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• nieuws uit de regio	  Limburg

e Groene Brigade 
herkent vaak al 
aan het gedrag van 

een sportvisser of controle 
noodzakelijk is. “Een kwes-
tie van jarenlange ervaring”, 
zegt medewerker Hein 
Wilting. Vaak blijkt dat hun 
verwachting inderdaad klopt. 
“Vanaf de zomer 2010 tot eind 
augustus 2011 zijn er 640 
sportvissers gecontroleerd. 
Daarbij zijn bijna 175 bekeu-
ringen uitgeschreven. Dat 
komt neer op ruim een kwart 
van het aantal gecontroleerde 
sportvissers.” Gezien het feit 
dat er in de genoemde periode 
een veelvoud aan sportvissers 
is geobserveerd, geeft dit wel 
aan dat de Groene Brigade er 
kijk op heeft of er aanleiding is 
voor controle.

OVERTREDINGEN
In de vijf jaar handhaving op 

de Visserijwet is het Wilting 
opgevallen dat er de eerste 
jaren veel overtredingen 
werden geconstateerd op het 
niet voorhanden hebben van 
de juiste vergunningen, maar 
dat dit de laatste tijd minder 
het geval is. “Ook Oost-
Europese sportvissers hebben 
doorgaans de juiste docu-
menten, maar handelen nog 
altijd vaak op de grens van 
het toelaatbare. Deze buiten-
landse sportvissers houden 
zich uit overtuiging niet aan 
de Nederlandse regels. De 
innerlijke drang om de eigen 
traditionele visserijregels toe 
te passen, is zo groot dat ze 
de grenzen van de in ons land 
geldende regels opzoeken.”

HERRIJZENIS
Sportvissers hebben hun 
vergunningen dus veel vaker 
in orde, maar de visserijre-

gels worden wel regelmatiger 
overtreden. Overtredingen 
die veelvuldig voorkomen 
zijn onder meer het vissen in 
gesloten tijd, vissen met een 
kleine VISpas op de Maas en 
ook het vissen met een levend 
aasvisje. “Onder de collega’s 
van de Groene Brigade heeft 
het smoesje dat het levend 
aasvisje echt dood was toen 
het te water ging, al geleid 
tot het introduceren van een 
nieuwe vissoort: het zoge-
naamde ‘Christusvisje’. Dit 
visje is in staat om vanuit de 
dood te herrijzen.”

HILARITEIT
Niet alleen het uit de dood 
herrezen aasvisje is reden 
voor hilariteit. In de nazomer 
van 2010 werd aan de Rij-

VIJF JAAR HANDHAVING
Door de Groene Brigade

De	Provincie	Limburg	heeft	vanaf	juli	2006	de	Groene	
Brigade	ingesteld.	Dit	is	een	groep	handhavers	
met	volledige	opsporingsbevoegdheid	voor	het	
buitengebied.	De	brigade	opereert	in	de	gehele	
Provincie	Limburg	en	bestaat	momenteel	uit	zes	
mensen	die	zijn	gespecialiseerd	in	het	toezicht	op	en	
de	opsporing	in	het	kader	van	de	Flora-	en	faunawet	
en	Visserijwet.	Sportvisserij	Limburg	laat	sportvisserij	
controles	uitvoeren	door	de	Groene	Brigade.
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kelse Bemden te Beesel een 
viertal studenten/sportvissers 
uit Leiden aangetroffen met 
aan vouwwagen aan de wa-
terkant. “Die vouwwagen was 
op handkracht over paaltjes 
getild, over een veerooster 
gereden en aan de waterkant 
opgezet. Eentje zat er met ze-
ven(!) hengels te vissen, twee 
anderen met vier hengels en 
de laatste met drie hengels. 
Een ongelofelijk aantal van 
totaal 18 hengels met vier 
personen, waarop dus forse 
bekeuringen volgden. Op de 
vraag waarom ze het risico 
aangingen, werd doodleuk 
geantwoord dat de politie in 
de buurt van Leiden daar niet 
op let.”

VISSTROPERIJ
Niet alleen sportvissers 
worden gecontroleerd. “De 
Groene Brigade is ook actief 
op zoek naar visstroperijen 
met staande netten. Meerdere 
visstropers zijn al op heter-
daad betrapt en er zijn ook al 
heel wat netten uit het water 
gehaald. Zo werd half april 
van dit jaar een groep van drie 
stropers op heterdaad betrapt 
nadat in de Asseltse Plassen 
een staand want met een 
lengte van ruim 400 meter 
uit het water was gehaald 
met daarin 300 kilo vis.” In 
overleg met de Officier van 
Justitie werd alles in beslag 
genomen en per persoon een 
boete opgelegd van 1000,- 
euro. Bovendien zijn alle in 
beslag genomen visattributen 
verbeurd verklaard. 

De	Groene	Brigade	van	de	provincie	Limburg	zorgt	
voor	een	leefbare	situatie	aan	en	op	het	water.

De	Groene	Brigade	pakt	ook	stroperij	hard	aan.
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