
Water is om van te genieten 
De belangen van de sportvissers vertegenwoordigd in het waterschap door Gerard IJff en Luuk 
Haegens van Water Natuurlijk 
 
Schoon water, waar vissen gezond in kunnen leven. Vistrappen, waardoor vissen kunnen migreren 
en zich kunnen voortplanten. Toegankelijke oevers, zodat sportvissers hun sport uit kunnen 
voeren. Allemaal punten waar het waterschap over gaat. In dat waterschap moeten dan wel 
partijen in het bestuur vertegenwoordigd zijn die deze zaken belangrijk vinden. 15 maart kun jij 
daar als sportvisser aan bijdragen, door te stemmen op Water Natuurlijk! 
 
Afgelopen vier jaar mocht Water Natuurlijk drie leden aan het Algemeen Bestuur leveren. Gerard IJff 
was daar één van. Vier jaar geleden voerde Sportvisserij Limburg campagne voor Gerard, zodat hij in 
het bestuur de belangen van de sportvissers kon vertegenwoordigen. Met maar liefst 4000 
voorkeursstemmen werd hij verkozen. Deze campagne draagt Gerard het stokje over aan Luuk 
Haegens. ‘Het is tijd voor verjonging. En met 7 jonge kandidaten van de eerste 10 op onze lijst, moet 
dat zeker lukken’ zegt Gerard trots. 
 
Wie is Gerard IJff en wat heeft hij bereikt voor de sportvissers? 
Gerard IJff was eerder wethouder in Roermond. Daardoor had hij al veel contact met de Roermondse 
visverenigingen. Daardoor kende hij Sportvisserij Limburg ook al goed. Onderwerpen die tijdens de 
tweejaarlijkse gesprekken aan bod kwamen waren: realisatie van visvriendelijke vispassages, 
bereikbaarheid van vislocaties, handhaving of de uitgifte van viskaarten, maar ook de ontwikkeling 
van de visstand en voorzieningen die nodig zijn om te kunnen migreren naar paaiplaatsen. 
 
Als Algemeen Bestuurslid van het waterschap had Gerard elke twee maanden overleg met 
Sportvisserij Limburg. Zo konden ze elkaar goed op de hoogte houden. ‘Het visstandbeheer in de 
Geul is hier een goed voorbeeld van’ aldus Gerard. ‘Hier is een lokale groep erg actief en doet hele 
concrete voorstellen over hoe de migratie op de Geul verbeterd kan worden. Ik ben telkens weer 
onder de indruk van de kennis en slagkracht binnen de visverenigingen.’ Gerard blikt ook terug op 
bijeenkomsten met Didier Lemmens over de Geul, die volgens Gerard ‘altijd interessant en leerzaam’ 
waren.  
 
Vier jaar geleden hebben we ons sterk gemaakt voor een beekdalkbrede aanpak bij het onderhoud. 
Nu plukken we daar de eerste vruchten van bij, bijvoorbeeld, de Tungelrooysebeek, de Geul of de 
Loobeek.  
 
Wie is Luuk Haegens en wat wil hij gaan bereiken voor de sportvissers? 
Luuk is nog vrij nieuw in de politiek. Hij is nu burgerraadslid in de gemeente Horst aan de Maas, 
werkzaam bij de GGD en student bestuurskunde. Met zijn 21 jaar is hij de jongste verkiesbare 
kandidaat van Nederland voor het waterschap. ‘Verjonging is belangrijk, want keuzes die nu van 
belang zijn voor de toekomst.’ Luuk vindt het zelf heerlijk om in de natuur te zijn. ‘In mijn jeugd heb 
ik ook gevist en weleens meegedaan aan wedstrijden bij de Put.’  

 
‘Het is belangrijk dat iedereen moet kunnen genieten van het water’ vervolgt Luuk. Hij wil zich dan 
ook graag inzetten voor beter toegankelijke oevers. ‘Op dit moment zijn veel plekken onverhard, 
waardoor veel mensen in een rolstoel hun geliefde sport niet meer kunnen uitvoeren. Dat moet 
veranderen.’ Verder wil Luuk zich de komende vier jaar inzetten voor voldoende en kwalitatief goed 
water. ‘Want wat goed is voor de natuur, is goed voor de mens.’  
 
 



Daarnaast ziet Luuk ook dat sportvissers natuurliefhebbers zijn. ‘Vissers zijn onze ogen en oren in de 
natuur. Zij signaleren vaak zijn als eerste misstanden. Samen met de vissers kunnen we zorgen voor 
ons water en de natuur.  
 
Luuk heeft de laatste weken al kennis mogen maken met de viswereld. De nieuwe kandidaten 
hadden een excursie bij de vispassage bij de ECI in Roermond met Thijs Belgers en bij de Craneweijer 
in Kerkrade met Arie Gramsma. ‘Deze excursies maakten mij alleen maar enthousiaster over de 
sportvisserij dan ik al was’. 
 
Daarom stem je 15 maart op Water Natuurlijk voor het waterschap  
 
Hier staat Water Natuurlijk voor: 
 

• Water is leuk om langs te wandelen, in te spelen, te zwemmen, te vissen en te varen; 
• Een natuurlijke rijke visstand is belangrijk. Vislood vergiftigt water en moet zo snel mogelijk 

verbannen worden; 
• ‘Visparels’ aanleggen samen met Sportvisserij Limburg en de gemeenten; 
• We zetten in op het voor vismigratie geschikt maken van alle wateren; 
• Obstakels worden verwijderd, zodat trekvissen als zalm en steur hun paaiplaatsen kunnen 

bereiken; 
• Realisatie van natuurvriendelijke oevers; 
• Kinderen leren al vroeg hoe belangrijk water in hun leven is;  
• In 2027 voldoet de waterkwaliteit aan de Kader Richtlijn Water, onder andere ter 

voorkoming van blauwalg.  
 
Op wie stem je 15 maart? 
De boodschap is duidelijk: Water Natuurlijk en de visverenigingen horen bij elkaar. Omcirkel op 15 
maart 2023 met een dikke stift in je agenda en stem tijdens de waterschapsverkiezingen op Luuk 
Haegens van Water Natuurlijk (lijst 2, nummer 4) of Gerard IJff (lijst 2, nummer 11) of Thijs Belgers 
(lijst 2, nummer 16). 
 
Meer weten over de standpunten van Water Natuurlijk? 
Ga dan naar hun website: www.waternatuurlijk.nl/limburg. Ze zijn ook te volgen op Instagram 

(https://www.instagram.com/waternatuurlijklimburg), Twitter (https://twitter.com/WNLimburg)  en 

Facebook (https://www.facebook.com/WaterNatuurlijkLimburgdegroenewaterschapspartij). 
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