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it®waarde (voor-
heen Recreatie-
maatschappij 

Rivierengebied B.V.) heeft 
een aantal gebieden in beheer 
en eigendom, waarvoor al 
enige tijd de wens bestond van 
sportvissers en de Federatie 
Midden Nederland, om hier 
nachtvissen toe te staan. Het 
afgelopen voorjaar heeft de fe-
deratie Uit®waarde benaderd 
over de wens om het nachtvis-
sen gelegaliseerd te krijgen 
in een aantal recreatieplas-
sen. Uit®waarde reageerde 
positief op het voorstel de 
wateren onder te brengen in 
de landelijke nachtvisregeling. 
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Nieuws uit de regio Midden Nederland

OVEREENKOMST NACHTVISSEN UIT®WAARDE
Sjaak Koppers (l) en directeur van 

Uit®waarde B.V. Alex Kwakernaak.
(foto Rudy van Duijnhoven)

Dit leidde tot een overeen-
komst waarin de Gouden 
Ham, Strandpark Slijk Ewijk, 

De Meent en het Eiland van 
Maurik zijn opgenomen. Aan-
gezien de recreatieplassen zich 

doorgaans zeer goed lenen 
voor het ’s nachts vissen, is dit 
een mooie uitbreiding van de 
sportvisserijmogelijkheden in 
de regio. Vooral karpervissers 
zullen hier profijt van hebben.
De overeenkomst is op 20 sep-
tember ondertekend tijdens 
de relatiedag van de federatie, 
door Alex Kwakernaak, direc-
teur van Uit®waarde en Sjaak 
Koppers, voorzitter van de 
Federatie Midden Nederland.
De landelijke nachtvistoestem-
ming is aan te schaffen via 
de websites van de federatie, 
Sportvisserij Nederland of Kar-
per Sportvisserij Nederland. 
De toestemming kost e 10,-.

ontroleurs van HSV 
Het Baarsje uit 
Gendringen heb-

ben bij een controle in de 
Kleefse Graaf een eigenaardig 
voorwerp gevonden. Omdat ze 
het niet vertrouwden en ze het 
vermoeden hadden dat het om 
vistuig van stropers zou gaan, 
hebben de controleurs het 
object uit het water gehesen. 

SV De Zeelt uit ’s 
Heerenberg heeft 
een pad aangelegd 

naar de wedstrijdlocatie aan 
de Oude IJssel. Na diverse 
overleggen met het water-

VBC RIJN & IJSSEL DIENT VISPLAN IN

e vorig jaar opgerich-
te VBC (visstandbe-
heercommissie) voor 

Waterschap Rivierenland heeft 
als opdracht om in 2014 een 
eerste visplan in te dienen bij 
het waterschap. Visplannen 
geven een planmatig overzicht 
van het visserijbeheer in een 
bepaald gebied. Betrokkenen, 
zoals visrechthebbenden en 
de sport- en beroepsvisserij, 
kunnen hier hun voordeel 
mee doen.
Na overleg met de visrecht-
hebbenden is de VBC van 
start gegaan met een plan-
ning voor het opstellen van 
het visplan. De visrechtheb-
benden werken de plan-
ning uit aan de hand van 
factsheets per Kaderrichtlijn 
Water Waterlichaam. In 
een factsheet komt onder 
andere informatie te staan 
over waterplantenbedekking, 
doorzicht, knelpunten voor 
de hengelsport, doelgroep per 
water en of er vis wordt uitge-
zet of onttrokken. De meeste 
visrechthebbenden hebben 
deze informatie voorhanden 
en de waterplantenbedekking 
wordt in de zomer bekeken. 
De overige visrechthebbenden 
zijn samenwerkingsverban-
den van verenigingen zoals de 
Stichting Linge & Merwede, 

STALEN FUIK GEVONDEN IN DE KLEEFSE GRAAF
Het bleek een soort stalen fuik 
te zijn, die de hele watergang 
dichtzette. Het is twijfelachtig 
of deze vreemde fuik daad-
werkelijk succesvol is bij de 
visvangst.
Eerder deden controleurs van 
de vereniging melding van een 
staand want in de Aa-Strang. 
Dit net vangt veel vissen die 
dicht bij de bodem zwemmen. 

Een soortgelijk vistuig werd 
vorig jaar ook gevonden in de 
Berkel bij Borculo. Het geeft 
aan dat er nog steeds stropers 
actief zijn.
Naar aanleiding van deze mel-
dingen heeft de federatie met 
de boa’s een dregactie opgezet. 
Met deze actie is de Oude 
IJssel gedregd: van de Duitse 
grens tot Ulft, en de Aa-Strang 

van Voorst tot Ulft. Tijdens de 
dregactie zijn er niet nog meer 
vreemde fuiken of andere 
vangtuigen aangetroffen. 
Ziet u iets verdachts op of 
onder water, of ziet u mensen 
bezig met visnetten of ander 
illegaal vistuig, meld dit dan 
bij de federatie. De boa’s 
kunnen dan adequate actie 
ondernemen.

SUbSIDIE VERHARDING TOEGANGSpAD OUDE IJSSEL
H

...en zoals het er nu bij ligt.

schap Rijn en IJssel, hebben 
de vereniging en het water-
schap overeenstemming 
bereikt over de toegang naar 
de visstek. 
De vereniging had zelf onvol-

doende financiële middelen 
om het pad aan te leggen. Ze 
heeft daarom subsidie aange-
vraagd bij Sportvisserij Neder-
land, uit het fonds verbetering 
sportvisserijmogelijkheden. 

Dit verzoek is gehonoreerd, 
zodat begin 2013 het lang 
gewenste pad gerealiseerd, 
waarmee een mooi viswater 
een stuk beter toegankelijk is 
geworden.

Het pad zoals het eruit zag...

VbC RIVIERENLAND GESTART MET VISpLAN
D

Beheerseenheid Bommeler-
waard, Sichting Combivis, 
Hengelsportcombinatie De 
Betuwe en HSV De Rietvoorn 
uit Elst.
Ook de federatie heeft binnen 
het gebied van Waterschap 
Rivierenland verschillende 
visrechten. Voor deze gebie-
den stelt de federatie zelf een 

e VBC (visstand-
beheercommissie) 
Rijn en IJssel heeft 

het visplan afgerond. Het 
concept van het plan was er 
al langere tijd. Het lukte de 
VBC echter niet het volledig 
af te ronden. De laatste ob-
stakels zijn nu overwonnen. 
Samen met medewerkers 
van het waterschap heeft de 
VBC het plan zover gereed-
gemaakt, dat het kan worden 
behandeld in het bestuur van 
het waterschap. Het visplan 
bestaat uit twee delen. Het 
eerste, algemene deel bevat 
onder meer een uitwerking 

van gewenste maatregelen, 
evaluaties en welk beleid 
betrekking heeft op de vis. 
Het tweede deel is een bunde-
ling van de factsheets van alle 
Kaderrichtlijn Water Waterli-
chamen. Hierin is per water 
uitgewerkt welk beleid van 
toepassing is, welke KRW-ty-
pering (Kaderrichtlijn Water) 
het water heeft, welke wensen 
de sportvisserij heeft en welke 
knelpunten er zoal zijn.
Zodra het visplan defini-
tief is gemaakt, kan het in 
uitvoering worden gebracht. 
De komende tijd zal dit de 
agenda van de VBC bepalen. 

Er wordt dan samen met het 
waterschap bekeken welke 
maatregelen in uitvoering 
kunnen worden gebracht. De 
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factsheet op. Hiervoor zijn 
verschillende veldbezoeken 
gepland en uitgevoerd, waar-
bij veel kennis is en wordt 
vergaard over gebieden waar 
anders weinig over bekend 
is. Deze kennis wordt in het 
visplan ontsloten. De federatie 
streeft voornamelijk naar het 
verbeteren van de bereikbaar-

De toegang tot mooie visplekjes is één van de aandachts punten in het visplan.

In het visplan van de VBC is er ook aandacht voor droogvallende beken.

heid van viswater, het behoud 
en/of de uitbreiding van 
wedstrijdlocaties en het uitzet-
ten van (spiegel)karper in een 
aantal wateren.

Meer informatie over visplan-
nen op:
www.visstandbeheercommis-
sie.nl/visplannen

federatie hoopt in 2014 de 
eerste wensen op de agenda 
te krijgen en tot uitvoering te 
brengen.


