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STEKKEN ZOEKEN MET VISPLANNER
DIGITALE TOESTEMMING
Per 1 januari 2015 is de VISplanner samen met de VISpas 2015, ook een
rechtsgeldige toestemming om aan te tonen dat je op een bepaalde plek mag
vissen. De Visplanner App kan desgewenst als digitale vervanger dienen
van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren in de papieren versie.
Met je smartphone of tablet kun je aan dan de waterkant aantonen dat je er
rechtmatig mag vissen. Het voordeel van deze digitale ontwikkeling is dat je
altijd de laatste actuele versie kunt laten zien en je de digitale aanvullingslijsten niet meer uit hoeft te printen. Om ervoor te zorgen dat er geen hiaten
zitten tussen de papieren lijst en de digitale versie zal Sportvisserij Limburg
de laatste voor het eind van dit jaar nauwkeurig nalopen. Mocht je hier nu al
hiaten in hebben ontdekt, stuur dan graag een bericht naar het kantoor in
Roermond via info@sportvisserijlimburg.nl zodat we de digitale lijst kunnen
bijwerken.

Sportvissers zijn altijd op zoek naar nieuwe stekken.
De VISplanner is een ideaal digitaal hulpmiddel bij deze
zoektocht. Hierop kun je met behulp van je smartphone
zien waar je mag vissen en welke sportvisvoorzieningen
er op de stek in kwestie aanwezig zijn.
DOOR MARC BUDÉ

D

e VISplanner is een
handig hulpmiddel bij
het plannen van een
vistrip naar voor jou onbekende
visplekken. De omschrijvingen
van de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren staan vermeld, waar
je met de VISpas mag vissen,
zijn namelijk vaak beknopt –
anders zou dit boekje al snel op
de dikke Van Dale gaan lijken.
Zoek je dus meer informatie
over een bepaalde stek, dan is
de VISplanner hier het aangewezen middel voor.

DETAIL INFORMATIE
Nadat je je VISpasnummer

hebt ingevoerd,
kun je zoeken op
basis van postcode,
plaats of de naam
van het viswater.
Op de kaart wordt
vervolgens in blauw
aangegeven waar
je met jouw VISpas
mag vissen; de
bruin gemarkeerde
gedeelten vallen daar buiten.
Desgewenst kun je
ook nagaan of de
door jou gezochte
stek een nachtviswater is, je er met
een nachtverblijf

mag bivakkeren en of je er met
drie hengels mag vissen. Andere aanvullende opties geven
onder meer informatie over de
aanwezigheid van vissteigers,
trailerhellingen of hengelsportzaken. Vele stekken zijn ook
voorzien van een foto van de
oever en een beschrijving hoe je
er kunt komen.

TOEGANKELIJKHEID
Door verder in te zoomen op het
viswater kun je de toegangswegen naar de stek bekijken. Want
hoewel de VISplanner aan kan

geven dat je ergens mag vissen,
is dit geen garantie dat je de oever ook makkelijk kunt bereiken.
Vooral langs de Maas, sommige
kanalen en nabij recreatieterreinen zijn de oevers, vaak als
gevolg van natuurontwikkelingsprojecten, niet (meer) gemakkelijk bereikbaar per auto.
Daar zul je na de auto te hebben
geparkeerd een stukje moeten
lopen om bij de stek te komen.
De vermelding in de VISplanner
geeft geen rechtvaardiging om
de toegang van de oever per
auto af te dwingen.

Nieuwe stekken
vind je met behulp
van de VISplanner.

Nieuwe stekken vind

je met behulp van de

VISplanner.

www.sportvisserijlimburg.nl
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HET ROER OM BIJ HSV DE SPRINGENDE BEEKFOREL
regelen, zoals het plaatsen
van zwarte zwanen en schuilkorven. Daarnaast werd er
nieuwe vis, voornamelijk voorn,
uitgezet. Desondanks bleef het
probleem bestaan, want ook de
uitgezette voorns waren in een
mum van tijd weer verdwenen.

NIEUWE WEG

Na een terugloop in ledental is HSV De Springende Beekforel
nu weer een bloeiende vereniging.

HSV De Springende Beekforel in Wijlre kreeg de
afgelopen jaren frequent bezoek van de aalscholver,
waardoor de visstand en het ledenaantal sterk afnam.
De vereniging besloot niet bij de pakken neer te zitten
en wist met succes het roer om te gooien. Tijd om deze
innovatieve vereniging eens in de picture te zetten.

De Springende Beekforel
besloot daarom een nieuwe
weg in te slaan en een ander
uitzetbeleid te gaan voeren.
“Als we kleine vis blijven
uitzetten, dekken we steeds
opnieuw de tafel voor de aalscholver”, aldus Van Kalsbeek.
De vereniging gooide echter
niet zomaar het roer om. Van
Kalsbeek schreef samen met
topvisser en wereldkampioen
Jo Adriolo een uitgebreid plan
van aanpak. Hierin werd het
nieuwe uitzetbeleid van de
vereniging uitvoerig omschreven, waarbij de expertise en
ervaringen van Jo goed van
pas kwamen. Kern van het plan
was de uitzet van spiegel- en
schubkarpers van 1,5 kg. Deze
vissen zijn te groot voor de
aalscholver, waardoor die weg
zal blijven. Sportvissers zullen
daarentegen toestromen, want
het vissen op deze soorten met
de vaste stok of de method
feeder is – in navolging van
Engeland – erg in opkomst en
geweldig om te doen.

UITZET IN FASES
De uitzetting van de schub- en
spiegelkarpers heeft vervol-

gens gefaseerd plaatsgevonden. “Het is belangrijk om de
vissen in fases uit te zetten.
Zou je dit in één keer doen, dan
wordt het wel heel erg druk
voor de overige bewoners van
de visvijver en raken de vissen
te gestrest”, licht Van Kalsbeek
toe. In oktober 2013 werd
maar liefst 700 kg spiegel- en
schubkarpers uitgezet. De
tweede levering werd in december 2013 bezorgd. Er werd
toen ruim 600 kg vis uitgezet.
Een paar maanden later, in
maart 2014, werd er nog eens
400 kg vis uitgezet. De uitzettingen werden gedeeltelijk uit
eigen kas, en gedeeltelijk met
een subsidie van Sportvisserij
Limburg gefinancierd.

FANTASTISCH
RESULTAAT
De nieuwe weg die de vereniging is ingeslagen, werpt
inmiddels zijn vruchten af. De
aalscholvers kregen de grotere
vissoorten niet te pakken, terwijl de kleinere vissen zich in
de drukker bezette vijver beter
wisten te verschuilen. Doordat
de aalscholvers vrijwel alleen
nog maar grote vissen tegenkwamen, bezochten die de vijver steeds minder om er later
zelfs helemaal weg te blijven.
Het nieuwe uitzetbeleid bood
dus een ideale oplossing voor
de aalscholverproblematiek,
waar de vereniging zo veel mee
te stellen had. Nu is niet alleen
de aalscholver weg, maar er is
ook meer voorn bijgekomen.

worden er verschillende visonderzoeken gedaan om de
gezondheid van de vissen te
checken. In het verlengde hiervan is de regel ingevoerd dat
schep- en leefnetten verplicht
moeten worden ontsmet in de
ontsmettingsbak naast het
clubgebouw. Deze maatregel
is ingevoerd om eventuele
besmetting van het vijverwater
te voorkomen.

VEEL WEDSTRIJDEN
ringende Beekforel.

HSV De Sp
De witvisvijver van

Een fantastisch resultaat! Voor
de meeste andere hengelsportverenigingen biedt dit uitzetbeleid helaas geen oplossing voor
de aalscholverproblematiek. Dit
omdat ze te veel moeten investeren vanwege de grootte van
de vijver in relatie tot de uitzet
van het aantal kilo karper.

ACTIEVE HOUDING
Sinds de uitzet in 2013 heeft
HSV De Springende Beekforel
ruim honderd nieuwe leden
kunnen inschrijven. Door
de goede vangsten aan de

visvijvers schiet de verkoop
van dagkaarten ook de lucht in.
“Daar doen we het voor. Maar
we moeten blijven investeren,
anders halen we de eindstreep
niet”, vertelt secretaris John
van Kalsbeek. Zo heeft de
vereniging onlangs een open
dag georganiseerd, een professionele website laten maken
en is De Springende Beekforel
actief geworden op Facebook.
Verder laat de vereniging regelmatig het water bemonsteren
en wordt het zuurstofgehalte
regelmatig gecontroleerd. Ook

Ook het wedstrijdgebeuren
heeft in 2014 een flinke boost
gekregen door de inzet van de
witviswedstrijdcommissie. Zo
werd er in augustus een open
witviswedstrijd gehouden waar
veel bekende topvissers op
af kwamen – zo gaven onder
anderen Arjan Klop, Jurgen
Spierings, Jo Adriolo en Rolf
van de Broek acte de présence.
In totaal zijn er dit jaar ruim
30 goed bezochte wedstrijden
georganiseerd. Deze wedstrijden vormen ook een graadmeter om te kijken of er nieuwe
vissen bijgezet moeten worden.
Het streven is om jaarlijks minimaal 300 kg vis uit te zetten.
Door kleinere karpers aan het
bestand toe te voegen, zal het

aasgedrag van de reeds aanwezige karpers positief worden
beïnvloed wat weer resulteert
in betere vangsten.

BEZIG BLIJVEN
Ondanks dat het nu weer
stukken beter gaat blijft de
vereniging niet stilzitten. “Over
één tot drie jaar hebben we
een prachtig viswater. Dat is
nu al het geval, maar het kan
nog veel beter. En er is nog
veel meer werk aan de winkel”,
aldus Van Kalsbeek.
Zo wil de vereniging zich ook
op het gebied van jeugdzaken
verbeteren. De jeugd heeft immers de toekomst. Zo staat er
voor 2015 een jeugdcursus in
de planning en is de vereniging
onlangs gestart met speciale vader en zoon middagen.
Hierbij mag een kind gratis
meevissen aan de forellenvijver.
Ook wil de vereniging in de
toekomst diverse workshops
gaan organiseren voor zowel
jong als oud om de leden verschillende vismethodes te leren
op de diverse viswateren van
de vereniging. “Onze nieuwe
weg werpt zijn vruchten af. Het
kost veel inspanning, maar we
zitten op de goede weg!”

Ook wedstrijdtoppers zoals Jurgen Spierings
visten dit jaar aan de witvisvijver.

Door CINDY LEMMENS

H

SV De Springende
Beekforel (opgericht
in 1957) beschikt
over drie prachtige viswateren.
Naast een forellenvijver heeft
de vereniging een witvisvijver
die rijk is aan vissoorten. In
deze vijver zit onder andere
karper, zeelt, voorn, brasem,
snoek, winde, baars, paling en
giebel. Ook kunnen de leden
vissen in het kronkelende
riviertje de Geul. Vlieg- en
spinnervissers kunnen hier
hun hart ophalen, in een, voor
Nederland, unieke omgeving.
28

AALSCHOLVERS

Secretaris John van

Kalsbeek.

Ondanks de diversiteit aan
viswateren ging het de laatste
jaren bergafwaarts met HSV
De Springende Beekforel. Het
ledenaantal kelderde flink. De
grote veroorzaker van deze ellende was de aalscholver. Deze
beschermde vogel ontdekte
de visvijvers van de vereniging
en hield hier flink huis. “Het
is erg belangrijk dat je leden
vis vangen. Anders krijg je het
moeilijk”, zegt secretaris John
van Kalsbeek. Daarom nam de
vereniging verschillende maat12/14 www.hetvisblad.nl
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Frans Nelissen voert al 24 jaar controles uit op het water.

TEKST EN FOTOGRAFIE CINDY LEMMENS

F

rans Nelissen werkt
al ruim 39 jaar als
vrijwilliger bij de
politie. Hij geeft onder meer les
over de Visserijwet aan agenten
in opleiding. En alsof dat nog
niet genoeg is gaat hij al 24 jaar
op pad met de politieboot – een
vorm van controle die vooral
door sportvissers erg wordt
gewaardeerd. Het is dan ook
niet zo gek dat Frans vorig jaar
een Koninklijke Onderscheiding
ontving voor zijn inzet. Het werk
van Frans is elke dag anders. Hij
vaart bijvoorbeeld geen vaste
routes of op vaste tijden. “Ik ga
niet alleen overdag op controletour. Soms ga ik bijvoorbeeld
tot 22.00 uur op pad in verband
met de nachtvisserij”, aldus
Frans. Vandaag start onze controletour echter om 11.00 uur bij
het politiebureau in Maastricht.

FRANSE GASTEN
Van daar vertrekken we naar
Jachthaven Pietersplas, waar
30

politie.
n de controles van de

ardere

Veel sportvissers wa

Weer een toerist. Hij had zijn
papieren in orde en gisteren zijn
Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap ontvangen. Frans wenst
de visser een goede vangst.
Waarop de visser antwoord: “Ja,
jullie ook een goede vangst.”

FLIKKEN MAASTRICHT
Een temperatuur van 21 graden en een beetje
bewolking. Ideaal weer voor een dagje op de boot. En
niet zomaar een boot: een politieboot! Frans Nelissen,
vrijwilliger bij de politie in Maastricht, neemt ons een
dag mee op sleeptouw en biedt ons een verfrissende
blik op de visserijwereld.

www.facebook.com/sportvisserijLB

toeristen die vissen op de Maas.
Vaak hebben ze geen VISpas
of vergunning bij zich. Bij deze
twee vissers is alles in orde en
we zetten onze controletocht
voort.

WAARDERING
Frans licht toe dat vanaf de
boot plekken kunnen worden
gecontroleerd die anders niet of
nauwelijks bereikbaar zijn. Zo
kan er met de politieboot in de
havens gecontroleerd worden of
mensen zonder vergunning vanaf een aangelegde boot vissen.
Frans besluit dit meteen te demonstreren en een nabijgelegen

haven te bezoeken. In de haven
komen we veel mensen tegen
die lekker op het dek liggen te
zonnen, maar geen vissers. Het
valt me op dat mensen erg blij
lijken te zijn om politie controles
te zien uitvoeren op de Maas. Er
wordt regelmatig iets vriendelijks naar ons geroepen en
aan de kade wordt er door veel
voorbijgangers gezwaaid.
Opeens keert Frans de boot. Hij
zag vanuit zijn ooghoek een visser verstopt in een hoekje zitten. De visser was mij nog niet
opgevallen, maar Frans kent
inmiddels alle plekjes en weet
precies waar hij op moet letten.

de politieboot rustig ligt te
dobberen. Frans maakt de boot
vaarklaar en we vertrekken.
Rustig varen we de haven uit.
Na een tijdje besluit Frans te
demonstreren dat de politieboot ook vrij hard kan gaan.
Met een snelheid van ongeveer
60 km per uur zoeft de
boot over de Maas. Vooral
in het snelvaargebied
gaat het er ruig aan toe.
Het water is hier erg wild
door de grote schepen die
voorbij varen. Frans is het
ruige water wel gewend
en staat als een stoere
agent aan het roer,
terwijl ik mijn reddingsvest voor de zekerheid
maar goed vasthoud.
Na een aantal minuten
komen we al een bootje
met twee Franstalige
vissers tegen. GelukMet een open en toe
gankelijke houding
kig spreekt Frans een
verlopen
de controles doorgaan
s gemoedelijk.
aardig woordje Frans.
Er zijn in de zomer veel

EERSTE VANGST
Een paar minuten later ziet
Frans door zijn verrekijker
inderdaad al zijn volgende
vangst. We varen ernaartoe en
leggen de boot aan. De vissers
hebben ons al gezien en komen
ons tegemoet. Het zijn twee
jongemannen uit Amersfoort.
Ze zijn speciaal naar Limburg
gereisd om in de Maas op
meerval te vissen. Als ze horen
dat ik een artikel schrijf voor
Hét Visblad, worden de jongens
razend enthousiast. Helaas zijn
ze iets minder enthousiast als
Frans ze vertelt dat ze niet de
juiste schriftelijke toestemming
hebben om op het betreffende
stuk water te mogen vissen.
Ze krijgen daarom een proces
verbaal van maar liefst € 130,-.
De boete wordt uitgeschreven
vergezeld door woorden die mij
wel heel bekend voorkomen
uit politieseries als Flikken
Maastricht: “Ik ga u een aantal
vragen stellen. U bent niet
verplicht mijn vragen te beantwoorden en u heeft recht op
een advocaat.”
Frans legt de jongens vervolgens uit waar ze wel mogen
vissen en wijst ze vriendelijk de
weg. Ik geef de twee sportvissers nog de tip om volgende
keer ook even de VISplanner te
checken, zodat ze kunnen zien

waar ze met hun VISpas mogen
vissen. Als ze horen dat er ook
een VISplanner App is, downloaden ze deze ter plekke op
hun smartphone. Ondanks dat
de twee vissers uit Amersfoort
een flinke bon kregen, zwaaien
ze ons vriendelijk uit.

GROETE BRASEMS
Een paar minuten na het
uitschrijven van de eerste
boete ziet Frans in de verte
opeens een lijntje blinken in het
zonlicht. Frans besluit erop af
te gaan. Al dobberend op het
water worden we opeens vergezeld door een enorme groep
zwanen en worden we omringd
door het prachtige Limburgse
landschap. Puur genieten, en
dat zo dicht bij huis! Helaas
duurt dit vreugdevolle moment

niet al te lang, want als we
een oom met zijn neefje
controleren, blijken ook zij
hun vergunningen niet in
orde te hebben en is Frans
genoodzaakt weer een
proces verbaal op te stellen van € 130,-.
Gelukkig hoeven er de rest
van de dag geen boetes
meer uitgeschreven te
worden aangezien iedereen zijn VISpas bij zich
heeft. Bekende gezichten
die al vaker zijn gecontroleerd en altijd netjes hun
VISpas bij zich hebben,
besluit Frans vandaag
niet te controleren. “Ik
wil sportvissers ook niet
bij elke vissessie storen.”
Een visser die lid is van VVM
hield zelfs nog voordat we naast
zijn bootje stopten zijn VISpas
al trots in de lucht. Frans vraagt
de Maastrichtse visser of hij al
wat heeft gevangen. “Mezieker,
veural van die groete brasems”,
meldt de visser tevreden. Het
is mooi om te zien hoeveel
mensen genieten van het vissen
aan of op de Maas.

AGRESSIE
Wanneer we na een controle terug naar de boot lopen,
komt er een man op een fiets
voorbijgereden. Een excentriek
figuur met grijs lang haar. Frans
vertelt hem dat hij hier eigenlijk
niet mag fietsen en met zijn
fiets aan de hand zou moeten
lopen. Dit staat een paar meter
verderop ook op een verkeers-

bord aangegeven. De man
wordt ontzettend kwaad en
begint met veel consumptie te
schreeuwen. Erg intimiderend!
Ik begrijp dan ook niet dat
Frans zo rustig kan blijven. Nadat de man nog wat woorden
schreeuwt die ik hier niet kan
herhalen, geeft Frans hem een
waarschuwing. De man loopt
al scheldend met zijn fiets aan
zijn hand verder. Dat ging net
goed.
“Baal je hier niet van?”, vraag ik
aan Frans. “Nee, ik laat me niet
kennen. Maar je ziet nu met
eigen ogen dat het niet altijd
van een leien dakje gaat. Soms
worden mensen kwaad, soms
vluchten mensen als ze de boot
zien aankomen, maar meestal
verloopt alles heel gemoedelijk. Het is belangrijk hoe je
als agent, BOA of controleur
met mensen omgaat en hoe je
een proces verbaal opmaakt.
Als mensen kwaad worden,
probeer ik ze eerst te kalmeren. Het belangrijkste is om je
toegankelijk en gemoedelijk op
te stellen”, aldus Frans.

AAN HET ROER
Op de terugweg overvalt Frans
me met de vraag of ik geen zin
heb om ook nog een stukje te
varen. Daar zeg ik natuurlijk
geen nee tegen. Wat een kick
om een politieboot te besturen!
Vervolgens is het helaas al snel
weer tijd om terug te keren
naar Jachthaven Pietersplas.
Onze controletocht zit erop.
Wat een fantastische ervaring!

De reporter aan het roer.

12/14 www.hetvisblad.nl
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NATUURLIJK WATER…
WATER NATUURLIJK!
Op 18 maart 2015 vinden, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen plaats. Aangezien waterschappen
de grootste beheerder van wateren in Nederland zijn, is het ontzettend
belangrijk dat sportvissers gaan stemmen.

W

ater Natuurlijk is een
waterschapspartij
die met steun van
Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Provinciale Milieufederaties en vele
andere organisaties opkomt
voor schoon en natuurlijk
ingericht water, waaraan het

goed en veilig wonen, werken
en recreëren is. Bij de laatste
waterschapsverkiezingen is
Water Natuurlijk, landelijk gezien, meteen de grootste partij
geworden! Kenmerkend is de
grote politieke diversiteit van
Water Natuurlijk met kandidaten vanuit de PvdA, VVD, SGP,

D66 en GroenLinks. Het is een
breed collectief en dat is uniek.
Waterschappen bepalen met
hun beleid en beheer in grote
mate de mogelijkheden voor
de visstand en de sportvisserij. Het gaat hierbij om onder
andere schoon en visrijk water,
de aanleg van natuurlijke

oeverzones, paai- en overwinteringgebieden, verbindingen
tussen wateren, maaibeheer,
de bereikbaarheid van de
wateren en de aanleg van
recreatievoorzieningen. Voor
sportvissers is de koers die
het waterschap vaart dus van
groot belang.

WATERSCHAPSBESTUUR IN DE PRAKTIJK
Thijs Belgers had de afgelopen bestuursperiode
zitting in het Algemeen Bestuur namens Water
Natuurlijk bij het waterschap Roer en Overmaas. Hij
vertelt over zijn ervaringen als waterschapsbestuurder
en de noodzaak van goede kandidaten om de belangen
van de sportvisserij in het waterschap te behartigen.

PLEK CLAIMEN
“Het is van groot belang dat Water Natuurlijk voldoende bestuursleden kan
leveren in de komende periode, om zo ook een plek in het Dagelijks Bestuur te
kunnen claimen. In de afgelopen periode hebben met name vertegenwoordigers
uit de landbouw dit voorkomen. De fractie Water Natuurlijk heeft echter voldoende aangetoond bereid te zijn tot een constructieve samenwerking, waarbij
ook andere belangen dan die van de natuur worden gerespecteerd. Uw stem
voor de kandidaten vanuit de sportvisserij, uw vertegenwoordigers, zal hiertoe
een belangrijke bijdrage leveren!”

www.sportvisserijlimburg.nl
THEO HENDRIKS –
PEEL EN MAASVALLEI

PIERRE WAGEMANS –
ROER EN OVERMAAS

“Ik ben kandidaat
omdat ik overtuigd ben van het
grote belang van de
waterschappen. In
de toekomst zullen
bijvoorbeeld enorme
aanpassingen moeten worden gedaan
om de veiligheid
van de burgers
bij hoog water te
garanderen. Daarbij
horen aanpassingen aan dijken
en rivierlopen
die invloed gaan
Theo Hendriks.
hebben op onze
leefomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan
maatregelen voor gezond en schoon water, oevers van beken en rivieren, de
toegankelijkheid van wateren, en het recreatieve element van onze natuur.
Natuurlijk zal de hengelsport daar direct en indirect de gevolgen van gaan
ondervinden. Om de uitvoering hiervan succesvol te laten verlopen, heb ik mij
kandidaat gesteld.”

“Tijdens een bijeenkomst voor het project “Toegang tot de Maas” werd mij
gevraagd of ik interesse had om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur
van het Waterschap. Omdat DES, de politieke partij waarvan ik lid ben in
de gemeente Echt-Susteren, in de oppositie is beland en ik geen raadszetel
kreeg, hoefde ik mij niet lang te bedenken om ja te antwoorden op die vraag.
Water is van levensbelang voor mens, dier en plant. Dit spreekt mij aan en
daarvoor wil ik mij inzetten.”

TEGENGELUID

“Nadat in 2008 mijn werkzame leven werd afgesloten, kreeg ik als gepensioneerde de kans om een andere richting in te slaan door mijn verkiezing als lid
van het Algemeen Bestuur namens waterschapspartij Water Natuurlijk bij het waterschap Roer en Overmaas. In de voorafgaande jaren
Thijs Belgers met
was ik al intensief betrokken bij het visstandbeheer als bestuurslid en
een zalm uit de Roer.
voorzitter van HSV de Rietvoorn uit Ool-Herten en secretaris van de
VBC Roerdal. Vanuit deze VBC wordt al sinds 2002 intensief samengewerkt met het waterschap in het kader van een zalmproject.”

“Water Natuurlijk Limburg (WNL) is een vereniging van mensen die
water, waterrecreatie, groen en natuurbeleving hoog in het vaandel hebben
staan. Vanwege mijn eigen interesse op dat gebied, mijn lidmaatschap van
Sportvisserij Nederland en mijn bestuursfunctie bij Sportvisserij Limburg,
mijn lidmaatschap van de IVN en mijn beschikbare tijd, ben ik gemotiveerd
om op te komen voor de idealen en standpunten die WNL uitdraagt. Als lid
van WNL en mogelijk bestuurslid binnen de waterschappen kun je een tegengeluid laten horen aan de, vaak door agrariërs en bedrijven aangestuurde,
politieke partijen. Zo kunnen wij de idealen en het gedachtegoed van WNL
verdedigen en uitvoeren.”

SPORTVISSERIJ PROFILEREN

EINDE VISSTERFTE

“Mijn keuze om mij als vertegenwoordiger van de sportvisserij aan te
sluiten bij Water Natuurlijk was, mede daardoor, geen lastige. Water
Natuurlijk had immers een goede waterkwaliteit en een goede visstand als één van haar programmapunten. Hierdoor waren er voor
mij voldoende mogelijkheden om mij als vertegenwoordiger van de
sportvisserij te profileren. De samenwerking met het waterschap
is al die jaren perfect verlopen, mede doordat via mijn bestuurslidmaatschap de lijnen naar de organisatie kort waren.”

“Ik hoop met mijn werk binnen de waterschappen de waterkwaliteit, de
visstand, de toegankelijkheid van het bevisbare water, en het gebruik van het
viswater te verbeteren. Ook zal ik me inzetten voor een betere vismigratie.
Een speerpunt is dat waterkrachtcentrales geen vissterfte meer mogen
veroorzaken. Verder willen wij meehelpen aan een natuurlijke visstand in
rivieren en beken door waar mogelijk visuitzettingen te adviseren. Door bij de
aanpassingen en ontwikkelingen van de waterlopen, oevers en watergebieden rekening te houden met het ecologisch evenwicht, ontstaat een situatie
waarbij de recreant en de sportvisser kan blijven genieten. Daar wil ik me
voor inzetten!”

BELANG VIS EN VISSER
“Met veel plezier heb ik mij in mijn bestuursperiode ingezet voor
een goede waterkwaliteit en de belangen van de vis en de visser. Zo
zijn de contacten tussen het waterschap en Sportvisserij Limburg
in deze periode geïntensiveerd. Nog te vergeven visrechten zullen
in de toekomst zeker worden verleend, zodra de tijd door het
waterschap hiervoor rijp wordt geacht. Te denken valt hierbij
aan de Geleenbeek en de grensscheidende Worm. De fractie
Water Natuurlijk heeft door kritische vragen te stellen over de
waterkwaliteit en aan te dringen op uitvoering van de Europese
regelgeving een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleid
van het waterschap. Zo worden niet alleen de belangen van de
landbouw nagestreefd, maar krijgt ook de natuur de aandacht
die haar toekomt.”
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SPEERPUNTEN
“Daarom wil ik ervoor zorgen dat riooloverstorten in gemeenten zoveel
mogelijk worden verwijderd; er niets schadelijks meer in het oppervlaktewater wordt geloosd; er inzameldepots komen voor het inleveren van overtollige
medicijnen (deze worden nu vaak door het toilet gespoeld); de belangen van
de leden van Sportvisserij Limburg en Water Natuurlijk worden behartigd;
de activiteiten van Water Natuurlijk voor het voetlicht worden gebracht,
bijvoorbeeld via lokale of regionale media. Burgers hebben immers het recht
te weten wat hun waterschap doet.”

MEER DAN VIS VANGEN
“Voor wat betreft de sportvisserij wil ik uitdragen dat dit meer inhoudt dan
vissen vangen. Bij sportvissen hoort ook recreatie en genieten van de natuur.
Sportvissen is niet voor niets één van de grootste vrijetijdsbestedingen in
Nederland! Daarom zet ik me in Echt-Susteren al in voor betere toegang
tot de wateren. Het zou mooi zijn als ik dit binnen het Waterschap kan
voortzetten en uitbreiden. Verder kunnen we bekijken of het mogelijk is om in
meer wateren te vissen, bijvoorbeeld in de Geleenbeek. Hierover kunnen we
afspraken maken met natuurorganisaties.”

Pierre Wagemans.

THEO WILKEN – ROER EN OVERMAAS
Natuurlijk water… Water Natuurlijk!
“Ga stemmen! Op Water Natuurlijk, bij de verkiezingen op 18 maart 2015. En roep uw vrienden, kennissen,
familieleden en andere sportvissers op om ook te gaan stemmen. Samen met deze kandidaten kunnen we
veel betekenen voor de Sportvisserij!”

Theo Wilken.

Theo Wilken
Voorzitter Sportvisserij Limburg

12/14 www.hetvisblad.nl
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Actuele informatie van sportvisserij Limburg

Door visvijvers te bekrijten vermindert de sliblaag en neemt de waterkwaliteit toe.

Hengelsportvereniging De Wiejert uit Limbricht
is in april 2011 gestart met het bekrijten van de te
dikke, slappe baggerlaag in hun viswater dat deel
uitmaakt van de Kasteelvijver in Limbricht. Het project
dat is gestart als een leerproject om een sliblaag
te reduceren, loopt nu bijna vier jaar. Tijd om de
ervaringen van de vereniging op te tekenen.
DOOR MARC BUDÉ

I

n België wordt het
bekrijten van vijvers
om een te dikke
baggerlaag te reduceren al
meerdere jaren met succes
toegepast. Dat was voor Sportvisserij Nederland aanleiding
om in het voorjaar van 2011 in
Limbricht te gaan experimenteren met krijt in de Kasteelvijver.
Het doel was om te kijken of
de daar aanwezige sliblaag
terug kon worden gebracht tot
normale proporties. Om dit te
bereiken werd gestart met het
inbrengen van coccolietenkrijt.
Dit type krijt – dat is gevormd
door fossiele skeletjes van
onder meer algen, macrofauna
en slakjes – zou de bacteriële
activiteit van het slib sterk doen
toenemen, met als gevolg dat
meer organische stof wordt
afgebroken. Het beoogde eind-
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ingeklonken tot een vastere
waterbodem. Opwoeling van de
waterbodem en daarmee vertroebeling van het water is niet
meer in grote omvang waargenomen. Als gevolg hiervan
heeft er bijna geen algenontwikkeling plaatsgevonden.”

VEEL WATERPLANTEN
effect zou zijn dat een dunnere
vastere sliblaag ontstaat, de
zuurstofhuishouding verbetert en zich meer bodemleven
ontwikkelt.

ZICHTBAAR EFFECT
Vanaf 2011 is drie jaar op rij
in april het krijt vanuit een
boot en vanaf de kant in het
water gebracht waar het over
de slibhoudende bodem kon
uitdwarrelen. Vervolgens is in
elk opvolgend najaar de sliblaag
gemeten. “Daaruit bleek dat de
sliblaag met meer dan de helft
is gereduceerd en gemiddeld
van 30 naar 12 centimeter is afgenomen”, zegt secretaris Nico
Leurs. “Ook de helderheid van
het water in de Kasteelvijver is
na twee visseizoenen duidelijk toegenomen. De slappe
baggerlaag is door het krijt

Bijkomend effect is wel dat de
waterplantenontwikkeling sterk
is toegenomen. “Nu moeten
de overtollige waterplanten
jaarlijks vijf keer met veel
fysieke inspanning handmatig
worden verwijderd.” Het grote
voordeel is echter wel dat de vis
veel meer dekking heeft tegen
aalscholverpredatie en dat er
veel jonge vis tussen en rond
de waterplanten voorkomt.
“Veel jonge zeelt, maar bij het
verwijderen van de waterplanten hebben we ook jongbroed
van karper aangetroffen - en
vanzelfsprekend weer teruggezet”, zegt Leurs. Ook werd
er veel meer bodemleven in de
vorm van torretjes, wormpjes
en slakken tussen de wortels
van de planten ontdekt. Een
ander onverwacht voordeel
was dat door de verbeterde
waterkwaliteit en de toename

aan vangbare maatse vissen
dit dertig nieuwe leden heeft
opgeleverd.

EINDOORDEEL
Om een definitief eindoordeel
te kunnen vormen over reductie van de baggerlaag gaat de
vereniging in het winterseizoen
2014/2015 de baggerlaag opnieuw in kaart brengen. Ondanks
dat deze meetresultaten er nog
niet zijn, spreekt de vereniging
nu al uit dat het bekrijten een
succes is en zeker een aanrader
is voor ander viswater dat een
dikke, slappe baggerlaag heeft.
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