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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 dat een verantwoording 
geeft van vele activiteiten welke door uw federatie 
in het verslagjaar ter hand werden genomen. Zoals 
u kunt zien, een omvangrijk geheel. Ja, uw bestuur 
stond voor vele uitdagingen. En bij de vele contacten 
welke het bestuur met diverse besturen, individuele 
bestuursleden en individuele leden van vele 
verenigingen mocht hebben, is gebleken dat zulks 
voor hen ook niet anders was. Daar kunnen we trots 
op zijn, dat er nog zo veel vrijwilligers beschikbaar 
zijn om het vissen, als beleving, voor de ruim 30.000 
bij onze leden aangesloten vissers mogelijk te maken.
Het bestuur van Sportvisserij Limburg stond voor de 
enorm zware opgave om de bestuurskracht in het 
verslagjaar te verstevigen. Tijdens de Algemene 
Vergadering in mei werd met ruime meerderheid 
het vertrouwen geschonken aan het bestuur, welk 
vanaf dat moment bestaat uit vier leden. Helaas 
is het bestuur al vele jaren niet compleet. Maar in 
de maanden na de Algemene Vergadering, nam 
het aantal geïnteresseerde kandidaten toe tot 7 
personen. Hieruit kon het bestuur drie kandidaten 
selecteren, welke bereid waren om als kandidaat 
bestuurslid, kennis te nemen van de cultuur en de 
werkwijze van uw bestuur. Zij zullen in de komende 
Algemene Vergadering als volwaardig bestuurslid 
worden voorgedragen. Indien u met deze kandidaten 
kunt instemmen dan is het bestuur in het bestaan van 
de federatie voor het eerst compleet. Een heuglijk 
feit in de geschiedenis van de federatie.
In het verslagjaar stond het bestuur voor de opgave 
zowel de bestuurskracht te versterken als ook de 
ondersteuning. Wij hebben de indruk dat we op de 
goede weg zijn. Wij zullen in samenwerking met al onze 
partners, besturen van aangesloten verenigingen, 
provincie, gemeenten, natuurorganisaties,  eigenaren 
van gronden en wateren, de Waterschappen, 
Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, maar 
bovenal met onze vele vrijwilligers de samenwerking 
verder moeten uitbouwen en versterken.
De samenwerking met vele partners in bijvoorbeeld 
het Maasplassenproject is hiervan een voorbeeld. Een 
project waar al vele jaren aan werd gewerkt, doch 
waar nog vele jaren aan gewerkt zal worden. Wij 
zullen als federatie daar ons steentje aan bijdragen. 

Voor het komende jaar liggen de uitdagingen voor ons 
in het verder uitvoeren van de beleidsprogramma’s. 
Waarbij de accenten liggen op ondersteuning van 
de aangesloten verenigingen, bereikbaarheid van de 
wateren voor de vissers, verbeteren van de kwaliteit 
van de visstand, het versterken van de bestuurskracht 
van de aangesloten leden en meer aandacht voor 
de jeugd. Daartoe zijn reeds diverse acties in gang 
gezet en ook het komende jaar zullen deze worden 
uitgebreid.
Verheugend is in dat perspectief dat vijf Limburgse 
jeugdige sportvissers zich hebben weten te 
kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen welke 
in 2014 gehouden zullen worden. Een compliment 
voor deze vissers en hun verenigingen. Wij wensen 
hen allen heel veel succes.
Tot slot wil ik mijn mede bestuursleden, de 
medewerkers van ons bureau, de bestuursleden 
van de aangesloten hengelsportverenigingen en 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet 
in het afgelopen jaar. Alleen met hen, in volle 
samenwerking, zijn resultaten te realiseren voor onze 
Limburgse vissers. Vissen is een beleving.

Theo J.M. Wilken MLD
Voorzitter  
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1. De federatie
Het bestuur

In het verslagjaar is het zittende bestuur erin 
geslaagd het bestuur uit te breiden. In september 
kon bekend worden gemaakt dat 3 (aspirant) 
bestuursleden de gelederen kwamen versterken. 
Gezien de onderbezetting waarin het bestuur al jaren 
verkeerde, was het noodzakelijk dat het versterkt 
werd. Dit om de grote hoeveelheid werk van de 
federatie op een constructieve en adequate wijze 
uit te kunnen voeren. Vanaf dat moment werden de 
vergaderingen constructiever en kregen moeilijke 
besluiten ook meer draagkracht, vooral doordat er nu 
niet alleen gekeken wordt vanuit de visser, maar ook 
naar het belang van de vis. Het moge duidelijk zijn 
dat de samenwerking met diverse natuurbeheerders 
ook naar een hoger niveau getild moet worden en 
dat de waterkwaliteit optimaal dient te blijven om 
een gezonde biotoop te houden voor onze geschubde 
vrienden.

De in het najaar gehouden regiobijeenkomsten lieten 
een goede opkomst zien. Tal van zaken passeerden 
de revue waarbij vooral onderwerpen als de gestaag 
afnemende visstand op onze openbare wateren, 
de terugloop van de deelname aan federatieve 
wedstrijden, de slechte bereikbaarheid van oevers 
en de hier aanwezige grote grazers tot langdurige 
discussies leidden.

Begin van het verslagjaar werden de twee 
projectgroepen voor respectievelijk de Grensmaas 
en de Maasplassen uitgenodigd hun bevindingen 
aangaande de bestaande knelpunten voor wat betreft 
de bereikbaarheid kenbaar te maken en voorstellen 
te doen voor mogelijke en realiseerbare oplossingen. 
De werkzaamheden van de projectgroepen werden 
gebundeld, met de betrokken besturen van vereni-
gingen besproken en in een daartoe opgesteld 
rapport aan het Provinciebestuur aangeboden op 1 
november. Dit rapport waarin (o.a. aan de hand van 
fotomateriaal) een duidelijk beeld geschetst wordt 
hoe het in Limburg gesteld is met de bereikbaarheid 
van de Maas en Maasplassen, zal in de komende 
maanden met alle betrokken partners verder worden 
besproken en uitgewerkt. 

Vanaf 2013 was het mogelijk een nachtvisvergunning 
te ontvangen. Gezien het grote aantal aangeschafte 
vergunningen blijkt nachtvisserij populair en te 
voorzien in een groeiende behoefte. Ook het vissen 
met drie hengels, werd met een speciale vergunning, 
toegestaan. Ook heeft de federatie besloten om op 
een beperkt aantal federatieve wateren met drie 
hengels te mogen vissen.

Onze Limburgse topwedstrijdvissers hebben opnieuw 
goede resultaten neergezet en vertegenwoordigden 
Nederland tijdens verschillende internationale wed-
strijden.
Vermeldenswaardig is hierbij dat Sjors Milder, 
lid van HSV Heksenberg Heerlen, wederom met 
een 2e plaats op het WK Jeugd (t/m 23 jaar) een 
fantastische prestatie heeft neergezet. Dit stimuleert 
de federatie om de jeugd meer te ondersteunen en 
op te leiden om de prestaties in de wedstrijdsport 
voor de toekomst te continueren.

Het cursusaanbod dat Sportvisserij Nederland 
in samenwerking met de federatie aanbiedt, 
wordt door onze Limburgse verenigingen nog 
steeds niet optimaal benut. Gezien de afnemende 
interesse voor vrijwilligerswerk en bestuurstaken 
binnen onze verenigingen, komen steeds meer 
hengelsportverenigingen in het nauw. Samengaan 
c.q. samenwerken met andere verenigingen lijkt 
onvermijdelijk. 
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Het bureau

In het jaarverslag 2012 werd aangegeven dat de 
werving van een nieuwe medewerk(st)er tijdelijk 
werd stopgezet, omdat eerst meer duidelijkheid 
omtrent de samenstelling van het bestuur zou worden 
afgewacht. In september is de procedure weer 
opgepakt na uitvoerig te hebben bekeken waar de 
beroepsorganisatie aanvulling in de taken behoefde. 
In oktober kon de vacature voor een parttime 
communicatiemedewerker worden ingevuld.

In november van het verslagjaar was Marc Budé 12,5 
jaar als beleidsmedewerker in dienst bij de federatie.

Decoraties

Sportvisserij Limburg kent een Decoratiebeleid. 
Verenigingsbesturen kunnen een aanvraag indienen 
via de daartoe bestemde formulieren waarna het 
Decoratiecollege na zorgvuldige afweging een advies 
geeft aan het Algemeen Bestuur aangaande het te 
nemen besluit over de toe te kennen speld.
In het jaar 2013 werden de navolgende decoraties 
verstrekt:
 
Brons
April 2013, de heer P. Huskens, 
HSV Posterholt-St. Odiliënberg, Posterholt
April 2013, de heer H. Laugs, 
HSV Posterholt-St. Odiliënberg, Posterholt
April 2013, de heer J. Vosdellen, 
HSV Posterholt-St. Odiliënberg, Posterholt
April 2013, de heer J. van Hegelsom, 
HSV De Wiejert, Limbricht
April 2013, de heer J. Heyligers, 
HSV De Wiejert, Limbricht
April 2013, de heer N. Leurs, 
HSV De Wiejert, Limbricht, 
April 2013, de heer H. Limpens, 
HSV De Wiejert, Limbricht
Juli 2013, de heer S. v.d. Broek, 
HSV St. Petrus, Venlo
November 2013, de heer P. Stijnen, 
HSV Pey e.o., Pey-Echt 

Er werden in het verslagjaar geen zilveren en gouden 
decoraties uitgereikt.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Sportvisserij Limburg 
vond plaats op vrijdag 24 mei in Congrescentrum 
Het Forum te Roermond. Op de agenda stonden 
vooral reguliere punten zoals: het vaststellen van 
het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en 
het (her)benoemen van bestuursleden. Daarnaast 
werden de volgende regelingen uitgereikt:
-  subsidieregeling uitzet kweekvis;
- subsidieregeling aangesloten verenigingen voor  
 verbetering sportvisserijmogelijkheden.
Tevens werd het voorstel voor de Waarderingsprijs 
voor buitengewone hengelsportactiviteiten vastge-
steld.
De vergadering werd door vertegenwoordigers van 
64 verenigingen bezocht.

Arbitragecommissie 

Voor het eerst in haar bestaan heeft de Arbitrage-
commissie een belangrijke zaak te behandelen.
Op verzoek van diverse leden en andere betrokkenen 
is de Arbitragecommissie eind 2012 verzocht een 
advies uit te brengen omtrent de ontstane situatie 
binnen het bestuur van de federatie.
Vanaf begin 2013 heeft de Arbitragecommissie, 
voortvarend, middels gedegen onderzoek o.a. in de 
archieven van het bestuur, alsmede middels diverse 
gesprekken met bestuursleden en medewerkers een 
oordeel gevormd. Dit oordeel (advies) is in maart 
2013 met betrokkenen besproken doch kon niet tot 
een directe oplossing leiden.
Tijdens de Algemene Vergadering in mei is het 
advies uitgebracht aan alle leden. Tevens is middels 
een vlammend betoog door de voorzitter van de 
Arbitragecommissie het advies nader onderbouwd en 
de verenigingen dringend gevraagd het advies op te 
volgen, de rijen te sluiten en het bestuur te steunen.  
Met grote meerderheid van de stemmen is het advies 
van de Arbitragecommissie overgenomen en kon de 
federatie op de reeds ingezette weg de vergadering 
en haar werkzaamheden voortzetten.
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Federatiedag

Zoals gebruikelijk organiseerde het federatiebestuur 
ook dit jaar weer een activiteit voor alle vrijwilligers, 
die de federatie het gehele jaar terzijde hebben 
gestaan. Op zaterdag 21 september werd de dag 
hengelend aan de waterkant van het viswater aan 
de Verbindingsweg te Maasbracht doorgebracht. 
Het weer was de vrijwilligers gunstig gezind en er 
werd door iedere deelnemer vis gevangen. Na het 

Kerngegevens Sportvisserij Limburg 2013

eindsignaal bleek dat bestuurslid Dieter Breuer met 
3.901 gram het meeste gewicht in het net had en 
de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. Ter 
afsluiting van deze geslaagde federatiedag werd een 
smakelijk diner genuttigd bij Café Kanters.

Organisatie    
Aantal aangesloten sportvissers  30.706
Aantal JeugdVISpas   1.531
Aantal aangesloten verenigingen  116
Aantal bestuursleden   4
Aantal kandidaat bestuursleden  3
Aantal medewerkers   3
     
Inkomsten     
Ontvangen afdrachten   261.031
Overige inkomsten   27.744

Uitgaven
Personeelskosten   111.898
Huisvesting en kantoor   25.542
Bestuurskosten    16.022
Project- en werkgroepen  12.779
Huren en visrechten   21.169
Viswaterbeheer / controle  26.716
Projecten    5.000
Overige inclusief afschrijvingen  44.686
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Aantallen leden
In onderstaande grafieken is weergegeven hoe de ledenaantallen zich de laatste 5 jaren hebben ontwikkeld. 
Vanaf 2013 is de Nachtvistoestemming en de Derde hengeltoestemming ingevoerd.

Jeugd:

Senioren:

Junioren:
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2. Federatieve projecten
Jeugd

Het afgelopen jaar hebben wederom veel 
hengelsportverenigingen zich optimaal ingezet voor 
de jeugd. Er werden onder andere jeugdcursussen, 
jeugdwedstrijden, Vissen voor Kids-cursussen 
en kampeer- en vistrips georganiseerd. Deze 
jeugdactiviteiten worden voornamelijk georga-
niseerd door een groep vrijwilligers, al dan niet 
opgeleid tot viscoach. De meeste jeugdcursussen 
worden in april, mei en juni gegeven.

Opvallend is de hoge mate van zelfstandigheid 
waarmee de hengelsportverenigingen jeugdactivi-
teiten  organiseren. Er werden relatief weinig jeugd-
activiteiten aangemeld bij Sportvisserij Limburg. Dit 
aanmelden is echter in verband met het verkrijgen 
van subsidiegelden van groot belang. Veel van deze 
subsidies dienen namelijk te worden verantwoord. 
Deze verantwoording valt of staat met de registratie 
van de betreffende activiteiten bij Sportvisserij 
Limburg. Tijdens de regiobijeenkomst van afgelopen 
najaar werd door bestuurslid Theo Hendriks, 
portefeuillehouder Jeugd, de hoop uitgesproken dat 
de verenigingen in 2014 al hun jeugdactiviteiten 

aanmelden bij de federatie. Op deze wijze wordt 
binnen de jeugdafdeling van Sportvisserij Limburg 
inzichtelijk wat er precies aan jeugdbegeleiding 
wordt gedaan. Bovendien kan Sportvisserij Limburg 
stimuleren en assisteren bij het opzetten van een 
jeugdactiviteit. Tevens kan Sportvisserij Limburg hulp 
bieden bij het aanvragen van materiaal of subsidie 
ten behoeve van de jeugdactiviteit.

In 2013 was er één vismeester actief in Limburg. Hij 
heeft afgelopen jaar veel kinderen van groep 7 en 
8 van het basisonderwijs kennis laten maken met 
de hengelsport. Er werden in totaal 11 vislessen 
gegeven. 
Het doel van de vislessen is om kinderen te 
enthousiasmeren voor de hengelsport, verantwoord 
te leren onthaken, hun bewustwording van de 
omgeving en de natuur te vergroten en de jeugdigen 
bekend te maken met de hengelsportvereniging in 
hun woonomgeving. 

Naast de reguliere vislessen op basisscholen is er 
afgelopen jaar ook een visles verzorgd voor het 
speciaal voortgezet onderwijs. Dit is een groep 
leerlingen met leerproblemen die door praktijkgericht 
onderwijs zaken aangeleerd krijgen. Dankzij HSV De 
Peel uit Deurne werd deze visles een groot succes! 

De verzoeken om de vismeester in te zetten, bleven 
echter beperkt. De vislessen kwamen veelal tot stand 
doordat de basisschool hier zelf een aanvraag voor 
indiende. Met het oog op de toekomst is het belangrijk 
dat basisscholen proactief benaderd worden door 
hengelsportverenigingen in de omgeving. Hierdoor 
kunnen er nog veel meer vislessen gerealiseerd 
worden.

Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland 
stellen materiaal beschikbaar in de vorm van hengels 
en toebehoren en folders voor jeugdactiviteiten. 
Zo heeft Sportvisserij Limburg 14 hengelsetjes (84 
hengels) tot haar beschikking. Deze setjes worden 
gebruikt tijdens de vislessen en zijn nu voorzien 
van een connector. Dit maakt het bevestigen van de 
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vislijnen nog een stuk eenvoudiger voor de jeugd. De 
materialen zijn voornamelijk bedoeld als hulpmiddelen 
bij te ontplooien activiteiten door de jeugdbegeleider, 
viscoach en vismeester. De verenigingen zullen actief 
moeten onderzoeken of ze hieraan willen deelnemen 
en het initiatief nemen om vrijwilligers warm te 
maken om de genoemde cursussen te volgen. Er 
lijkt weinig interesse te bestaan in het volgen van 
de cursus tot viscoach of vismeester. We zullen als 
federatie de handen uit de mouwen steken om de 
jeugd te enthousiasmeren voor onze sport, zodat er 
ook in de toekomst voldoende aanwas van leden zal 
zijn.

In 2013 was er één vismeester actief in Limburg. Hij 
heeft afgelopen jaar veel kinderen van groep 7 en 
8 van het basisonderwijs kennis laten maken met 
de hengelsport. Er werden in totaal 11 vislessen 
gegeven. Het doel van de vislessen is om kinderen te 
enthousiasmeren voor de hengelsport, verantwoord 
te leren onthaken, hun bewustwording van de 
omgeving en de natuur te vergroten en de jeugdigen 
bekend te maken met de hengelsportvereniging in 
hun woonomgeving. 

Naast de reguliere vislessen op basisscholen is er 
afgelopen jaar ook een visles verzorgd voor het 
speciaal voortgezet onderwijs. Dit is een groep 
leerlingen met leerproblemen die door praktijkgericht 
onderwijs zaken aangeleerd krijgen. Dankzij HSV De 
Peel uit Deurne werd deze visles een groot succes! 

De verzoeken om de vismeester in te zetten, bleven 
echter beperkt. De vislessen kwamen veelal tot stand 
doordat de basisschool hier zelf een aanvraag voor 
indiende. Met het oog op de toekomst is het belangrijk 
dat basisscholen proactief benaderd worden door 
hengelsportverenigingen in de omgeving. Hierdoor 
kunnen er nog veel meer vislessen gerealiseerd 
worden.

Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland 
stellen materiaal beschikbaar in de vorm van hengels 
en toebehoren en folders voor jeugdactiviteiten. 
Zo heeft Sportvisserij Limburg 14 hengelsetjes (84 
hengels) tot haar beschikking. Deze setjes worden 
gebruikt tijdens de vislessen en zijn nu voorzien 
van een connector. Dit maakt het bevestigen van de 

vislijnen nog een stuk eenvoudiger voor de jeugd. De 
materialen zijn voornamelijk bedoeld als hulpmiddelen 
bij te ontplooien activiteiten door de jeugdbegeleider, 
viscoach en vismeester. De verenigingen zullen actief 
moeten onderzoeken of ze hieraan willen deelnemen 
en het initiatief nemen om vrijwilligers warm te 
maken om de genoemde cursussen te volgen. Er 
lijkt weinig interesse te bestaan in het volgen van 
de cursus tot viscoach of vismeester. We zullen als 
federatie de handen uit de mouwen steken om de 
jeugd te enthousiasmeren voor onze sport, zodat er 
ook in de toekomst voldoende aanwas van leden zal 
zijn.

De Limburgcup
Het visvijvercomplex van HSV De Put America diende 
als locatie voor de finale van de Limburgcup voor de 
jeugd op zaterdag 10 augustus. Het evenement werd 
ook dit jaar op professionele wijze georganiseerd door 
deze vereniging. Het wedstrijdterrein lag er dankzij 
de inzet van organisatie en vrijwilligers perfect bij. In 
een gezellige ambiance visten jongens en meisjes van 
10 tot en met 17 jaar om fraaie prijzen en uiteraard 
om de felbegeerde Limburgcup. 

Er werd deze dag gevist in twee categorieën, verdeeld 
over drie vakken. De junioren (B-categorie leeftijd 
14 t/m 17 jaar) zaten vooraan langs de vijver en de 
jongste vissers (C-categorie, leeftijd 10 t/m 13 jaar) 
waren verdeeld over de spoor- en de wegkant. Na 
de loting ging de wedstrijd om 15.00 uur van start. 
Doordat in het bijzonder de kleinere vis eenvoudig 
te vangen was, en vanwege een nieuw telsysteem, 
kregen de deelnemers per gevangen vis vijftig 
gram bonus. De wind maakte het de jeugdige vissers 
niet eenvoudig. Met moeite konden zij hun dobber 
goed op de plaats houden. Al vrij snel had iedereen 
echter zijn of haar eerste visje te pakken en werden 
ook de eerste grotere vissen gevangen.

Een aantal vissers hield de spanning hoog. Het was 
moeilijk te voorspellen wie deze wedstrijd zou gaan 
winnen. De weging en telling die na het eindsignaal 
plaatsvond, moest uitsluitsel bieden. Rond 19.30 
uur waren alle vissen geteld en gewogen en werd 
duidelijk wie zich een jaar lang de beste jeugdvisser 
van Limburg mag noemen. 
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In de C-categorie was het Patrick Gommans, uit-
komend voor HSV Willem Barendsz uit Lottum, die 
de titel opeiste met een schitterend totaal van 4.932 
gram. De tweede plek ging naar Luuk Muggleton, van 
HSV St. Petrus uit Linne, met 2.408 gram. De derde 
plaats werd door Daan van Wylick, uitkomend voor 
HSV De Karper uit Lomm, opgeëist met 4.191 gram. 

De B-categorie had minder inschrijvers dan de 
C-categorie. Desalniettemin was het deelnemersveld 
er niet minder interessant om. Martijn Muurmans, 
uitkomend voor HSV De Ruisvoorn uit Helden, wist 
door strak te vissen, met een totaal gewicht van 
8.488 gram de cup te bemachtigen. 
Als tweede eindigde Juul Slabbers van HSV St. 
Petrus uit Linne. Hij wist deze wedstrijd het grootste 
aantal vissen te vangen, maar kwam uiteindelijk op 
een totaalgewicht van 7.122 gram. De derde plek 
was voor Micah Trines van HSV De Ruisvoorn uit 
Helden. Micah was de winnaar van vorig jaar en wist 
weliswaar een aantal mooie brasems te vangen dat 
echter niet voldoende was om zijn kampioenschap te 
prolongeren. 

In de C-categorie voor meisjes, die overigens samen 
met de jongens visten, werd de wedstrijd aan de 
wegkant gewonnen door Jennifer van Houtert van 
HSV De Vriendenkring Tienray. Zij wist drie vissen te 
vangen, met een totaalgewicht van 256 gram, Lisanne 
Pouwels van HSV De Heisnutters Siebengewald, werd 
winnaar van de spoorkant, met een totaal van vijf 
gevangen vissen, met een totaalgewicht van 288 
gram.

Controle en handhaving Visserijwet

De controle op de naleving van de Visserijwetgeving 
is door de federatie evenals vorige jaren uitbesteed 
aan de Provincie Limburg. De provincie heeft 
in juli 2006 de Groene Brigade ingesteld. Deze 
bestaat uit een zestal handhavers met volledige 
opsporingsbevoegdheid voor het buitengebied van 
de gehele Provincie Limburg. Zij zijn belast met 
toezicht en opsporing in het kader van onder andere 
de Flora- en faunawet en de Visserijwet. 

De uitrusting die de Brigade voor deze taken ter 
beschikking heeft, te weten enkele motorvoertuigen 
(landrovers) en een surveillanceboot, is in 2013 
ongewijzigd. Ten aanzien van de grote wens van de 
Brigade om deze uitrusting uit te breiden met een 
surveillanceboot met overdekte kajuit, zodat de 
handhavers ook bij slechte weersomstandigheden 
beschut voor regen en wind hun taak op een 
comfortabele wijze kunnen uitoefenen, is door 
de Provincie nog geen beslissing genomen. Voor 
het verkrijgen van inzicht in de werkwijze van 
de Brigade op het water is door een delegatie 
van het Provinciebestuur deelgenomen aan een 
patrouille met de Brigade met de surveillanceboot. 
Gedurende de betreffende dag was sprake van 
zware regenval waardoor de delegatie aan den lijve 
heeft kunnen ondervinden dat een patrouille met 
een onoverdekte boot op een dergelijke dag geen 
prettige aangelegenheid is. Of deze minder plezierige 
ervaring het nemen van een besluit voor de aanschaf 
van een vaartuig als voorgaand omschreven, in 
gunstige zin zal beïnvloeden, zal moeten blijken.
     
Aangaande de bereikbaarheid van de Brigade zijn 
in 2013 in het op dat punt gevoerde beleid geen 
wijzigingen doorgevoerd. De Groene Brigade was 
ook dit jaar voor iedereen die aan de waterkant 
vertoefde, bereikbaar via het meldingsnummer op 
de Vuilwaterpas, die tegelijk met iedere VISpas werd 
verstrekt. 

In de Algemene Vergadering van mei 2012 is het 
besluit genomen om de Maasplassen met ingang van 
1 januari 2013 op te nemen in de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren. In verband hiermee 
alsmede vanwege de introductie van de landelijke 
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Nachtvistoestemming en Derde hengelvergunning 
en het inmiddels toegestane vissen op de Europese 
Meerval met verplichte terugzetting, heeft het 
bestuur van Sportvisserij Limburg bij de Provincie 
het verzoek ingediend voor uitbreiding van de 
diensten van de Groene Brigade. De Provincie heeft 
dit verzoek gehonoreerd waarna het aantal controle-
uren in de samenwerkingsovereenkomst met de 
Provincie is uitgebreid met 120 uren voor controles 
op de Maasplassen en 60 uren voor controles 
gedurende de zogenaamde “randen van de nacht” 
(tot 1 uur ’s nachts en na 5 uur ’s ochtends) op de 
door Sportvisserij Limburg aangewezen viswateren 
waar nachtvissen is toegestaan.     
De opbrengst van de verkochte Nachtvistoe-
stemmingen en Derde hengelvergunningen worden 
aangewend als compensatie voor de kosten van deze 
extra inzet. 
Deze niet geringe wijzigingen hebben geleid tot een 
viertal ontwikkelingen aan de waterkant.
Zo heeft de Groene Brigade geconstateerd dat de 
nieuwe Nachtvistoestemming gezorgd heeft voor 
verwarring bij (met name buitenlandse) vissers, 
omdat in het verleden het nachtvissen zonder extra 
kosten was toegestaan, terwijl hiervoor vanaf 2013 
een aparte zegel (sticker op de VISpas) moet worden 
aangeschaft. Het beleid van de Groene Brigade op 
dit punt was voor het jaar 2013 vooral gericht op 
communicatie hieromtrent. Vanaf 2014 zal hiertegen 
adequaat worden opgetreden. 
Ook de ingevoerde Derde hengelvergunning bleek 
voor de vissers onduidelijk. Veelal werd er vanuit 
gegaan dat men met een Derde hengelvergunning 
overal kon vissen. De Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren werd blijkbaar niet 
geraadpleegd. Op enkele uitzonderingen na, reke-

ning houdende met de plaatselijke bekendheid, is 
hiertegen verbaliserend opgetreden.
Voorts is de Groene Brigade soepel omgegaan 
met het in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren in de algemene voorwaarden opgenomen 
verbod voor het maken van een kampvuur en of te 
barbecueën. Vanwege het feit dat in de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeenten het 
barbecueën is toegestaan, is door de Brigade in 
overleg met de coördinator Maasplassen van de Politie 
Eenheid Limburg regio Noord, afgesproken dat in het 
jaar 2013 hiertegen alleen in waarschuwende zin en 
vanaf  2014 strafrechtelijk zal worden opgetreden.

Tenslotte is gebleken dat door het vissen op de 
meerval situaties ontstaan die de veiligheid op het 
vaarwater in gevaar brengen. Het gebruik van de 
zogenaamde meervaldobbers en drijvers, die in 
de vaargeul worden gelegd, vormen gezien hun 
grootte en ligging een gevaar voor de scheepvaart 
en is derhalve ook niet toegestaan. In overleg met 
Rijkswaterstaat is door de Groene Brigade besloten 
tegen gebruikers van deze grote drijvers, indien ze in 
de vaargeul liggen, strafrechtelijk op te treden.
Het door de Groene Brigade enkele jaren geleden 
ingezette intensieve optreden tegen het niet naleven 
van de bepalingen in de Visserijwet, in het bijzonder 
door Oost-Europese sportvissers, is ook in 2013 
gecontinueerd. Of deze bevolkingsgroep(en) zich 
inmiddels minder vaak schuldig maken aan verboden 
activiteiten en het verstrekken van de in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland ontwikkelde brochures in 
het Pools, Russisch, Duits en Engels, zijn vruchten 
begint af te werpen, kan (nog) niet met zekerheid 
worden gesteld. Dit zal moeten blijken uit verdere 
controles.

In 2013 hebben 1.180 interventies (een interventie 
is een bekeuring, waarschuwing, doorverwijzing, 
advies, controle etc.) van de Groene Brigade 
plaatsgevonden. Dit betrof de volgende acties:

Advies                         11
Controle 937
Doorverwijzing                         4
Strafrechtelijk (proces-verbaal) 141
Waarschuwingen               87
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Uit dit overzicht blijkt dat de Groene Brigade 232 
situaties heeft aangetroffen waarin de betreffende 
sportvisser de wettelijke voorschriften heeft 
overtreden. Dit is bijna 25% van het aantal 
uitgevoerde controles en betekent een toename van 
het aantal overtredingen van ca. 8% t.o.v. van het 
jaar 2012.
Dit baart de federatie ernstige zorgen. Derhalve 
zal de federatie sturend blijven optreden en zoveel 
mogelijk de Groene Brigade, Boa’s, politie en 
verenigingscontroleurs doen bewegen in onderlinge 
samenwerking op te treden teneinde het hier voren 
samengevatte negatieve resultaat de komende jaren 
in gunstige zin te kunnen beïnvloeden.
Van de andere kant kan als positief gegeven worden 
vermeld dat de Groene Brigade in 2013 geen 
grootschalige visstroperijen heeft aangetroffen. 

Op 28 juni heeft in de regio Noord-Limburg een 
grootschalige controleactie plaatsgevonden die 
als proeve van bekwaamheid “organiseren en 
coördineren handhavingsactie”, werd georganiseerd 
door Alexander Vervoort, politieagent in opleiding 
aan de Politieacademie. Monitoring hiervan vond 
plaats vanuit het politiebureau te Gennep. Hieraan 
werd deelgenomen door de Waterpolitie (KLPD), de 
politie Venray/Gennep en Horst a/d Maas, de Groene 
Brigade, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, 
Verenigingscontroleurs, de gemeenten Gennep, 
Bergen en Cuijk alsmede de federatiecontroleur van 
Sportvisserij Limburg. Deze controle vond plaats 
van 10.00 tot 16.00 uur zowel over land alsook 
op de Maas en zijn oevers en aan de in die regio 
aanwezige visvijvers en binnenhavens. Jammer 
genoeg werkte het weer niet mee en moest de 
controle plaatsvinden op een verregende dag. De 
slechte weersomstandigheden hadden tot gevolg 
dat er zeer weinig vissers aan de waterkant werden 
aangetroffen. Dit neemt echter niet weg dat de 
organisatie van deze controle, alsmede de actie zelf, 
toch als zeer geslaagd kan worden aangemerkt en 
voor herhaling vatbaar is.   

Tenslotte kan nog worden aangetekend dat ook in 
2013 door de federatiecontroleur (tevens porte-
feuillehouder Controle en Handhaving) werd deel-
genomen aan de twee door Sportvisserij Nederland 
jaarlijks gehouden landelijke controledagen in 

Bilthoven. Deze bijeenkomsten hebben ten doel het 
uitwisselen van informatie met andere federaties en 
met Sportvisserij Nederland.
 
Projectgroep Maasplassen en 
Grensmaas

De oevers van zowel de Grensmaas, de Zandmaas, de 
Maaskanalen als de Midden-Limburgse Maasplassen 
worden steeds moeilijker bereikbaar voor de 
sportvisser. Oorzaken hiervoor liggen bij de realisatie 
van de Ecologische Hoofdstructuur, ander oeverbeheer 
en te weinig aandacht voor recreatieve wensen. Bij 
de federatie kwamen steeds meer berichten van 
verenigingen en sportvissers dat visstekken niet of 
alleen met veel moeite bereikbaar zijn. Sportvisserij 
Limburg heeft in het verleden diverse rapporten 
gemaakt om de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van de viswateren te vergroten. In het veld zijn 
echter maar weinig resultaten geboekt om de oevers 
beter bereikbaar te maken. Om hier verandering 
in te brengen, zijn de werkgroepen Maasplassen 
en Grensmaas ingesteld waarvoor sportvissers en 
hengelsportbestuurders met actuele veldkennis 
en inzichten in het huidige sportvisserijgebruik zijn 
gezocht.
De projectgroepleden hebben de meest actuele 
en urgente knelpunten in beeld gebracht. Deze 
zijn vastgelegd in het rapport ‘Oplossingen voor 
sportvisserijknelpunten in de Grensmaas, Maas 
en Maasplassen’. Dit rapport is op 11 november 
aangeboden aan gedeputeerde Beurskens. Als 
uitwerking en realisatie van de beschreven oplossingen 
voor de knelpunten worden met alle gemeenten, 
natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren van 
oeverdelen contacten gelegd en afspraken gemaakt 
om de wensen tot uitvoering te brengen.  
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Waterkracht

Vanwege de uitspraken in de rechtszaken die door 
de sportvisserij zijn gevoerd tegen de bouw van een 
nieuwe waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen, 
moeten er strengere eisen worden gesteld aan 
de huidige twee waterkrachtcentrales in de Maas 
bij Linne en Lith. Door vertegenwoordigers van 
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland is 
deelgenomen aan een internationale workshop over 
visgeleiding bij waterkrachtcentrales. De opdracht 
was om voor de situatie in de Maas bij Linne een 
oplossing voor de vissterfte te vinden volgens ‘best 
beschikbare technieken’. Drie dagen lang is door 
visexperts uit Canada, USA, Engeland, Schotland, 
Oostenrijk en Nederland intensief gewerkt aan 
verschillende oplossingen: visvriendelijke turbines, 
een waarschuwingssysteem voor vismigratie, een 
spijlenrooster voor de turbine-ingang en afschrikking 
met geluid en licht. Al deze oplossingen zijn door 
experts tot in detail uitgewerkt en beoordeeld op 

hun kans op succes. Ook de kosten van fabricage en 
onderhoud zijn daarbij meegenomen. Aan het einde 
van de workshop zijn alle oplossingen uitvoerig tegen 
het licht gehouden en als meest kansrijke oplossing 
voor de situatie in de Maas werd door twee derde van 
de visexperts de visvriendelijke turbines van Nijhuis-
Manshanden aangewezen.  Visgeleidingssystemen als 
oplossing voor de vissterfte bij waterkrachtcentrales in 
de Maas zijn hiermee voorlopig van de baan. Met een 
schaalmodel van de turbine van Nijhuis-Manshanden 
is dit jaar een nieuwe proef gedaan. Daarvan zijn 
de resultaten voor aal zeer gunstig, maar voor 
smolts blijven er nog vraagtekens. Het actiecomité 
Waterkracht blijft alert op de vergunningverlening 
aan bestaande en nieuwe waterkrachtcentrales. Ook 
is bij de overheid aangedrongen op het ontwikkelen 
van landelijk beleid om een einde te maken aan dit 
slepende conflict tussen de belangen van natuur en 
duurzame energieopwekking. 
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3.  Wedstrijden
Uitslagen selectiewedstrijden

Uitslag Feeder
1 Harrie Smeets
 HSV De Vrolijke Hengelaars, Berg aan de Maas
2 Twan Vaessen
 HSV Leudal, Heythuysen
3 John Janssen
 HSV Leudal, Heythuysen

Uitslag Individueel 
1 Jac Reuvers
 HSV Leudal, Heythuysen
2 Marco Pieterse
 HSV Heksenberg, Heerlen
3 Raymond Nuijens
 HSV Leudal, Heythuysen

Uitslag Korpsen
1 HSV Venbergen, Valkenswaard
2 HSV Leudal, Heythuysen
3 HSV St. Jan, Echt

Uitslag Junioren Categorie A
1 Bart Slabbers
 HSV St. Petrus, Linne
2 Roel Reuvers
 HSV Leudal, Heythuysen
3 Lars Hunnekens 
 HSV De Ruisvoorn, Helden

Uitslag Junioren Categorie B
1 Juul Slabbers
 HSV St. Petrus, Linne
2 Luc Kudding
 HSV Heksenberg, Heerlen
3 Florian Cuypers
 HSV St. Petrus, Linne

Uitslag Junioren Categorie C
1 Youri van Lieshout
 HSV De Noordervaart, Meijel
2 Raf Dorssers 
 HSV Leudal, Heythuysen
3 Stef Ummels
 HSV Geulle, Geulle
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4.  Adviezen en begeleiding
Toegankelijkheid en bereikbaarheid 
viswateren
Een groot deel van de adviezen en begeleidings-
werkzaamheden van de federatie hadden met 
de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de 
viswateren te maken. Zowel de verenigingen op hun 
verenigingswateren als de federatie ondervinden 
steeds meer de gevolgen van het natuurlijker beheer 
van de wateroevers. Gemeenten en waterschappen 
maaien steeds minder frequent de oevers. 
Natuurbeheerders zetten steeds vaker grote grazers 
in om de natuurterreinen te beheren. Het resultaat is 
dat op de route naar het water steeds meer ruigten 
ontstaan en in de oeverlijn veel natuurlijke opslag 
ontstaat van water en oeverplanten. Daardoor 
worden viswateren problematischer bereikbaar en de 
viswateren moei-lijker bevisbaar. 

De federatie heeft de wensen ten aanzien van de 
voorzieningen voor het sportvisserijgebruik op de 
oever en vanaf het water ingebracht in het ‘Nautisch 
Programma van Eisen’ voor de Midden-Limburgse 
Maasplassen. In dit meerjarig programma investeert 
de Provincie Limburg in recreatieve projecten als er 
cofinanciering is vanuit de initiatiefnemer.  

In het voorjaar is op initiatief van Sportvisserij Limburg 
in overleg met Limburgs Landschap en Rijkswaterstaat 
op de westoever van het Lateraalkanaal op de fors 
begroeide oever achterstallig onderhoud gepleegd. 
Daarbij zijn de struiken tussen de laanbomen die 
de toegankelijkheid van de oever bemoeilijkten, 
drastisch teruggesnoeid. Ook de visplekken aan de 
voor de wedstrijdsport belangrijke oever van de Maas 
aan de bunkerhaven te Maasbracht zijn na overleg 
met de eigenaren en pachters geheel in eigen 
beheer toegankelijk gemaakt. Tevens zijn in overleg 
met de schapenboer die het Julianakanaal beweidt, 
afspraken gemaakt om bepaalde wedstrijdtrajecten 
intensiever te laten begrazen.
Rijkswaterstaat heeft in het kader van de Europese 
Kaderrichtlijnwater de taak 260 kilometer Maasoever 
in Brabant en Limburg natuurlijk in te richten. In 
dit project wordt ecologisch herstel bevorderd en 
meer ruimte voor de rivier gecreëerd op plekken 
waar de Maasoever vrij kan eroderen, geen kabels 

of leidingen liggen, en dit geen problemen voor de 
veiligheid oplevert.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd, bestaan 
uit het verwijderen van de stenen oeververdediging, 
het flauw afgraven van de oever en het realiseren 
van geulen en ondiepe en natte zones. Van de 
terreinen die aansluiten op deze nieuwe oevers 
worden veelal grote begrazingseenheden voor 
grote grazers gemaakt. Door het plaatsen van 
rasters in deze gebieden wordt het moeilijker om 
de Maasoever te bereiken. Het tegengaan van 
de aanleg van de rasters en het tegengaan van 
het omvormen van de grote begrazingseenheden 
door grote grazers is niet mogelijk gebleken. Wel 
is het mogelijk gebleken om toegangshekken en 
kleinschalige parkeervoorzieningen te realiseren. 
Sportvisserij Limburg heeft de visstekkenkaart die in 
2012 is gemaakt als basis gebruikt om aan te geven 
waar intensief beviste visstekken en waar regionale 
wedstrijdoevers liggen. In het rasterbestek zijn deze 
toegangshekken op een tiental locaties op verzoek 
van Sportvisserij Limburg opgenomen in de plannen.

Waterplantenbeheer
Ook de ontwikkeling van waterplanten is een 
aandachtsveld waar de federatie aan werkt. 
Gebleken is dat voor Rijkswaterstaat het laten 
maaien van waterplanten in de Maas, Maaskanalen 
of de Maasplassen niet behoort tot de mogelijkheden 
aangezien de waterplanten geen belemmering 
vormen voor de waterafvoer. Bovendien dragen 
de waterplanten bij aan de natuur- en ecologische 
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doelstellingen van deze watersystemen en is maaien 
vanwege dit uitgangspunt niet aan de orde. Voor 
afgesloten specifieke visvijvers zijn adviezen en 
maaimethodes geadviseerd in relatie tot het te voeren 
visstandbeheer en in relatie tot de preventie van 
aalscholverpredatie. Tevens zijn adviezen verstrekt 
over de uitzet van graskarpers als maai-instrument. 
De federatie heeft in een afgesloten viswater dat 
in beheer is bij de federatie een graskarperuitzet 
gedaan om ervaring op te doen om overtollige en 
hinderlijke waterplanten te bestrijden.        

Peilbeheer
Naast het gewijzigde maaibeheer ervaart de 
sportvisser ook de negatieve effecten van het 
antiverdrogingsbeleid duidelijker dan de overige 
recreanten. Op meerdere locaties in Limburg is de 
oever drassiger door de opzet van waterpeilen of 
stijgt het waterpeil als gevolg van het opwerpen van 
beverdammen zodanig dat de vaste visstekken enige 
decimeters onder water komen te staan.
In een aantal specifieke gevallen zijn de verenigingen 
bijgestaan in de overleggen die zijn gevoerd met 
de natuurbeheerders, waterschappen, gemeenten 
en provincie. Zo is bij een vermeende beverdam 
in Lottum een tijdelijke oplossing gevonden om 
het te veel aan water af te voeren via een andere 
watergang. Het beoogde resultaat werd niet behaald, 
eind 2013 zorgde een door een bever opgeworpen 

dam opnieuw voor een te hoog waterpeil in de 
daarachter liggende visvijver.

Adviezen beheer viswateren
De gemeente Venlo heeft vanwege het groot aantal 
visvijvers dat na de fusie met randgemeenten in 
hun beheer kwam, met de federatie de visvijvers 
geïnventariseerd en de gebruikswensen van de 
verenigingen en hun accommodaties in kaart 
gebracht. Deze geïnventariseerde wensen zijn 
vervolgens geprioriteerd en zullen in de komende 
jaren afhankelijk van de beschikbare financiën 
worden verwezenlijkt. De federatie voert overleg met 
de gemeente om een aantal stadswateren, waaronder 
de nieuwe jachthaven in het centrum van de stad, 
ondergebracht te krijgen in een stadsvergunning 
of toe te voegen aan de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren.   
Ook de gemeente Landgraaf heeft in samenspraak 
met de federatie de wensen van de plaatselijke 
hengelsportvereniging in kaart gebracht en er 
is een aanvang gemaakt met het project om de 
oeververdediging deels te vernieuwen en mogelijk 
een dichtgeslibde vijver uit te diepen. 
In 2013 is het aalscholverproject dat in 2009 is 
gestart verder uitgebouwd. Er zijn drie methodes 
ontwikkeld om de visstand in afgesloten visvijvers 
tegen aalscholverpredatie te beschermen. 
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Er zijn gaaskooien ontwikkeld om meer onderwater-
structuren te creëren als vluchtplek voor vissen. De 
effecten van het plaatsen van gaaskooien zijn in 2013 
gemeten door op vier locaties voor en na het plaatsen 
van de gaaskooien de visstand te bemonsteren en de 
verenigingen te enquêteren. De tweede methodiek 
is de inzet van de twee door Sportvisserij Limburg 
aangeschafte geluidsapparaten die met behulp van 
drijvende luidsprekers orkageluiden onder water 
maken. De aalscholvers hebben een instinctief 
vluchtgedrag zodra ze orkageluiden horen. Door 
het maken van orkageluiden zou de aalscholver een 
schrik- en vluchtreactie moeten geven. Door bij een 
tiental verenigingen het gedrag van de aalscholvers te 
observeren, is het beeld ontstaan dat de helft van de 
aalscholvers wegvlucht, een kwart een schrikreactie 
vertoont en dat een kwart onverstoord doorjaagt. De 
aangeschafte apparatuur is door Sportvisserij Limburg 
verbeterd en zodanig aangepast dat de apparaten 
beter verplaatst kunnen worden. De derde maatregel 
is het gesubsidieerd uitzetten van kruiskarpers. Dit is 
een robuustere vissoort die minder predatiegevoelig 
is gebleken en tevens een alternatief zou kunnen zijn 
voor de weggevreten witvis.  
Om een betere overlevingskans te bieden aan het 
natuurlijk visbroed in hun visvijver is hengelsport-
vereniging Geulle gestart met het maken van 
visbroedopgroeiplekken in hun visvijver. Hiervoor 

wordt een gedeelte van de visvijver vrijgemaakt van 
roofvissen en afgesloten met fijnmazig gaas, zodat 
er geen roofvispredatie kan plaatsvinden op het 
natuurlijk jongbroed. Het jongbroed wordt op andere 
delen van de visvijver weggevangen en in deze 
afgeschermde opgroeiplekken uitgezet en bijgevoerd 
om na een groeiseizoen meer één- of tweejarig 
visbroed weer de vijver op te drijven. De federatie 
zal de komende jaren de ervaringen samen met de 
verenigingen optekenen en de resultaten delen met 
andere visvijververenigingen.  
In 2013 is gestart met het ervaring opdoen van het 
bijvoeren van visstanden in afgesloten wateren. Op 
specifieke visvijvers wordt om het vangstsucces te 
verhogen extra vis uitgezet. Om deze extra uitgezette 
vis in een goede conditie te houden, worden de 
vissen met speciaal geselecteerd voer, zonder 
visseneiwitsupplementen, bijgevoerd waarna de 
effecten in beeld worden gebracht. Door de effecten 
van bijvoeren goed te evalueren en de visstand 
te monitoren, wordt inzicht verkregen hoe onder 
verschillende omstandigheden de conditie van de 
vijvervissen op peil wordt gehouden.
Naast praktische adviezen zijn ook administratieve 
adviezen gegeven in het kader van het beheer van 
viswateren. Zo is de gemeente Heerlen geïnformeerd 
over hoe de soms achterhaalde en deels verouderde 
huurovereenkomsten van de stadswateren geactuali-
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seerd konden worden. Nagenoeg alle verenigingen 
binnen de gemeente hebben nu een vernieuwde 
huurovereenkomst. Een vergelijkbaar traject is 
gestart binnen de gemeente Horst aan de Maas. Met 
de natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer 
en Limburgs Landschap zijn overleggen gestart 
om de huurovereenkomsten van delen van de 
Maas en Maasplassen te actualiseren. Een aantal 
verenigingen zijn begeleid en geadviseerd in hun 
onderhandelingen met deze natuurorganisaties om 
de huurovereenkomsten te vernieuwen.

Verplaatsen visvijvers
Zowel in Noord-Limburg als in Parkstad worden 
bestaande visvijvers bedreigd door ruimtelijke 
ontwikkelingen in de vorm van de aanleg van een 
hoogwatergeul Ooijen-Wanssum en de Buitenring 
Parkstad Limburg. Door de voorgenomen aanleg van 
de hoogwatergeul komen twee bestaande visvijvers in 
de hoogwatergeul te liggen waardoor bij hoge afvoeren 
van de Maas de vijvers midden in de hoogwatergeul 
komen te liggen. Met het projectbureau, de 
gemeente Horst aan de Maas en Staatsbosbeheer 
worden gesprekken gevoerd om passende locaties te 
vinden om de verenigingen te compenseren. Een van 
de visvijvers van hengelsportvereniging Brunssum 
moet worden gedempt vanwege de aanleg van de 
‘Buitenring Parkstad Limburg’. In overleg met de 

vereniging, gemeente en de Provincie moet naast 
de bestaande visvijver een nieuwe visvijver worden 
gerealiseerd. Door het Grensmaasproject zal ook de 
bestaande visvijver in Itteren door de voorgenomen 
weerdverlaging bij hogere afvoeren  deel gaan 
uitmaken van het stroomgebied van de Grensmaas. 
Voor de ontwerpschetsen voor de nieuw aan te 
leggen visvijver ter compensatie van de bestaande 
visvijver zijn de uitgangspunten aangeleverd en 
zijn aanpassingen en verbeteringen voorgesteld. 
De ontwikkelingen in de grindwinningsmarkt gaan 
bepalen in hoeverre er financiële ruimte is om de 
ingebrachte wensen te realiseren.      

Visstandbeheercommissies 
Voor de Zandmaas en Maaskanalen en voor de 
Grensmaas zijn in opdracht van het Ministerie van 
Economische zaken Visplannen opgesteld waarin 
het te voeren visstandbeheer en sportvisserijgebruik 
voor de komende jaren is vastgelegd. In 2013 is het 
ingediende concept op aanbevelingen van zowel 
Rijkswaterstaat als het Ministerie aangepast en zijn de 
Visstandbeheercommissies van de twee Rijkswateren 
gestart met het verwezenlijken van de maatregelen. 
In beide waterschappen, Waterschap Roer en 
Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei, worden 
de waterbeheerplannen vernieuwd. Deze vernieuwing 
is noodzakelijk, omdat in het kader van de tweede 
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tranche Europese Kaderrichtlijn Waterrichtlijn voor 
de waterschapsgebieden in het waterbeleid nieuwe 
waterkwaliteitsnormeringen geïmplementeerd die-
nen te worden. Sportvisserij Limburg is gevraagd 
deel te nemen in projectgroepen om voor de grote 
beeksystemen als specialist op het gebied van het te 
voeren visstandbeheer inbreng te leveren.   
Voor het bovenstroomse deel van de Geul en 
zijbeken is bijstand verleend bij het formuleren 
van uitgangspunten voor het beheer van de beek-
forelstand. Het stroomgebied van de Geul is nog 
niet geheel vrij optrekbaar voor vissen, waardoor 
een afweging gemaakt moest worden tussen het 
bevorderen van de natuurlijke beekpopulatie aanwas 
met een meeneemverbod in relatie tot het uitzetten 
en wegvangen van maatse beekforellen. Op het 
voormalig terrein van bierbrouwerij De Leeuw in 
de gemeente Valkenburg wil de gemeente een 
klimaatneutraal evenemententerrein ontwikkelen. 
Een van de voornemens is om het monumentale 
inpandige molenrad van de oude brouwerij te 
gebruiken om mogelijk elektriciteit op te wekken. Voor 
het opwekken van elektriciteit moet het waterpeil 
van de Geul worden verhoogd om waterdruk voor 
het molenrad te realiseren. Dit voornemen doorkruist 
het ecologisch herstel van het beeksysteem en 
de fragiele ontwikkeling van de zich herstellende 
beekforellenstand. Samen met de VBC-Geul en 
Zijbeken zijn gesprekken gevoerd met de gemeente 
Valkenburg om de unieke waarde van het herstel van 
de beekforellenpopulatie te verhelderen.       
De VBC-Roerdal is al sinds 1996 intensief in overleg 
met de Duitse zusterorganisaties om de Atlantische 
zalm te herintroduceren in het watersysteem van 
de Roer, hetgeen de laatste jaren resulteert in de 
terugkeer van paairijpe zalmen die de Roer optrekken. 
Deze paairijpe zalmen die de nu de Roer optrekken, 
worden opgevangen en naar een professionele 
viskwekerij gebracht waar deze ouderexemplaren 
worden afgestreken en de zalmbroedjes verder 
worden opgekweekt. De opgekweekte zalmbroedjes 
worden met name in het Duitse deel van de Roer op 
geschikte opgroeiplekken uitgezet waar ze na een of 
twee groeiseizoenen als smolts naar zee trekken om 
daar volwassen te worden. Om een beter inzicht te 
krijgen in de trekweg van deze smolts verricht de 
VBC-Roerdal een onderzoek naar het trekgedrag van 
deze jonge zalmen. 

Voor het werkgebied van het Waterschap Peel en 
Maasvallei, is de vorming van een waterschaps-
dekkende VBC verder gestalte gegeven. Door 
het uitblijven van een landelijk sjabloon van de 
Unie van Waterschappen voor de inrichting van 
gebieddekkende VBC’s zijn de vorderingen gering 
geweest. In 2014 zal de administratieve voorbereiding 
verder worden afgerond en zal de VBC-Noord Limburg 
geformaliseerd worden. 

Nachtvis- en Derde hengeltoestemming

Om meer viswateren toe te kunnen voegen aan de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren waar 
met de nachtvis- en of Derde hengeltoestemming 
gevist mag worden, zijn met name gesprekken met de 
natuurbeheerders gevoerd om deze toestemmingen 
te krijgen.
Aangezien de oevers van de Midden-Limburgse 
Maasplassen tussen zonsondergang en zonsopkomst 
niet betreden mogen worden en aan de sportvisserij 
geen precedent vormende toestemming kon worden 
verleend, hebben de natuurbeheerders geen 
toestemming verleend om in de Maasplassen het 
nachtvissen toe te staan. Voor grotere aaneengesloten 
delen van de Maas zijn wel toestemmingen ver-

21



Jaarverslag 2013 Sportvisserij Limburg

kregen om deze toe te voegen aan de Lijst van 
nachtviswateren. Zo kon aan het eind van 2013 
een groot aaneengesloten Maastraject toegevoegd 
worden aan de Landelijke lijst met nachtviswateren.
De Midden-Limburgse Maasplassen eigenen zich 
meer als water geschikt om met drie hengels te 
vissen dan de Maas. Tevens hebben meerdere 
visrechthebbenden zich uitgesproken tegen invoering 
van de Derde hengeltoestemming voor de Maas. 
Vandaar dat voor een deel van de Midden-Limburgse 
Maasplassen de Derde hengeltoestemming verleend 
kon worden.

Niet alleen is gewerkt aan het verkrijgen van 
meer nachtvis- en Derde hengelwateren, ook zijn 
in samenspraak met Sportvisserij Nederland de 
betalingsmogelijkheden voor de aanschaf van 
deze documenten voor de Belgische en Duitse 
sportvissers verbeterd. Konden buitenlandse leden 
in het begin van het jaar alleen met een creditcard 
de vereiste documenten aanschaffen, aan het einde 
van het jaar zijn aan de internetmodule ook andere 
betalingsmogelijkheden toegevoegd.
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Opzegging huurovereenkomsten 
Begin 2013 zijn voor delen van de Maas en delen van 
de Maasplassen de huurovereenkomsten opgezegd 
door verschillende verhurende partijen. Aangezien 
de huurder van een visrecht de bescherming van 
de Visserijwet geniet, staat voor de huurder een 
verlengingsprocedure open om te trachten het 
gehuurde visrecht veilig te stellen. Partijen kunnen 
er echter ook voor kiezen om gezamenlijk een 
nieuwe huurovereenkomst op te stellen. Sportvisserij 
Limburg heeft er in een situatie voor gekozen om een 
verlengingsprocedure inclusief een hoorzitting bij de 

Kamer voor de Binnenvisserij aan te gaan, aangezien 
het overleg vastliep. Eind 2013 heeft in deze zaak 
de hoorzitting plaatsgevonden waarbij de federatie in 
het gelijk is gesteld en de huurovereenkomst met 6 
jaar is verlengd. In de andere zaak is gekozen voor 
dubbele zekerheid, zowel de verlengingsprocedure is 
gestart evenals het gezamenlijk opstellen van nieuwe 
huurovereenkomsten. De verwachting in deze zaak 
is dat er nieuwe gezamenlijke huurovereenkomsten 
zullen worden opgesteld en dat een hoorzitting bij de 
Kamer voor de Binnenvisserij niet noodzakelijk zal 
zijn.         
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5. Personalia, werkgroepen en        
projectgroepen
Federatiebestuur
De heer Theo Wilken   Voorzitter 
De heer Gerard Heijthuisen  Penningmeester
De heer André Reumkens   Secretaris (afgetreden tijdens AV d.d. 24 mei 2013)
De heer Dieter Breuer   Secretaris a.i. 
De heer Theo Hendriks   Bestuurslid (gekozen tijdens AV d.d. 24 mei 2013)
De heer Thijs Belgers   Aspirant-bestuurslid sinds augustus 2013
Mevrouw Cornel van Schayck  Aspirant-bestuurslid sinds september 2013
De heer Didier Lemmens   Aspirant-bestuurslid sinds september 2013 

Arbitragecommissie
De heer Jan Jörissen (voorzitter)
De heer Tjeu Cox
De heer Gerrit Haas
De heer Jo Smeets

Decoratiecollege
De heer Thijs Killaars (voorzitter)
De heer Jef Lemmens 
De heer Henny Martens 
De heer Jo Smeets 
Mevrouw Patricia Mariën-Koelen (secretariële ondersteuning)

Projectgroep Wedstrijden
De heer Theo Wilken (voorzitter)
De heer Gerrit Haas
De heer Kees Kneppers
De heer Piet Knoben 
De heer Albert Reuvers 
De heer Har Slabbers (vanaf oktober 2013)
De heer Joep Vissers
De heer Frank Vossen 

Uitgifte wedstrijdvergunningen
De heer Dieter Breuer

Projectgroep Grensmaas
De heer Theo Wilken (voorzitter)
De heer Vic Hellwig
De heer Hub Janssen
De heer Ed Vossen
De heer Pierre Wagemans

Projectgroep Maasplassen 
De heer Theo Wilken (voorzitter)
De heer Thijs Belgers
De heer Marc Budé (ambtelijke ondersteuning)
De heer Gerrit Haas
De heer Hans Stevens
De heer Ger Timmermans

Bureaumedewerkers
De heer Marc Budé   Beleidsmedewerker
Mevrouw Patricia Mariën-Koelen  Secretaresse, bureaucoördinator
Mevrouw Cindy Lemmens   Communicatiemedewerker (vanaf 14 oktober 2013)                                                                                                                                           
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