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VAN JEUGDVISSER 
TOT VOORZITTER
Thijs Verstegen, pas 21 jaar oud, werd afgelopen maart verkozen tot 
voorzitter bij Hengelsportvereniging de Peelvissers uit Sevenum. Bij de 
recente algemene ledenvergadering van Sportvisserij Limburg voelde hij 
zich een opvallende verschijning tussen de vele grijze en kale koppen. 
“Die mensen doen natuurlijk fantastisch werk en hebben bakken 
met ervaring. Maar het is goed om ook jongeren te betrekken en bij 
bestuurswerk te begeleiden.”
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

Zijn bassischooltijd was halverwege 
toen Thijs voor het eerst in contact 
kwam met de hengelsport. Sportvis-

sers bij een vijver trokken zijn aandacht, 
waarop hij besloot het ook eens te probe-
ren. Hij begon met witvissen met de vas-
te hengel. “Dat was de eerste jaren vooral 
aanmodderen”, aldus Thijs. Toen zijn ver-
eniging een jeugdviscursus organiseer-
de, greep Thijs zijn kans om serieuzer te 
gaan vissen. Hij kreeg veel begeleiding, 
leerde handige vistechnieken en hoe ver-
antwoord met vissen om te gaan. Ook na 
de cursus kon hij zijn vragen blijven stel-
len. Het daaropvolgende jaar was Thijs bij 
de jeugdviscursus geen deelnemer meer, 
maar hielp hij mee als begeleider. “Zo rol-
de ik erin en kwam ik ook in de jeugdcom-
missie terecht.” 

VISCURSUS ALS BINDMIDDEL
Terwijl van de meeste fanatieke jeugdvis-
sers ook de ouders of andere familiele-
den vissen, was dat bij Thijs niet het geval. 
Desondanks bleef hij nauw met de hen-
gelsport verbonden. “Bij onze vereniging 
merk ik dat jeugdvissers zonder vissende 
familie of vrienden helaas vaak vrij snel 
afhaken. Dat is de kracht van een jeugdvis-
cursus, denk ik. Daarmee begeleid je jonge-
ren en hou je ze enthousiast.”

LEERZAME TIJD
Eind 2015 werd Tijs benaderd door de toen-
malige voorzitter van de jeugdcommissie 
met de vraag om toe te treden tot het be-
stuur. Die kans greep hij aan en begin 2016 
werd hij tijdens de Algemene Ledenverga-
dering met 100 procent van de stemmen 
als nieuw bestuurslid verwelkomd. Tijdens 
de meeloopperiode leerde Thijs wat be-
stuurswerk inhoudt. Dat was prettig, want 
hij had nog geen idee wat het bestuur van 
hem verwachtte. Thijs spreekt van een 
leerzame tijd. “Ik kreeg een goed beeld van 
wat een bestuursfunctie betekent. En als 
ik ideeën had werd er echt naar me geluis-
terd, ook al was ik nieuw.”

HELE OMSCHAKELING
Toen de vorige voorzitter eind 2017 aan-
gaf zijn taken te willen neerleggen, begon 

de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 
Iedereen in het bestuur keek naar Thijs, 
maar die had nog zijn twijfels. “Voorzitter 
zijn is toch een hele verantwoordelijkheid 
en ik ben nog jong. Ik vroeg me daarom af 
of ik wel serieus zou worden genomen. Bo-
vendien had mijn voorganger jarenlange 
bestuurservaring, terwijl ik pas net kwam 
kijken. Dat betekende voor mij én de ver-
eniging een hele omschakeling.” Thijs zei 
toch ja omdat hij wist dat men vertrou-
wen in hem had. “Het betekende veel voor 
me dat het bestuur achter me stond.”

APPJES EN MAILS
Afgelopen maart werd Thijs overtuigend 
tot voorzitter van HV de Peelvissers verko-
zen. “Nu zit ik ermee”, zegt Thijs lachend. 
“Sinds ik voorzitter ben kan ik nooit meer 
rustig vissen. Er komen altijd wel leden 
iets vragen en ik krijg veel appjes en mails. 
Dat vind ik natuurlijk niet erg. Thijs heeft 
verschillende taken, maar houdt zich voor-
al bezig met de portefeuilles jeugd en wed-
strijden. Jaarlijks heeft de vereniging acht 
tot tien bestuursvergaderingen en dan zijn 
er nog de Algemene Ledenvergaderingen 
van zowel de vereniging als Sportvisserij 
Limburg. 

OMGAAN MET KRITIEK
Thijs haalt veel voldoening uit zijn voor-
zitterschap en is trots op zijn vereniging, 
die voor iedere sportvisser wat te bieden 

heeft. Het complex 
van de Peelvissers be-
staat uit drie visvijvers: 
een witvisvijver, karpervij-
ver, en een vijver met een mix 
van witvis en kleine karpertjes. De hen-
geldruk is nog erg laag. “We hebben nu 
circa honderd leden en willen dat aantal 
graag verhogen om meer wedstrijden en 
andere evenementen te kunnen houden.” 
De vereniging zoekt ook meer bestuursle-
den. Thijs kan iedereen een bestuursfunc-
tie aanraden en benadrukt dat je daarvoor 
geen visser hoeft te zijn. Het kost wel de 
nodige tijd, geeft hij toe. “Soms vind ik het 
lastig om mijn bestuurswerk met school, 
werk en andere activiteiten te combine-
ren. Rustig blijven en weloverwogen re-
ageren is ook belangrijk. En je moet met 
commentaar of kritiek om kunnen gaan.” 

ONDERSTEUNING
Voor ondersteuning kan Thijs gelukkig al-
tijd bij Sportvisserij Limburg terecht. Zo 
kwam afgelopen jaar een adviseur langs 
bij de vijver met tips ten aanzien van het 
waterbeheer en het uitzetten van vis. De 
federatie helpt het bestuur ook tijdens 
overleggen met de gemeente over de fi-
nanciering voor onderhoud van het vijver-
complex. “De persoonlijke, regionale on-
dersteuning van Sportvisserij Limburg is 
bijzonder fijn. Je kunt het als vereniging 
wel allemaal zelf op willen lossen, maar 

soms moet je kunnen te-
rugvallen op de kennis en 

expertise van je federatie.”

PROJECTGROEP JEUGD
Ook voor advies als sportvisser, bijvoor-
beeld over het wedstrijdvissen, kan Thijs 
altijd bij Sportvisserij Limburg aanklop-
pen. Tijdens het Limburgs Kampioenschap 
Jeugdvissen werd hij tweede in de U25-
categorie en kwalificeerde hij zich daar-
mee voor het NK. “Als jeugdvisser zonder 
vissende familie weet ik hoe belangrijk de 
begeleiding en ondersteuning van de fe-
deratie aan jeugdwedstrijdvissers is. Daar-
naast vind ik het goed dat Sportvisserij 
Limburg jeugdbijeenkomsten organiseert 
en bezig is om een Projectgroep Jeugd in 
het leven te roepen. Het is belangrijk om 
jonge sportvissers meteen op het goede 
spoor te zetten en ze er zo bij te houden.”

DOORLOPEND LEERPROCES
Thijs is ook blij met de diverse cursussen 
die Sportvisserij Nederland in samenwer-
king met Sportvisserij Limburg aanbiedt. 
“In mijn eerste jaren als bestuurslid deed 
ik in rap tempo praktijkervaring op, maar 
besturen blijft een doorlopend leerproces. 
Daarom ga ik in de toekomst wellicht ook 
nog de cursus HSV Leden of de cursus VIS-
coach volgen. Van Sportvisserij Limburg 
kreeg ik ook al het ‘Handboek Beter Bestu-
ren’. Ik wil me blijven ontwikkelen.”

'Een persoonlijke aanpak 
werkt het beste om mensen 

warm te maken voor een 
bestuursfunctie bij een 
hengelsportvereniging'
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Henk Lafleur (64) vist het liefst dag en nacht. Dat 
hij slecht ter been is, houdt hem niet tegen. Met 
zijn scootmobiel gaat hij naar plekken die voor 
hem nog toegankelijk zijn om te genieten van een 
visdag. Zijn 11-jarige vismaatje Youri Engelen vist 
steevast met hem mee.
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN

H enk heeft bakken aan viservaring en anekdotes op-
gebouwd in alle jaren dat hij vist. Met zijn scootmo-
biel is hij een bekende verschijning in Roermond. 

Die kreeg hij omdat zijn bloedvaten dichtzaten, met name in 
zijn benen. In 2014 sloeg het noodlot toe. Bij een ongeluk vloog 
Henk over de kop waarbij hij zijn enkels en rug flink bescha-
digde. Thuis loopt hij sindsdien met een rollator. Zonder zijn 
aangepaste schoenen kan hij geen stap zetten.

ONTSPANNEN IN DE NATUUR
“Het vissen pakken ze me niet af”, roept Henk Lafleur fanatiek. 
Nadat de thuiszorg hem ’s ochtends met douchen en aankle-
den heeft geholpen, koppelt hij eenvoudig een kar achter zijn 
scootmobiel en is hij rond half 8 de deur uit. “'Als ze me missen 
dan ben ik vissen', zeg ik dan. En al vang ik niks, dat maakt me 
niet uit. Als ik de tijd maar voorbij krijg en lekker kan ontspan-
nen in de natuur.”

KENNIS OVERDRAGEN
De zoons van Henk vissen ook. Vooral zijn zoon Helmut (41) 
is fanatiek – voor hem is vissen álles. Ondanks zijn geestelij-
ke beperking kan hij lichamelijk alles en vangt hij vaak de ene 
na de andere vis. Henk’s vaste vismaat, Youri, is vorig jaar be-
gonnen met vissen. Eerst op witvis, maar nu ook op karper en 
snoek. Henk neemt hem onder zijn hoede omdat hij weleens 
lastig werd gevallen door hangjeugd bij de waterkant. “Nu ik 
met Henk vis, laat iedereen me met rust”, zegt Youri. “Hij is 
mijn vismaat.” Henk vindt het niet meer dan normaal dat een 
volwassen visser zijn viskennis overdraagt en zo een enthousi-
aste, jonge visser begeleidt. Sportvissers noemt hij de ogen en 
oren aan de waterkant. “Wij kunnen misstanden melden.”

MEER CONTROLES GEWENST
Nog intensiever controleren zou wat Henk betreft goed zijn, al 
moet je dan geen watje zijn. Het doet hem en Youri deugd te 
horen dat Sportvisserij Limburg druk bezig is om eigen buiten-
gewoon opsporingsmabtenaren (BOA's) aan te stellen. Ook het 
concept van een gratis Cursus Controle Sportvisserij voor ver-
enigingsvrijwilligers in Limburg spreekt het tweetal aan.

PRACHTIGE, VISRIJKE VIJVER
Het favoriete visdecor van Henk en Youri is de Schaatsvijver in 
Roermond, ook wel bekend als visvijver De Roerdomp. “Als ik 
eenmaal aan het water zit, ben ik niet te stoppen”, zegt Henk 
met fonkelende ogen. “We vissen vooral bij stadsvijver De 

Roerdomp, een prachtige visrijke vijver. Voorbijgangers stoppen 
regelmatig om een praatje met Henk en Youri te maken en om te 
zien hoe ze vis na vis uit het water hengelen. “Laatst vingen we in 
één vissessie maar liefst 123 stuks, vooral voorn en zeelt”, vertelt 
Youri trots.

ZELF SCHOONMAKEN
“De Roerdomp is één van de weinige vijvers in mijn omgeving 
waar ik nog goed kan vissen”, legt Henk uit. De visstekken daar 
zijn in principe goed bereikbaar – sommige hebben zelfs minder-
validesteigers – maar diverse vijvers zijn dichtgegroeid met wa-
terplanten. “De gemeente zou de vijvers een aantal keren per jaar 
schoonmaken, maar voor zover ik weet gebeurt dat slechts één 
keer per jaar in november. Dan is het echte visseizoen al voorbij”, 
aldus Henk. Op sommige plekken trekt hij om te kunnen vissen 
zelf met een hark en touwen het groen eruit. “Als mindervalide 
visser heb je de stekken al niet voor het uitkiezen, en dan groeien 
de bereikbare plekken ook nog eens dicht. Zo zonde!”

POORTJES EN TRAPPEN
Ook bij openbare wateren is het niet altijd even makkelijk voor 
Henk om aan het water te komen. “Bij het Lateraalkanaal zijn wel 
poortjes gemaakt om bij de oever te kunnen komen, maar die zijn 
zo dichtgegroeid dat ik er met mijn scootmobiel niet doorheen 
kom.” De aangelegde trappen aan het kanaal kan Henk maar 
met moeite op en af. “Mijn scootmobiel moet dan ook naast de 
weg blijven staan, dat is niet zo veilig. Je bent dan toch bang dat 
je spullen gestolen worden.” Goed bereikbare plekken voor Henk 
zijn er in de omgeving gelukkig nog genoeg. “Bij Outlet Roer-
mond, Meneerkes, de stadsvijvers en de Asseltse Plassen kan ik 
goed komen. Maar vroeger kwam ik natuurlijk overal.”

AANDACHT VOOR MAAIBEHEER
Sportvisserij Limburg gaat serieus om met signalen zoals die van 
Henk. Zo vertrekt de federatie subsidies aan verenigingen voor de 
verbetering van sportvisserijmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de 
aanleg van mindervalidesteigers. Ook vinden overleggen plaats 
met de Provincie Limburg, gemeentes en andere watereigenaren 
en -beheerders om zaken als toegankelijkheid en maaibeheer on-
der de aandacht te brengen en gezamenlijk aan te pakken. Het 
groeiende sportvistoerisme biedt Sportvisserij Limburg nieuwe 
ingangen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportvis-
serij Limburg werd onlangs een presentatie gegeven over de inzet 
van een harkboot, zoals in Groningen-Drenthe gebeurt.

SURVIVAL MET PIZZA
“Als het lukt om met de scootmobiel aan de waterkant te ko-
men, neem ik Youri binnenkort ook een keer mee nachtvissen 

MET SCOOTMOBIEL EN 
VISMAATJE OP PAD

HENK (64) EN YOURI (11) VISSEN HET LIEFST 
DAG EN NACHT OP TOEGANKELIJKE EN 
VEILIGE VISSTEKKEN

aan de Maas”, vertelt Henk. Youri vindt het prachtig om aan de 
Maas te vissen. “Tot nu toe heb ik er twee keer overdag gevist, 
want van mijn moeder mag ik nog niet alleen nachtvissen. Met 
Henk mag ik wel mee.” Youri begint de nachtvistrip meteen te 
plannen. “Henk, hoe doen we dat dan met eten en drinken die 
nacht?”, vraagt hij nieuwsgierig. “Daar heb ik contacten voor, 
jongen. Van döner tot pizza: het wordt tot aan de waterkant ge-
bracht.” Youri lacht. “Dat is pas echt survivallen.”
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S tefan begon met vissen toen hij vier 
jaar oud was. Als zijn vader ging, reed 
Stefan hem op zijn fietsje achterna. 

Zo zag hij al van jongs af aan hoe zijn va-
der het ene na het andere visje binnenhen-
gelde. Eenmaal thuis haalde Stefan ook een 
paar visjes uit zijn emmer die hij zelf had 
gevangen. “Dat werden er steeds meer. Ik 
kwam er al snel achter dat hij een natuurta-
lent was”, vertelt Stefan's moeder trots.

VISSENDE GENERATIES
“Het liefst vis ik ieder moment dat ik vrij 
heb”, zegt Stefan. Die drang om te vissen zit 

WEDSTRIJDVISSER 
IN HART EN NIEREN
De grootste passie van Stefan Gommans (14) is wedstrijdvissen. Hij 
reist er het hele land voor af, van het Limburgs Kampioenschap Jeugd 
tot de Youth Challenge in Friesland.
DOOR: CINDY LEMMENS

in de familie. Zijn vader Frank Gommans is 
ook gek op wedstrijdvissen. Hij is een trou-
we supporter bij Stefan's wedstrijden en 
soms vissen ze zelfs een koppelwedstrijd sa-
men. “Het is prachtig om samen met je zoon 
van dezelfde hobby te genieten. De laatste 
tijd zegt hij wel steeds vaker dat ik het ver-
keerd doe. Ook de opa van Stefan heeft al-
tijd gevist en ging zo nu en dan de strijd aan 
tijdens een viswedstrijd. “Als hij nu nog had 
geleefd, dan was hij zo trots op Stefan ge-
weest”, zegt Frank over de drie vissende ge-
neraties. Stefan's moeder heeft ook weleens 
meegedaan aan de dameswedstrijd van de 

vereniging. Lachend vertelt ze dat Stefan 
haar zelfs een keertje heeft gecoacht.

VOORDOEN NIET NODIG
De eerste wedstrijd die Stefan zich kan her-
inneren, vond plaats tijdens Nationale Hen-
geldag. “Dat was meer voor de gezelligheid. 
Ik deed voor de eerste keer mee en ik won”, 
vertelt Stefan. “Normaal moet je kinderen 
uitleggen hoe ze kunnen zien dat ze beet 
hebben. Bij Stefan was het andersom. Die 
had al aangeslagen voordat je kon zien dat 
hij beet had”, aldus pa.

WEDSTRIJDERVARING
Stefan heeft inmiddels al heel wat wedstrij-
den gevist. Van talloze verenigingswedstrij-
den tot de Nationale Teamcompetitie, het 
Limburgs Kampioenschap van Sportvisserij 
Limburg en het Nederlands Kampioenschap 

– al deze wedstrijden 
viste hij reeds meer-
dere keren. Dit jaar 
deed hij ook mee aan 
de Youth Challenge, een 
nieuwe jeugdwedstrijd die 
landelijk wordt georganiseerd 
door de federaties. “Ik heb daardoor op 
diverse wateren gevist in onder meer Fries-
land en Oost-Nederland. Die nieuwe erva-
ringen zijn goed voor mijn voorbereiding op 
wedstrijden. En je komt andere wedstrijd-
vissers tegen”, aldus Stefan.

WINNEN VAN SENIOREN
Om zich verder te ontwikkelen vist Stefan 
ook regelmatig mee met verenigingswed-
strijden voor senioren. Vorig jaar werd hij 
koning bij HSV De Forel in Reuver. “Ik had 
van tevoren gevraagd of men het goed vond 
dat Stefan ook meedeed aan de wedstrijd 
daar. Ze vonden het prima en dachten dat 
ze hem nog wel wat konden leren”, aldus 
zijn vader. Stefan grinnikt. Hij houdt van de 
uitdaging om iedere keer weer zoveel mo-
gelijk vis te vangen. “Elke wedstrijd moet ik 
daarvoor een andere strategie toepassen. 
Dat kost voorbereiding en training, maar 
daardoor leef ik er ook echt naartoe.” 

PROJECTGROEP 
WEDSTRIJDEN

De Projectgroep Wed-
strijden van Sportvisserij 

Limburg helpt jeugdvissers 
als Stefan bij hun ontwikkeling 

tot topwedstrijdvissers. Vader Frank 
zit ook in die projectgroep en is daar trots 
op. “In de Projectgroep Wedstrijden zitten 
toegewijde mensen met hart voor de wed-
strijdsport. We verrichten mooi werk. Mijn 
zoon is de jongste visser van Team Limburg 
en wordt van alle kanten door de federatie 
geholpen. De federatie regelt en financiert 
ook veel. Ik zie nu van dichtbij hoe jeugdvis-
sers dankzij al die begeleiding grote spron-
gen voorwaarts maken. Dat geeft veel vol-
doening.”

INGELIJST SHIRT
Stefan vindt de masterclasses en trainings-
dagen van de Projectgroep Wedstrijden erg 
leuk en leerzaam. “Ik heb daardoor niet al-
leen veel nieuwe vistechnieken geleerd, 
maar ook hoe ik mijn voer en materiaal af-
stem op de vis in het wedstrijdwater.” Bij 
één van de Masterclasses in 2017 werd Ste-
fan uitgeroepen tot talent van het jaar van 

Sportvisserij Limburg. Hij kreeg een ingelijst 
shirt overhandigd met daarop de handteke-
ningen van de complete EK-ploeg van 2016. 
“Dat shirt gaat nooit weg. Ik ben er heel zui-
nig op!”

ELKAAR HELPEN
Ook de teamspirit bij het wedstrijdvissen 
spreekt Stefan aan. “Anders dan bij indivi-
dueel vissen ben je mede afhankelijk van je 
teamgenoten. Informatie delen en tips uit-
wisselen is cruciaal. Ieder team is zo sterk 
als de zwakste schakel.” Na elke wedstrijd 
evalueren de leden van de Projectgroep 
Wedstrijden de wedstrijd samen met de 
jeugdvissers. Wat ging goed, wat kan er be-
ter en hoe dan precies? “Elkaar helpen is de 
kracht van teamvissers.”

GROTE VOORBEELD 
Via filmpjes op YouTube verdiept Stefan 
zich in de visserij van zijn grote voorbeel-
den. Zijn grote voorbeeld is Ramon Pas-
mans, die naast wedstrijdvisser ook ad-
viseur is bij Sportvisserij Limburg en 
jeugdvissers begeleidt. “Er zijn zoveel goede 
wedstrijdvissers, maar uiteindelijk is het 
een kwestie van zelf doen. Oefenen, oefe-
nen, oefenen!”

Stefan houdt van 
de uitdaging om bij 

wedstrijden de juiste tactiek 
te bedenken om zoveel 
mogelijk vis te vangen
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A ls partij met sportvissen als 
speerpunt, heeft Water Natuur-
lijk Limburg de volle steun van 

Sportvisserij Limburg. Zo bood de fede-
ratie haar vergaderfaciliteiten aan voor 
de commissie die de lijst samenstelde. 
Met name kandidaat Gerard IJff draagt 
de hengelsport een warm hart toe. Na-
dat hij in 1965 voor het eerst ging vissen, 
raakte hij jaren later als wethouder van 
de gemeente Roermond – met de porte-
feuilles Sport en Water – nog meer van 
de sport gecharmeerd. “In mijn zestien 
jaar als wethouder had ik veel contact 
met hengelsportverenigingen. Het im-
poneert me nog steeds wat er allemaal 
in de hengelsportwereld gebeurt.” 

SCHOON EN VISRIJK WATER
Als wethouder initieerde Gerard onder 
meer sportvisserij-overleggen, reikte hij 
prijzen uit bij viswedstrijden en bezocht 
hij regelmatig jeugdviscursussen en vis-
serijkundig onderzoeken. “Met ons wa-
terschap wil ik streven naar schoon en 
visrijk water”, vertelt Gerard. “Verder 
vind ik het belangrijk dat zowel de wa-
terkwaliteit als de toegankelijkheid van 
oevers voor vissers – ook mindervaliden 
– aantrekkelijk wordt gemaakt. Sport-

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019: 

GERARD IJFF 
STEM VAN DE SPORTVISSERIJ
Met hun stem bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 
kunnen sportvissers zelf het verschil maken voor hun hobby. Het 
grootste deel van de Nederlandse viswateren, de visstand en de 
bereikbaarheid van visstekken zijn namelijk bij de waterschappen in 
beheer. Kandidaat Gerard IJff wil zich met zijn partij Water Natuurlijk 
Limburg inzetten voor de sportvisserij. 
TEKST: CINDY LEMMENS > FOTOGRAFIE: LAURENS EGGEN 

vissers moeten van de mooie visstekken in 
Limburg kunnen genieten.”

OVERAL VISPASSAGES
Water Natuurlijk Limburg pleit ervoor om 
waterlopen steeds meer open te stellen 
voor rustige recreatie, zoals wandelen en 
vissen. Daarnaast werkt het waterschap 
mee aan het verantwoord uitzetten van vis 
en aan het opheffen van migratiebelemme-
ringen in de Maas en Limburgse beken. Stu-
wen bij watermolens en waterkrachtcen-
trales belemmeren nu nog sterk de trek van 
vissen, die vaak zelfs in de turbines worden 
vermalen. Vissoorten zoals de zalm, zeefo-
rel, zeeprik, rivierprik en steur dreigen daar-
door te verdwijnen of zich niet opnieuw te 
kunnen vestigen. Als wethouder werkte 
Gerard al mee aan herstel van vispassages 
bij watermolens en turbines in de Roer en 
de Swalm. “Die moeten er wat mij betreft 
overal in Limburg komen.” 

WELZIJN VAN VISSEN
Water Natuurlijk Limburg is tegen de uit-
breiding of renovatie van waterkrachtcen-
trales, tenzij aanvaardbare maatregelen de 
ecologische schade beperken. “Ik vind het 
fantastisch dat de sportvisserij zich ook 
richt op het welzijn van vissen. Dat geluid 

moet veel duidelijker doorklinken in het 
waterschap.”

MEER WATER IN STEDEN
In de steden wil Water Natuurlijk Lim-
burg meer waterpartijen aanleggen, 
overkluisde beken openmaken en ge-
dempte waterlopen herstellen. Zo ont-
staat een aangenamer stadsklimaat met 
meer recreatiemogelijkheden en meer 
natuur. De partij wil ook een actievere 
aanpak van waterverontreiniging door 
medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen, zoals onlangs in de Geul. 

STEM OP GERARD IJFF!
De boodschap is duidelijk: omcirkel 20 
maart 2019 met een dikke stift in je 
agenda en stem tijdens de Waterschaps-
verkiezingen op Gerard IJff van Water 
Natuurlijk Limburg! Wil je meer info 
over de verkiezingen? Kijk dan snel op 
www.sportvisserijlimburg.nl/water-
schapsverkiezingen.  


