver-
gadering van jouw vereniging. Daar 
wordt namelijk het beleid van de hen-
gelsportvereniging bepaald en kan je 
jouw wensen en ideeën uitspreken. 
Verenigingen horen graag wat er be-
ter kan, waar kansen liggen en waar 
sportvissers kunnen helpen bij het rea-
liseren van de plannen.

>> VRIJWILLIGERS VAN 
HET EERSTE UUR
Rini Wezenbeek en Jack Broeders zijn 
beheerders van het eerste uur. Deze 
vrijwilligers gaan al tien jaar het groen 
te lijf gaan in de regio West-Brabant. 
Zeker drie keer per jaar gaan deze heren 
circa dertig voorzieningen langs om 
ervoor te zorgen dat die er weer mooi bij 
liggen. Jack: “We doen het niet zozeer 
omdat het een leuke bezigheid is. We zijn 
gewoon graag in touw om het viswater 
zo goed mogelijk bereikbaar en bevisbaar 
te houden.” Ondanks dat de heren van 
respectabele leeftijd zijn, leveren ze niets 
in aan enthousiasme en inzet. Rini: “Het 
is behoorlijk zwaar werk, zeker als je onze 
leeftijd in ogenschouw neemt. Maar het 
voordeel is dat je ’s avonds tevreden en als 
een blok in slaapt valt. Daarnaast houden 
we het al zo lang vol omdat we een goed 
team zijn.” Rini en Jack worden niet alleen 
door Sportvisserij Zuidwest Nederland ge-
waardeerd: “De positieve reacties van de 
aanwezige sportvissers op locaties waar 
we bezig zijn, geven veel voldoening”.

>>  ONDERSTEUNING
Ben je na het lezen van dit verhaal ook 
geïnteresseerd geraakt in het vrijwillig 
onderhouden van visstekken? Neem dan 
contact op met Sportvisserij Zuidwest 
Nederland via info@sportvisserijzwn.nl.
Wil je als hengelsportvereniging ook 
met voorzieningen aan de slag, maar 
heb je hulp nodig? Neem dan contact op 
met Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland 
een subsidiefonds waar je als hengel-
sportvereniging aanspraak op kunt maken 
voor het realiseren van voorzieningen. 
Alles over het Fonds voor Verbetering van 
Sportvisserijmogelijkheden vind je op 
www.sportvisserijnederland.nl. 

mer veelvuldig gebruik van gemaakt, dus 
het treft dat er direct een dubbele variant 
is aangelegd!

ONDERHOUD
Een grote hoeveelheid voorzieningen 
brengt een even zo grote opgave aan be-
heer en onderhoud met zich mee. De voor-
zieningen moeten niet alleen heel, maar 
ook toegankelijk blijven. Dat kunnen we 
niet alleen. Sinds jaar en dag werkt de fe-
deratie dan ook samen met vrijwilligers 
van de lokale hengelsportverenigingen. 
In totaal gaan er vrijwilligers van negen 
verschillende verenigingen ieder jaar mi-
nimaal twee keer op pad om ervoor te 
zorgen dat stekken en voorzieningen toe-
gankelijk en begaanbaar zijn. 

Jack Broeders en Rini Wezenbeek.

Alle aangesloten hengelsportverenigingen worden weer uitgenodigd voor de alge-
mene ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland op 31 mei 2018.

MEER DAN 700 HENGELSPORT-
VOORZIENINGEN
Het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland 
telt meer dan 700 sportvisserijvoorzieningen. 
Deze voorzieningen zijn er voor het gemak van 
de sportvisser, maar garanderen ook een betere 
bereikbaarheid van het water.

zich een  relatief nieuw traject van beton-
platen.

ZEELAND
Ook aan de ‘zoute’ sportvisser wordt ge-
dacht. Zo zijn er in 2017 in overleg met de 
lokale hengelsportverenigingen 34 nieuwe 
hekoverstapjes langs de Westerscheldedijk 
in Zeeland gerealiseerd. De meeste van die 
dijken worden begraasd en zijn zodoende 
afgerasterd. De overstapjes – die in over-
leg met de pachters zijn aangelegd – zor-
gen ervoor dat je niet eindeloos ver hoeft 
om te lopen om bij het water te komen. Je 
vindt ze tussen Rilland en Hansweert.

TRAILERHELLINGEN
Door verandering in vraag vanuit de sport-
visserij, verschuift de focus in het type 
voorziening. Zo hebben we vorig jaar aan 
het Volkerak een trailerhelling gereali-
seerd. Dit water is een hotspot voor roof-
vissers, maar de mogelijkheden om een 
boot te water te laten waren beperkt. 
Samen met een lokale ondernemer en 
de gemeente Goeree Overfl akkee heeft 
Sportvisserij Zuidwest Nederland aan de 
Galathese Haven een nieuwe trailerhelling 
opgeleverd. Daar wordt sinds vorig jaar zo-
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Dit najaar gaan de Haringvlietsluizen op een 
kier. Hierdoor zal de verbinding van de Rijn en 
de Maas via het Haringvliet met de zee worden 
hersteld. Zes natuurorganisaties, waaronder 
Sportvisserij Nederland, hebben samen met de 
regio, Sportvisserij Zuidwest Nederland en met 
steun van de Nationale Postcodeloterij de 
handen ineengeslagen om deze kans te pakken 
voor herstel van de dynamische delta, die het 
Haringvliet ooit was. Dat doen ze onder de 
noemer ‘Droomfondsproject Haringvliet’. 
Sportvissers en andere belanghebbenden 
werden onlangs in Hellevoetsluis 
geïnformeerd over dit bijzondere project. 

KANSEN SPORTVISSERIJ 
BIJ ‘KIER’ HARINGVLIET

gloedvol betoog over de natuur in het Haringvlietgebied. Aan de 
hand van prachtige foto’s liet hij zien wat er nu al leeft en wat er 
in de toekomst nog aan ‘nieuwe natuur’ te verwachten valt. Ook 
was Sluijter zeer te spreken over de sportvissers. Volgens hem 
hebben natuurorganisaties deze groep te lang over het hoofd 
gezien, terwijl sportvissers ook natuurbelevers en -liefhebbers 
zijn. Het Droomfondsproject toont volgens hem duidelijk aan 
dat samenwerken tussen natuurorganisaties en sportvisserij 
loont. 

BELEVING
“De kier gaat voor zowel vogels als vissen voordelen opleveren 
en met de recreatieve voorzieningen waar we nu aan werken 
gaan we ervoor zorgen dat deze voordelen ook optimaal benut 
kunnen worden voor de vis- én vogelliefhebbers” vertelde Paul 
Rutten namens Vogelbescherming Nederland en tevens project-
leider van het onderdeel recreatie van het Droomfonds. Ook de 
federatie en Sportvisserij Nederland zijn hierin actief.  Hij ver-
telde over de voorzieningen die zullen worden aangelegd. Dit 
om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten. Na-
tuurlijk ging hij in op de geplande vogelobservatiehutten maar 
hij presenteerde ook de aanleg van twintig tot dertig visplekken 
en twee trailerhellingen. Deze grote hellingen - waar tegelijker-

tijd twee tot drie boten te water kunnen worden gelaten, ook bij 
lagere waterstanden - zullen zowel aan de zuid- als noordkant 
van het Haringvliet worden aangelegd. Ook worden er te-wa-
ter-laat-plaatsen voor kanoërs en belly-boaters gerealiseerd, aan 
zowel de noord- als de zuidzijde van het Haringvliet. Ten oosten 
van Hellevoetsluis worden ook nieuwe dijkovergangen gereali-
seerd zodat (wedstrijd)vissers makkelijk bij de oever van het Ha-
ringvliet kunnen.

SPORTVISPARADIJS
Verder werd er deze avond aandacht besteed aan verschillende 
sportvisevenementen die in het kader van het droomfondspro-
ject worden georganiseerd. Eind juni staat er een gecombineerd 
kayak- en bellyboot evenement gepland en in september wordt 
een grote streetfishwedstrijd rondom het Haringvliet georgani-
seerd. Tenslotte zal de zevende editie van de Predatortour ook in 
het kader van het Droomfondsproject staan. Al deze evenemen-
ten leveren een bijdrage aan het verzamelen van gegevens over 
de visstand. 

VERVOLGBIJEENKOMSTEN
Vanwege het grote aantal sprekers was er helaas weinig tijd 
voor vragen en discussie. Daarom zullen er dit jaar vervolgbij-
eenkomsten worden georganiseerd die dieper zullen ingaan op 
de effecten van ‘de kier’. Bijvoorbeeld over het Zuiderdiep, een 
zeer populair karperwater in de regio met een uniek bestand 
aan grote vissen. Dit water is nu al behoorlijk brak, reden dat de 
karpers er goed groeien, maar het is echter nog niet duidelijk of 
en hoe de kier dit water gaat beïnvloeden. 

De informatieavond die door Sportvisserij Zuidwest 
Nederland samen met Sportvisserij Nederland werd 
georganiseerd, trok meer dan honderd mensen. Voor 

het merendeel sportvissers, maar ook natuurbeheerders, wa-
terschappers, wethouders en recreatiebedrijven. Aan de hand 
van een aantal presentaties werd duidelijk gemaakt hoe ‘de 
kier’ technisch werkt, wat de te verwachten effecten op de 
visstand zijn, wat het Droomfonds voor de natuur gaat bete-
kenen en hoe recreanten en sportvissers gaan profiteren van 
een mooier Haringvliet. Tenslotte werd aandacht besteed 
aan de diverse sportvisevenementen die dit jaar in het kader 
van het droomfondsproject worden georganiseerd. 

ZOUT EN ZOET 
Koen Workel, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, beet de 
spits af met een duidelijke presentatie over de werking van 
‘de kier’. Aan de hand van een korte film en een powerpoint-
presentatie liet hij zien hoe vanaf 2018 een natuurlijker over-
gang tussen zoet- en zoutwater er in de praktijk uit zal gaan 
zien. Vaststaat dat Rijkswaterstaat voorzichtig van start zal 
gaan (‘lerend implementeren’) waardoor wordt voorkomen 
dat de opening van de sluis onvoorziene gevolgen zal hebben. 
Ook werd verteld hoe door ‘de kier’ het ongewenste uitspoe-

len van zoetwatervis kan worden voorkomen. Door de veel geleide-
lijker overgang van zoet naar zout water kunnen vissen namelijk 
meebewegen met het zoute water. 

TREK- EN STANDVISSEN
Visbioloog Erwin Winter van Wageningen Marine Research hield 
een betoog waar veel van de aanwezigen voor waren gekomen, na-
melijk de effecten van de kier op de visstand (op basis van het rap-
port Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van 
het Kierbesluit in 2018). Deze zal voor veel trekvissen (zeeforel, fint, 
spiering, aal en haring) goed uitpakken. Zij kunnen straks weer hun 
paai- en opgroeigebieden bereiken. Maar ook standvissen als snoek, 
baars, snoekbaars, brasem en kolblei profiteren van ‘de kier’ door de 
verwachte toename van de hoeveelheid voedsel. Wel zullen de vis-
sen meezwemmen met het water. Wordt het te zout, dan zwemmen 
ze richting Spui. Voert het Haringvliet meer zoetwater aan, dan zul-
len de vissen weer richting en zelfs door de dam zwemmen. Van 
roofvissen als snoek, snoekbaars en baars is bekend dat ze brak wa-
ter niet schuwen: deze roofvissen jagen namelijk graag op jonge ha-
ring en spiering die vanuit zee richting het zoete water zwemmen. 

NATUUR
Boswachter Ted Sluijter, werkzaam bij Natuurmonumenten, gaf een 

Het volledige rapport ‘Prognose visstand in en rond het Haringv-
liet na invoering van het Kierbesluit in 2018’ is te downloaden op 
www.sportvisserijzwn.nl. Meer informatie over het Droomfonds 
Haringvliet vind je op: www.haringvliet.nu. 

De effecten van ‘de kier’ zullen naar verwachting zowel voor trekvis-
sen (zeeforel, fint, spiering, aal en haring) als standvissen (snoek, baars, 
snoekbaars, brasem en kolblei) positief uitpakken.
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Na de verloren rechtszaak inzake de beroepsvisserij in de Biesbosch 
heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de bakens verzet. De nog 
lopende rechtszaken die betrekking hebben op het Benedenrivieren-
gebied zullen worden afgemaakt, maar tegelijkertijd willen we in 
overleg met de betrokken partijen om afspraken te maken voor een 
betere toekomst.

UPDATE RECHTSZAKEN 
BENEDENRIVIERENGEBIED

Sinds de vorige publicatie over dit 
onderwerp in de regio-editie van 
december 2017 zijn met Staats-

bosbeheer, de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland en NetVISwerk (de 
belangenvereniging van kust- en bin-
nenvissers) goede gesprekken gevoerd. 
In plaats van ons te concentreren op de 
verschillen, wordt vooral gekeken naar 
de gemeenschappelijke belangen. De 
betrekkelijk jonge koepelorganisatie 
van de (beroeps)binnenvissers draagt 
bijvoorbeeld uit voor duurzame bevis-
sing te zijn. Dat biedt een basis. Deson-
danks blijken er nog grote verschillen 

van inzicht te zijn tussen de partijen om-
trent feit & fictie rond de visstand in het 
Benedenrivierengebied. In besluiten en 
uitspraken blijkt steeds weer het Witten-
veen & Bos rapport leidend te zijn. Jaarlijk-
se IMARES-rapporten wijzen echter op een 
structurele neerwaarts trend.

NIEUW VISSTANDONDERZOEK
Tijdens een zitting van de Kamer voor 
de Binnenvisserij in februari 2018, gaf de 
Voorzitter geërgerd aan dat partijen het 
overleg moeten zoeken in plaats van el-
kaar te vuur en te zwaard te bestrijden. 
Tijdens een zitting van de Raad van Sta-

te in een andere procedure, gaf die na-
drukkelijk aan ook naar de Nederlandse 
staat te kijken om dit ter hand te ne-
men. In antwoord daarop namens de 
staat – hetgeen werd opgetekend door 
een journalist van het Algemeen Dag-
blad in een artikel van 18 februari in 
het Dordtse Regiokatern – werd geant-
woord dat er dit najaar, en anders ui-
terlijk 2019, een nieuw uitgebreid on-
derzoek komt naar de visstand. Dat zou 
mooi zijn: ook vooral om te kijken naar 
de oorzaken van de achteruitgang van 
de (schub)visstand.

TIJD EN GEDULD
Om een einde te maken aan de lange 
historie van rechtszaken, deed de Raad 
van State een klemmend beroep op de 
staat om met de partijen om tafel te 
gaan. Anders blijft de recente geschie-
denis zich herhalen. Sportvisserij Zuid-
west Nederland pleit hier achter de 
schermen sinds medio vorig jaar ook 
voor bij diverse partijen. Het zou goed 
zijn als dit nu wordt opgepakt. Het zal 
echter zeker de nodige tijd vergen voor 
we resultaat zullen zien. Hoe frustre-
rend dit soms ook kan zijn, we vragen 
je om geduld te bewaren en ons de tijd 
te gunnen om stappen vooruit te ma-
ken, ook als het soms zoals bij het re-
cente ontheffingsbesluit tegenzit. Uiter-
aard houden we je op de hoogte van de 
vorderingen via Hét VISblad, onze web-
site en tijdens de informatieavonden 
over het Benedenrivierengebied die we 
sinds 2016 organiseren.
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