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De mogelijkheden voor het nachtvissen in
 imburg zijn uitgebreid. (foto: Sander Boer)
L

EINDELIJK derde hengelwater
Na veel en indringende gesprekken is het gelukt om
ook in Limburg viswater beschikbaar te krijgen voor
het vissen met een derde hengel. Vanaf 2014 is het
ook voor de houders van de Derde hengeltoestemming
mogelijk om binnen de provinciegrenzen met drie
hengels te vissen. Ook mag er in meer wateren
’s nachts worden gevist.

S

portvisserij Limburg
biedt via de Gezamenlijke Lijst van
Nederlandse Viswateren de
mogelijkheid om in Limburgse
wateren te vissen. Van veel van
deze wateren is de federatie
niet rechtstreeks de huurder
van het visrecht, maar is zij
slechts machtiginghouder. Dit
wil zeggen dat de federatie
niet zelf kan bepalen welke
regels voor de viswateren
gaan gelden. Voor weer andere
wateren geldt dat deze van
natuurbeheerders worden
gehuurd. Deze organisaties zijn
zeer kritisch ten aanzien van
het recreatieve gebruik van hun
terreinen. Om die reden duurde
het langer dan bij buurfederaties, voordat er in Limburg op

een aantal wateren toestemming kwam voor het gebruik
van de derde hengel. Eind 2013
is een aantal partijen akkoord
gegaan met het invoeren van
een Derde hengeltoestemming.
Daarmee is de wens van vooral
veel karpervissers in vervulling
gegaan.

Drie hengels
Het Lateraalkanaal Linne-
Buggenum, inclusief de zuidelijke invaart tot de sluis Linne,
valt onder de Derde hengeltoestemming, net als het Julianakanaal inclusief de havens te
Maasbracht en de Berghaven
te Born. In deze twee kanalen
en de beschreven havens was
nachtvissen al toegestaan.
Ook een deel van de Midden-

Limburgse Maasplassen is
vrijgegeven voor het vissen
met drie hengels. Je mag echter niet met drie hengels vissen
in de Zuidplas, de Rosslag,
Smalbroek, Oolderplas, Osen,
de Slaag en Polderveld. Let
wel: in alle Midden-Limburgse
Maasplassen is het vissen na
zonsondergang en voor zonsopkomst verboden.

Nachtvissen
Naast de viswateren die zijn
opgenomen in de Aanvullingslijst die je bij je VISpas hebt
ontvangen, zijn vanaf 2014 extra delen van de Maas opengesteld voor het nachtvissen. Het
betreft de gehele Maas vanaf
de Zuiderbrug Venlo stroomafwaarts tot het Gebroken Slot.
Tevens geldt de toestemming
enkele kilometers stroomafwaarts, vanaf de Molenbeek
in Arcen tot de brug bij Well.
Nachtvissen is ook toegestaan
vanaf de brug in Well, daar
geldt de toestemming echter
alleen voor de rechterhelft van

de Maas tot de stuw in Sambeek. Check als je in het veld
bent goed of het is toegestaan
om er ’s nachts aanwezig te
zijn. Enkele oeverdelen zijn
na zonsondergang en voor
zonsopkomst niet toegankelijk.
Nachtvissen vanuit een boot is
daar wel toegestaan.

aanvullingslijst
Als je met drie hengels of
’s nachts in de hiervoor beschreven wateren wilt gaan
vissen, heb je vanzelfsprekend de apart te verkrijgen
Nachtvis- en/of de Derde
hengeltoestemming nodig en
de digitale Aanvullingslijst die
te downloaden is op www.
sportvisserijnederland.nl. De
Nachtvistoestemming geldt
ook voor wedstrijdvissers die
meedoen aan marathonwedstrijden die 24 uur of langer
duren. De wedstrijdvergunning
die door de federatie aan de
organisator van de wedstrijd
wordt afgegeven, is hiervoor
niet afdoende.

www.sportvisserijlimburg.nl
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De voltallige werkgroep van De KSN regio Limburg en de vis waar het allemaal om draait.

Werkgroedp De KSN regio Limburg
De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN) is sinds
vorig jaar ook vertegenwoordigd in onze provincie.
Hierbij een overzicht van de doelen en de eerste
resultaten van de kersverse regionale werkgroep
Limburg.

D

e werkgroep Limburg van De KSN
is opgericht na een
oproep aan Limburgse karpervissers. De verontrustende
berichten over teruglopende
karpervangsten in Limburg die
bij De KSN binnenkwamen,
waren hiervoor de aanleiding.
De oproep werd beantwoord
door twaalf fanatieke karpervissers, die de Werkgroep De KSN
regio Limburg oprichtten. Bij de
eerste bijeenkomsten bleek dat
de leden, met ieder een eigen
achtergrond en jarenlange karperervaring, een breed inzicht
en grote kennis hebben van
karpervissen en visstandbeheer.

Ambities
In het najaar van 2013 heeft
de werkgroep een aantal
bijeenkomsten gehouden om
onderling zaken af te stemmen
en een gezamenlijke koers te
bepalen. Al pratende kwamen
zij tot de volgende doelen:
• Waar mogelijk het aantal in
te zetten hengels uitbreiden
28

•
•
•
•
•
•
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(derde hengel) om te kunnen
vissen op karpers;
De nachtvisserij en het gebruik van een schuilmiddel/
tent uitbreiden;
De karperpopulaties in
Federatieve wateren beter
beheren;
Meer karperwater en een
betere toegankelijkheid naar
het water voor vissers;
De jeugd enthousiast maken
voor de karpervisserij;
Het organiseren van (jeugd)
karperwedstrijden;
Het behartigen van alle overige belangen die te maken
hebben met de karpervisserij;
Advies geven en hulp bieden
bij diverse karperprojecten.

Om deze ambities te kunnen
realiseren, zijn de al eerder gelegde contacten met Sportvisserij Limburg verder uitgebouwd. Dit resulteerde in twee
eerste successen: ten eerste
is Sportvisserij Limburg erin
geslaagd om het aantal federatieve wateren met Nachtvis- en
Derde hengelmogelijkheden

uit te breiden (zie pagina 27).
Dit prima begin vormt de basis
voor een mooie onderlinge
samenwerking in de toekomst.

Spiegelkarper
project
Het tweede succes is het eerste
Spiegelkarperproject in ruim
dertig jaar op het Julianakanaal
tussen Born en Maasbracht.
Voorafgaand aan de uitzetting
in het Julianakanaal is hierover overleg geweest tussen
de werkgroep en Sportvisserij
Limburg om de juiste keuzes
te maken. Met het oog op de
overlevingskans van de karpers
zijn er spiegelkarpers uitgezet
met een gemiddeld gewicht
van ruim vijf kilo. De schubben
op het lijf van de spiegelkarper
zijn een soort vingerafdruk
waardoor elke vis goed individueel herkenbaar is. Door de
spiegelkarpers op foto’s vast te
leggen en in een database op te
slaan, kan de ontwikkeling van
elke uitgezette vis nauwgezet
worden gevolgd. Zo kan aan
de hand van vangstregistratie
worden nagegaan in welke
mate de uitzetting een bijdrage
heeft geleverd aan de visstand
en het toegenomen hengelsportplezier. Wat Sportvisserij
Limburg betreft, blijft het niet

bij een eenmalige onderhoudsuitzetting.

Bestanden op peil
Een ambitie van de werkgroep
is om de karperpopulaties in de
Limburgse federatieve wateren
op peil te houden of te brengen.
Hiervoor is veel kennis nodig
over de huidige populatie. Met
monitoren vergaart de werkgroep die kennis. Het is dan
echter van belang dat de oude
en nieuwe populaties worden
gevolgd en onderhouden door
middel van nieuwe karperprojecten en -uitzettingen.
Om een goed beeld te kunnen
vormen van de aanwezige populatie op het Julianakanaal en
de overige federatieve wateren,
heeft de werkgroep vangstgegevens nodig. Daar hebben zij
de hulp van karpervissend Limburg voor nodig. Deel daarom
jullie vangstgegevens met de
werkgroep. Mail bij het vangen
van een karper de datum, het
gewicht, de lengte, het water
waar de vis is gevangen en
een foto van beide flanken
naar: deksnregiolimburg@
gmail.com. De werkgroep gaat
vertrouwelijk met de gegevens om en gebruikt ze enkel
voor registratiedoeleinden en
herkenning.

De spiegelkarpers zijn uitgezet in de Berghaven.

Spiegelkarpers
uitgezet in het
Julianakanaal
Sportvisserij Limburg en de werkgroep De KSN regio
Limburg hebben ruim 150 spiegelkarpers uitgezet
in het Julianakanaal. Daarmee is geschiedenis
geschreven. Het is namelijk ruim 35 jaar geleden dat
er voor het laatst vis werd uitgezet in dit water.
DOOR MARC BUDÉ

B

ij het uitzetten van karper komt veel kijken.
Na een uitgebreide
briefing gingen de vrijwilligers
nog voor het ochtendgloren
aan de slag in de Berghaven
bij Schipperskerk. Er werd een
meetstraat opgebouwd en
rood-witte linten gespannen om
nieuwsgierige belangstellenden
op een afstand te houden. Zo’n
vijftien vrijwilligers zetten de met
kanaalwater gevulde kuipen klaar
om de vis in te bewaren. Ze lieten
zich niet tegenhouden door de
stevige wind die de voorbereidingen bijna dwarsboomde. Bij het
zien van de eerste spiegelkarpers
die uit de vrachtwagen in de
bassins werden gezet, stokten de werkzaamheden even.
Daar waren de karpers waar de
komende jaren veel visplezier
aan beleefd zal worden. Ook de
toegestroomde belangstellenden
konden hun bewondering voor
de gezond ogende spiegelkarpers
niet onderdrukken.

Uniek patroon
Voordat de karpers werden
uitgezet, werden ze van beide
kanten gefotografeerd. Dit om
het unieke schubbenpatroon van
iedere vis vast te leggen. Het één
voor één stil laten liggen was een
hele klus voor de fotograaf en
zijn assistent. Daarna konden de
spiegelkarpers worden uitgezet

in het open water. De karpervissers onder de toegestroomde
belangstellenden, waren bij het
zien van deze vissen hun eerste
karpersessies waarschijnlijk al
aan het plannen. Om 11.00 uur
ging de laatste spiegelkarper het
water in en kon de werkgroep terugkijken op een geslaagde actie.
Alle uitgezette karpers zijn geregistreerd en kunnen nu aan de
hand van terugvangsten in hun
ontwikkeling worden gevolgd.

TERUGMELDEN

deksnregiolimburg@gmail.com.
De vrijwilligers van de werkgroep
De KSN regio Limburg zijn ervan
overtuigd dat je vangstgegevens
onderling moet uitwisselen om
informatie over de ontwikkeling
van de karperstand in Limburg
te verkrijgen. De beurt is nu
aan de individuele karpervissers
om hun kennis met anderen te
delen. Aan de spiegelkarpers
zal het niet liggen; die laten zich
straks vast wel verleiden tot een
aanbeet.

Daarvoor moeten karpervissers hun spiegelkarpervangsten
wel melden. Dit doe je door
je vangst door te geven aan

Iedere spiegelkarper heeft een uniek schubbenpatroon.
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De zwartbekgrondel domineert
de vangsten van witvissers.

Sportvisserij Limburg heeft een kweker gevonden die gekweekte blankvoorn kan leveren.

Een sterftepercentage tot 80%
van pootvis uit de rivier is geen
uitzondering.

Kweekvis als oplossing
voor slechte vangsten
De Rijkswateren worden steeds helderder en
produceren minder voedingstoffen. Veel afgesloten
viswateren hebben een minder goede visbezetting.
Dat komt onder andere door aalscholverpredatie. Is
het uitzetten van kweekvissen een oplossing om
betere vangkansen te creëren?

Pootvis uit de rivier

DOOR MARC BUDÉ

D

e laatste jaren is een
duidelijke tendens
waar te nemen in de
Rijkswateren. Door de goede
zuivering van het afvalwater,
ook in België en Frankrijk, worden de Maas en de kanalen die
door de Maas worden gevoed
steeds helderder en minder
voedselrijk. Het voedselproducerend vermogen van de watersystemen neemt af, waardoor er
ook minder vissen in het water
kunnen leven. Sterke pioniers
als de zwartbekgrondel komen
massaal op en beconcurreren de
traditionele vissoorten, die het
door de veranderende leefomstandigheden moeilijk hebben.

Zwartbekgrondels
Limburgse sportvissers staan
bekend om hun liefde voor de
blankvoorn, terwijl vissers in
andere delen van Nederland
meer de voorkeur geven aan
30

gel om te voldoen aan de wens
van hun leden. Zouden ze geen
vis uitzetten, dan lopen ze kans
dat leden hun lidmaatschap
opzeggen vanwege de teruglopende vangsten.

brasem. De blankvoornstand is
de laatste jaren echter afgenomen vanwege de veranderende
milieuomstandigheden en door
de concurrentie van nieuwe
soorten. Uit de veelvuldige meldingen van individuele sportvissers en uit de wedstrijdverslagen, blijkt dat de vangsten
gedomineerd worden door
zwartbekgrondels. De irritatie
over die monotone vangsten is
zo hoog dat visstekken worden
gemeden en dat wedstrijdstrijdvissers niet meer meedoen aan
wedstrijden: ze vangen toch
alleen maar grondels. Ter compensatie van de minder goede
visbezetting van witvis op de
afgesloten wateren, wordt door
de visrechthebbende noodgedwongen pootvis uitgezet die
veelal afkomstig is uit ‘wildvang’ van de grote rivieren. De
besturen van hengelsportverenigingen nemen deze maatre-

Is het uitzetten van blankvoorn
dan een oplossing om tegemoet
te komen aan de vraag om weer
blankvoorn te willen vangen?
Deze vraag roept vervolgvragen
op die moeilijk te beantwoorden zijn. Zou je dan alleen op
afgesloten wateren blankvoorn
moeten uitzetten? Waar haal
je de blankvoorn vandaan? Het

Echte Kweekvis?

is wel bekend dat de uitzet
van blankvoorn – of witvis in
het algemeen – uit de rivieren
meerdere nadelen heeft. Het
wegvangen van witvis op de
rivieren als pootvis heeft een
negatief effect op de visstand
in de rivier en dus ter plekke op
de vangbaarheid. De vis wordt
voor de hengel van de ene
sportvisser weggevangen, om
in ander water voor een andere
sportvisser weer te worden uitgezet. Meerdere studies geven
bovendien aan dat deze wildvang van stromend water niet
goed gedijt in andere wateren.
Lees verder op pagina 31.

Kweekvis is dus een oplossing
om de vangst van pootvis op de
rivieren en havens te verminderen. Er zijn echter maar weinig
viskwekerijen die gegarandeerd
kweekvis leveren. Vaak blijkt
bijvoorbeeld dat blankvoorn die
als kweekvis wordt aangeboden,
toch van de rivieren afkomstig
is. De vis wordt een tijdje in een

opslagbassin ‘opgekweekt’. In
Duitsland wordt voor een aantal
natuurlijke waterbekkens een
vangstquotum vastgesteld
waarbij een deel van de aanwas
als kweekvis wordt aangeboden. In veel van die wateren
vissen echter sportvissers die
een deel van de maatse vissen
dan verkocht zien worden. Om
volledig aan de definitie kweekvis
te kunnen voldoen, moet de vis
uit speciaal daartoe ingerichte
bassins afkomstig zijn die niet
als viswater voor sportvissers

in gebruik zijn. Sportvisserij
Limburg heeft na eigen onderzoek een kweker gevonden die
op deze voorwaarde gekweekte
vis kan leveren. Na een bezoek
aan het bedrijf bleek dat de
kweker gekweekte blankvoorn
en daarnaast kruiskarper en
schubkarper kan leveren, onder
de voorwaarden die Sportvisserij
Limburg stelt.

JULIANAKANAAL
Om ervaring op te doen in de
effecten op de visstand en om

aan het verzoek van de sportvissers te voldoen om weer
blankvoorn te kunnen vangen,
werd dit voorjaar 1.000 kilo
gekweekte blankvoorn in het
traject Born-Maasbracht van het
Julianakanaal uitgezet. Van deze
impulsuitzet ter compensatie van
de sterk afgenomen blankvoornstand, worden de effecten nauwkeurig gevolgd. Zo kan het zijn
dat aalscholvers de blankvoorn
op het spoor komen en direct
massaal gaan jagen op de nog
niet geheel geacclimatiseerde vis.
De federatieve selectiewedstrijd
wordt in juli in dit kanaalpand
gehouden. De resultaten van
deze wedstrijd zullen worden vergeleken met die van voorgaande
jaren. Om een goed beeld te
krijgen van de effecten van deze
blankvoornuitzet heeft Sportvisserij Limburg informatie nodig
van de lokale sportvissers. Vang
je meer blankvoorn dan anders,
zie je meer aalscholvers jagen
in het kanaal, of doe je andere
waarnemingen in relatie tot de
blankvoornuitzet, meld die dan
aan info@sportvisserijlimburg.nl.
Met behulp van jouw meldingen kunnen wij een beter beeld
vormen van de haalbaarheid om
met visuitzet de visstand in de
Rijkswateren op te vijzelen.

Slootjesdagen

K

wakende kikkers,
glibberige vissen en
slijmerige waterplanten kom je vast wel eens
tegen als je aan het vissen bent.
Maar ga je wel eens verder op
ontdekkingstocht bij je visstek
om te zien wat er allemaal in en
rondom het water leeft? Tijdens
de Slootjesdagen van het Instituut voor Natuureducatie (IVN)
leer je als jeugdige sportvisser
ontdekken wat er allemaal voor
leven in het water zit.
Waterdiertjes kijken, lekker
vuile modderhanden krijgen,
met water spetteren, water-

munt eten, genieten in het zonnetje in de gezonde buitenlucht.
Het kan allemaal tijdens de
Slootjesdagen van het Instituut
voor Natuureducatie (IVN). In
het weekend van 21 en 22 juni
worden de Slootjesdagen
gehouden. Er worden dan allemaal leuke wateractiviteiten
georganiseerd voor kinderen en
volwassenen. Ga dus gerust op
avontuur bij de Maas, Limburgse beken en plassen! Of ga
eens met het IVN mee in één
van de 35 Limburgse afdelingen om met natuurgidsen de
poeltjes, beken en vijvers te
onderzoeken.

SCHARRELKIDS.NL
Gekweekte blankvoorn als pootvis heeft geen
impact op visbestanden in andere wateren.

Op www.scharrelkids.nl vind je heel veel leuke weetjes, tips, doe-ideeën en
activiteiten die door het hele land worden georganiseerd. Op de website kun
je ook een herkenningskaart ‘Waterdiertjes’ bestellen, waarmee je de meest
diertjes in de Limburgse beekjes en plassen kunt herkennen.

Waterbeestjes herkennen op de Slootjesdagen van het IVN.
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Meldpunt water
Sportvissers kunnen
een verschil maken

Gaaskooien, orkageluiden en kruiskarpers zijn mogelijke opties
om aalscholverpredatie deels tegen te gaan. (foto: Sander Boer)

Afval of zwerfvuil in de natuur trekt nog meer rommel
aan en het opruimen ervan kost de belastingbetaler
jaarlijks veel geld. Ook natuurorganisaties zijn jaarlijks
tonnen kwijt om al het afval in hun gebieden op te
ruimen. Sportvissers kunnen een positieve bijdrage
leveren aan het oplossen van dit probleem.

D

Tussenstand
Aalscholverprojecten
De aalscholverpopulatie is in Limburg de laatste
decennia sterk toegenomen. Vooral exploitanten
van visvijvers ervaren veel overlast en schade van
aalscholvers. De afgelopen jaren zijn verscheidene
projecten gestart om de effecten van de aalschol
verpredatie te reduceren.
DOOR MARC BUDÉ

S

inds een aantal jaren
worden er diverse
maatregelen toegepast op kleine, afgesloten
viswateren om de visstand
tegen aalscholverpredatie te beschermen. Zo zijn er gaaskooien
ontwikkeld als vluchtplek voor
vissen en wordt er geluidsapparatuur ingezet om aalscholvers af te schrikken. Op een
aantal wateren zijn kruiskarpers
uitgezet omdat deze soort
minder predatiegevoelig is dan
bijvoorbeeld voorn en brasem.

Gaaskooien
Uit visserijkundige onderzoeken
op de vier locaties waar gaaskooien zijn geplaatst, valt geen
verbetering van de visstand
te ontdekken. De aanwas van
de visstand is niet verhoogd
32

omdat de kooien de natuurlijke
paai- en opgroeiplekken niet
aanvullen. De geënquêteerde
verenigingen zijn echter wel
positief over de kooien. Zij
ervaren minder ‘overlast’ van
aalscholvers en vangen meer vis
dan voorheen. De vissers vissen
gericht dicht tegen de kooien
aan, aangezien de vis zich daar
graag ophoudt. Hiermee is
bevestigd dat onderwaterstructuren werken als vluchtplekken
voor vis. Natuurlijke onderwaterstructuren in de vorm van
half ondergedoken waterplanten of gezonken kerstbomen,
kunnen bovendien fungeren als
paai- en opgroeiplekken.

ORKA GELUIDEN
Sportvisserij Limburg heeft
twee geluidsapparaten aan-

geschaft die door drijvende
luidsprekers orkageluiden
onder water maken. Volgens de
theorie slaan aalscholvers op de
vlucht zodra ze dit geluid horen.
Tien verenigingen onderzochten
de reactie van de aalscholvers
op de orkageluiden. De helft
vluchtte weg, een kwart liet een
schrikreactie zien en het andere
kwart van de aalscholvers joeg
ondanks het geluid onverstoorbaar door. De geluidsapparatuur
draagt maar voor een gedeelte
bij aan het weren van aalscholvers. Er zijn dus aanvullende
maatregelen nodig. Sportvisserij Limburg leent de apparatuur
uit aan hengelsportverenigingen
die hier graag gebruik van willen
maken.

KRUISKARPERS
De kruiskarper is een robuust
alternatief voor witvis. Daarom
wordt nu geëxperimenteerd
met deze hybride giebel-schubkarper. Volgens de ervaring van
de plaatselijke verenigingen
rondom visvijvers bij Schijndel
wordt deze kruiskarper bijna
niet bejaagd door aalscholvers.
Met die ervaring als uitgangs-

punt zijn vanaf 2006 landelijk
op ruim tachtig visvijvers kruiskarpers uitgezet. De afgelopen
jaren zijn de uitgezette kruiskarpers bemonsterd en zijn ook
deze hengelsportverenigingen
geënquêteerd. Uit de onderzoeken blijkt dat er slechts bij een
derde van de uitzettingen met
kruiskarper sprake is van een
meerjarig succes. Sportvissers
zijn in het algemeen wel positief
over de kruiskarper en zien
deze actieve en relatief goed
vangbare vis als een welkome
uitbreiding van de sportvisserijmogelijkheden. Zij merkten
wel op dat kruiskarpers niet immuun zijn voor aalscholvers. Op
de kleintjes wordt toch gejaagd
en ook de grotere exemplaren
worden aangepikt. Afgaand
op de onderzoeken is de uitzet
van kruiskarper niet direct een
succesremedie tegen predatie
door aalscholvers. Toch is dit
wellicht het overwegen waard
omdat sportvissers de kruiskarper wel waarderen. Het is
uiteindelijk aan de afzonderlijke
verenigingen de keus om wel of
geen kruiskarper uit te zetten in
hun viswater.

e oorzaak van zwerfvuil of het illegaal
weggooien van huishoudvuil, komt gedeeltelijk door
een strikter afvalbeleid waarbij
‘de vervuiler betaalt’. In veel gemeenten mag minder afval aan
de straat worden gezet en is de
burger verplicht vaker zijn afval
naar de milieustraat te brengen. Niet alle afval komt daar
terecht, maar wordt gedumpt in
de natuur. Naast deze huishoudelijke afvaldump vinden jaarlijks ook herhaaldelijk illegale
dumpingen van XTC-afval of
de dump van semi-bedrijfsafval
– zoals versleten autobanden –
plaats. Het opruimen daarvan
kost veel gemeenschapsgeld.
Vooral wanneer bij een illegale
dump vloeistoffen in de bodem
komen waardoor de eigenaar
van de grond verplicht wordt
deze grond te saneren.

MELDPUNT WATER
Sportvissers vertoeven vaak
in deze natuurgebieden en
zijn daar ‘ogen en oren’ van
de beherende natuurorganisaties. Het melden van een
afvaldump, een kreupel paard
of pas geboren kalf, kan gratis
op het 24/7 telefoonnummer
0800-0341 van het Meldpunt
Water. De afgelopen jaren
heeft de sportvisser bij zijn
VISpas een extra pas ontvangen met daarop dit nummer.
Sinds vorig jaar wordt die pas
niet meer bijgesloten bij de
VISpas. Gooi het oude exemplaar dus niet weg en stop de
pas met de gegevens van dit
‘Meldpunt water’ (vroeger de
vuilwaterwacht) bij je visspullen. Er zijn ruim 30.000
georganiseerde sportvissers in
Limburg die als ogen en oren
in het land fungeren. Dus zie

Sportvissers kunnen een verschil maken
door hun eigen stek schoon te houden.

je onregelmatigheden aan de
waterkant, aarzel dan niet om
het Meldpunt Water te bellen.

Maak eventueel een foto en
stuur die dan door naar
www.meldpuntwater.nl.

Oproep

Opgeruimd staat netjes.

30.000 sportvissers kunnen
een groot verschil maken bij
het opruimen van klein afval.
Veel sportvissers hebben al
een afvalzak mee om hun stek
schoon te houden. Aan andere
sportvissers die dit nog niet
doen de dringende oproep om
je afval op te ruimen en ook het
afval mee te nemen dat al op
de stek lag om het vervolgens
thuis in de vuilcontainer te
gooien. Zo draagt de sportvisserij actief bij aan het schoonhouden van de visoever. Door
onregelmatigheden te melden,
je eigen afval en eventueel het
afval op je visplek mee naar
huis te nemen, draag je een
steentje bij aan het oplossen
van het zwerfvuilprobleem. Met
zijn dertigduizenden kunnen we
zo zeker een verschil maken.
05/14 www.hetvisblad.nl
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Aanpak sportvisserijknelpunten
BEELDVORMING

Sportvisserij Limburg steekt veel energie in het toegankelijk maken van oevers.

Het rapport ‘Oplossingen voor sportvisserijknelpunten
in de Grensmaas, Maas en Maasplassen’ van Sport
visserij Limburg is eind vorig jaar aangeboden
aan gedeputeerde Twan Beurskens. Hierin worden
mogelijke oplossingen aangedragen om de
toegankelijkheid van visoevers te verbeteren.

B

ij de overhandiging
bleek gedeputeerde
Beurskens zelf
vroeger ook te hebben gevist.
Hij kan zich dus goed inleven
in de problematiek rond de
toegankelijkheid van visoevers.
Daarnaast is Beurskens verantwoordelijk voor het nautisch
programma van eisen voor de
Midden-Limburgse Maasplassen. Dit programma voorziet in
plannen om de Maasplassen tot
een eldorado voor de watersporter en natuurliefhebber te

maken. Zover is het nog lang
niet. Zo moet de waterkant
beter bereikbaar en bewegwijzerd worden, is er meer variatie
in jachthavens nodig, moet er
meer ruimte komen voor (trend)
sporten en moeten de regels
voor ondernemers soepeler
worden. Volgens gedeputeerde
Beurskens levert het rapport
van Sportvisserij Limburg een
waardevolle bijdrage aan het
weer aantrekkelijk maken van
het Maasplassengebied als
viswater.

Financiële reikwijdte
Zeven van de tien Maasgemeenten tussen Eijsden en Beesel zijn
bezocht in het kader van het opstellen van het rapport. Daarbij
bleek dat de toegankelijkheidsproblemen vaak eenvoudig lijken
op te lossen, maar dat dit in de
praktijk vaak wat lastiger is dan
gedacht. Zo zijn wegen soms
afgesloten vanwege veiligheidsrisico’s en om te voorkomen dat
de gemeente schadeclaims ontvangt. Vaak is het oplossen van
de oorzaken te duur: het afsluiten van wegen is dan vele malen
goedkoper dan reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden uit
te voeren. De financiële reikwijdte van Sportvisserij Limburg is
te beperkt om bij te dragen waar
overheden en natuurorganisaties
financieel tekort schieten. Dat
neemt niet weg dat waar het
enigszins kan en er een groot effect van de financiële participatie
te verwachten is, Sportvisserij
Limburg best bereid is mee te
betalen aan het oplossen van
sportvisserijknelpunten.

de autokraal

Na intensief snoeiwerk is de visstek beter bereikbaar.
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Op veel oeverstroken langs
de Maas wordt het grasland
beheerd door de inzet van grote
grazers in de vorm van paarden
of runderen. Daarvoor worden
in langwerpige oeverstroken de

Een van de doelen van het rapport
is om een andere beeldvorming
over de sportvisserij te bewerkstelligen bij gemeenten en
natuurbeheerders. Op die manier
wil Sportvisserij Limburg hen
stimuleren om voor sportvissers
mogelijkheden te creëren om bij
hun visstekken te komen. Met
de natuurbeheerders hebben al
vervolggesprekken plaatsgevonden over de oplossingen voor de
sportvisserijknelpunten. Bij het
opstellen van het rapport is Sportvisserij Limburg ondersteund door
bestuurders en leden van verschillende werkgroepen die met hun
terreinkennis en viservaringen
oplossingen voor de knelpunten
hebben aangedragen.
tussenliggende rasters weggehaald. Hierdoor ontstaan
evenwijdig aan de Maas aaneengesloten langwerpige begra
zingseenheden die voor wandelaar of fietser vrij toegankelijk
zijn. De recreatie- of wedstrijdvisser kan dan echter niet meer
met zijn auto tot vlakbij de oever
rijden en moet zijn visspullen te
voet naar de oever brengen. Een
oplossing zou een autokraal zijn,
waarbij de auto’s in een afgerasterd deel staan, buiten het bereik
van de grazers. Sportvisserij
Limburg gaat veel energie, tijd
en mogelijk eigen geld inzetten
om deze voorzieningen langs de
Maas te realiseren.
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