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1 Inleiding 

In lijn met het Binnenvisserijbeleid van het Ministerie van EL&I geeft de 

Visstandbeheercommissie (VBC) Neder Rijn Plus vorm aan een planmatig 

visserijbeheer gericht op een duurzaam gebruik van de visstand. 

Noodzakelijk hiervoor is het opstellen van een visplan. De bevissing zal 

worden uitgevoerd conform dit visplan. Hiermee voldoet de VBC ook aan 

de door het ministerie van EL&I als verhuurder gestelde bijzondere 

voorwaarde in de huurovereenkomsten voor het visrecht.  

 

De Provincie Gelderland werkt, in overleg met belanghebbenden, aan een 

beheerplan voor het Natura2000-gebied uiterwaarden Neder Rijn. Dit 

beheerplan is medebepalend voor de mogelijkheden van visserijbeheer.  

De effecten van bestaande activiteiten op de instandhoudingsdoelen in het 

N2000 gebied worden momenteel onderzocht middels een effectanalyse.  

 

Het visplan Pannerdensch Kanaal, Neder Rijn, Lek en IJssel heeft als doel 

het beschrijven van het planmatig en duurzaam visserijbeheer, op basis 

van gezamenlijk vastgestelde randvoorwaarden, uitgangspunten en 

doelstellingen. 

 

1.1 Uitgangspunten en doelstellingen 

• In het visplan worden nadere regels gesteld aan de uitvoering van de 

visserij. 

• De visserij (sport- en beroepsvisserij) door de individuele vissers in het 

betreffende VBC-gebied dient plaats te vinden in overeenstemming 

met de in dit visplan vastgelegde afspraken. 

• Conform de brief van de minister van EL&I d.d. 13 november 2009 zijn 

alle bestaande, in de huurovereenkomsten of schriftelijke 

toestemmingen opgenomen, bepalingen vanaf het moment van in 

werking treden van dit visplan ondergeschikt aan de afspraken zoals 

die zijn vastgelegd in het visplan. 

• De algemene doelstellingen van de VBC-partijen bij het schrijven van 

dit visplan zijn: 

- Het in alle redelijkheid optimaliseren van het economisch en 

recreatief gebruik van (de visstand in) het plangebied. 

- Het behouden, dan wel vergroten van de ecologische kwaliteit van 

de genoemde wateren. 

• De meer specifieke doelen van dit visplan zijn: 

- Transparante regelgeving voor de visserij. 

- Verkrijging van inzage in de visstand en de bevissing door middel 

van het verzamelen van gegevens. 

- Verbetering van de samenwerking tussen sport- en beroepsvisserij 

- Aantoonbare verduurzaming van de visserij. 

- Bestrijden van stroperij en andere ongewenste aantasting van de 

visstand. 
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1.2 Looptijd visplan 

Het visplan wordt van kracht op het moment van ondertekening tot drie 

jaar na ondertekening. Tussentijds wordt het visplan jaarlijks 

geëvalueerd. Tussentijdse bijstelling van het visplan gebeurt uitsluitend 

na schriftelijke instemming van alle betrokkenen.  

 

1.3 Werkwijze 

• Bij het schrijven van het visplan is gebruik gemaakt van het ‘sjabloon 

visplan’ opgesteld door Sportvisserij Nederland en de Combinatie van 

Beroepsvissers.  

• Volgens dit sjabloon is allereerst het huidige visserijgebruik 

beschreven. Vervolgens zijn de wensen van sport- en beroepsvisserij 

als streefbeelden geformuleerd.  

• Ten behoeve van de realisatie van het streefbeeld zijn maatregelen 

vastgelegd.  

• De voorgenomen maatregelen zijn vervolgens door Rijkswaterstaat 

beoordeeld op strijdigheid met de KRW-doelen. 

• Na de beoordeling door Rijkswaterstaat is het visplan ter goedkeuring 

voorgelegd aan het Ministerie van EL&I.  

• De overige VBC-partijen ondersteunen sport- en beroepsvisserij in 

deze doelstelling en toetsen (zie hoofdstuk 5) of de voorgenomen 

maatregelen inderdaad binnen de kaders van Natura2000 en KRW 

vallen. 

 

1.4 Werkingssfeer van het visplan  

Dit visplan heeft betrekking op de wateren in het winterbed van de Neder 

Rijn, Pannerdensch Kanaal, een deel van de Lek en een deel van de 

IJssel. Eén categorie wateren valt hier echter buiten. Dit betreft kleine en 

geïsoleerd liggende wateren, die geen visserijkundige relatie hebben met 

het riviersysteem. Binnen de VBC dient nadere informatie ingewonnen te 

worden over de wateren waarop dit criterium nu en in de toekomst van 

toepassing zal zijn. 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het gebied en het beleid dat 

betrekking heeft op visstandbeheer en visserij beschreven. In hoofdstuk 3 

wordt de huidige situatie van de sport- en beroepsvisserij, het visserij-

beheer en de visstand beschreven. Onder andere een overzicht van 

visrechten, visuitzetting en visonttrekkingen komen aan de orde.  

De gewenste situatie, streefbeelden en maatregelen voor de visstand en 

visserij worden in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 5 worden de 

voorgenomen maatregelen getoetst. Tot slot is in hoofdstuk 6 een 

uitvoeringsprogramma opgenomen, om de maatregelen ook daadwerkelijk 

te realiseren. Het Visplan wordt besloten met bijlagen.
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2 Huidige situatie gebied en beleid 

2.1 Gebiedsbeschrijving en begrenzing 

Voorliggend visplan heeft betrekking op het winterbed van het 

Pannerdensch Kanaal, de Neder Rijn, de Lek tot aan de stuw bij Hagestein 

en de IJssel tot aan de Geldersche Toren bij Dieren. 

 

Deze riviertak (m.u.v. Pannerdensch Kanaal en de IJssel) is geen vrij 

afvoerende, maar een gereguleerde rivier. Doormiddel van stuwen wordt 

de waterafvoer geregeld. Als de waterafvoer minder dan 2.000 m3/sec 

bedraagt, zijn de stuwen gesloten en is er nauwelijks water afvoer door 

de Neder Rijn en Lek. Bij hoogwater staan de stuwen open en wordt 

ongeveer 22% van het Rijnwater afgevoerd. De stuwen staan ongeveer 

60 dagen per jaar open. Door de verstuwing is de Neder Rijn en Lek een 

rustige rivier. De scheepvaart is kleinschalig in tegenstelling tot Waal en 

IJssel. Recreatie en pleziervaart hebben hierdoor meer ruimte. 

Het gebied is in vier deelgebieden onder te verdelen (onderstaande 

oppervlakken zijn berekend met behulp van GIS): 

1. Waal-Driel: de Geldersche Poort tot aan de stuw bij Driel. Het 

Pannerdensch Kanaal voert het water via de IJssel af onder vrij 

verval. De oevers zijn recht en bedijkt. In Arnhem is de Neder Rijn 

onderdeel van de stadsoevers. Het oppervlak rivier is 400 hectare, in 

de uiterwaarden ligt 220 hectare open water. Het totale winterbed 

(inclusief water) heeft een oppervlak van 2400 hectare. 

2. IJssel: Dit is de IJssel vanaf de splitsing Neder Rijn-IJssel tot aan de 

Gelderse Toren bij Dieren (km 913). Dit deel van de IJssel is grillig 

met veel meanders en afvoer onder vrij verval. Ook zijn er diverse 

zijwateren in de vorm van afgesneden rivierbochten en 

zandwinplassen. Het oppervlak rivier is 250 hectare, in de 

uiterwaarden ligt 590 hectare open water. Het totale winterbed 

(inclusief water) heeft een oppervlak van 3500 hectare. 

3. Driel-Amerongen: Vanaf de stuw bij Driel tot aan de stuw bij 

Amerongen. Hier loopt de Neder Rijn pal langs de stuwwallen en de 

Betuwe. De noordoevers zijn steil en de omgeving wordt gekenmerkt 

door bos en landgoederen. Aan de zuidoever ligt de Betuwe. Het 

oppervlak rivier is 570 hectare, in de uiterwaarden ligt 280 hectare 

open water. Het totale winterbed (inclusief water) heeft een 

oppervlak van 3700 hectare. 

4. Amerongen-Hagestein: De Neder Rijn vanaf de stuw bij Amerongen 

en de Lek tot aan de stuw bij Hagestein. Het Amsterdam-Rijnkanaal 

snijdt de Neder Rijn en Lek bij Wijk bij Duurstede. Het oppervlak 

rivier is 450 hectare, in de uiterwaarden ligt 480 hectare open water. 

Het totale winterbed (inclusief water) heeft een oppervlak van 2500 

hectare. 

 

De Rijn wordt al sinds lange tijd beïnvloed door de mens. In de tweede 

helft van de 19de eeuw wordt dit proces versneld door riviernormalisatie. 
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Door het wegbaggeren van zandbanken en de aanleg van kribben werd de 

rivier beteugeld, de riviermeandering werd stopgezet. Hierdoor 

veranderde het sedimentatieproces. Het zomerbed erodeerde en op de 

uiterwaarden nam sedimentatie toe. Sinds de aanleg van de kribben is het 

zomerbed daardoor circa 2,5 meter dieper komen te liggen, de 

uiterwaarden zijn sindsdien ongeveer 2 meter opgeslibd. Door de aanleg 

van zomerkades kon er veel klei bezinken op de uiterwaarden. Deze klei 

werd vanaf 1900 gewonnen voor steenfabrieken, inmiddels is de meeste 

klei gewonnen. Na de tweede wereldoorlog is er op grote schaal zand 

gewonnen langs de rivier. Hierbij zijn hele uiterwaarden vergraven waarbij 

diepe plassen zijn ontstaan. 

De afgelopen 25 jaar is er langs de rivier ingezet op natuurherstel. Het 

Plan Ooievaar (1986) was een van de eerste projecten voor 

natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Inmiddels zijn veel 

natuurgebieden gerealiseerd en worden in het kader van Ruimte voor de 

Rivier nog nieuwe natuurgebieden aangelegd. 

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 2.1 Overzichtskaart plangebied 
 

2.2 Beleid en beheer visstand, visserij en 

watersystemen 

2.2.1 Binnenvisserijbeleid 

• Het kader voor de visserij op de binnenwateren is de Visserijwet van 

1963. Hierin zijn de bevoegdheden van de visrechthebbenden 

beschreven. 
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• Van belang zijn verder het Beleidsbesluit Binnenvisserij (1999) en de 

aanscherping daarvan in de brief van de Minister van EL&I aan de 

Tweede Kamer d.d. 13 november 2009. 

• Het Ministerie van EL&I hanteert voor de binnenvisserij het beleid dat 

de visserij moet passen bij de doelen die de waterbeheerder stelt op 

grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). EL&I wil daarom 

dat visrechthebbenden in VBC-verband afspraken maken over de 

visserij en deze vastleggen in het visplan. De waterbeheerder dient het 

visplan te toetsen op basis van de vastgestelde maatlatten voor de 

visstand. 

  

2.2.2 Europese Kaderrichtlijn Water 

Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is om de waterlichamen in de 

betreffende stroomgebieden in 2015 in een goede ecologische en 

chemische toestand te krijgen en/of te houden. Er is hierbij uitstel 

mogelijk van 2 x 6 jaar, dus de eindtermijn is 2027. Om in 2015 de 

waterlichamen in een goede staat te krijgen of te houden zijn 

maatregelenpakketten samengesteld. Het betreft vooral 

inrichtingsmaatregelen. Maatregelen voor verbetering van de chemische 

kwaliteit moeten veelal op landelijk of Europees niveau worden genomen 

(bijvoorbeeld voor het stikstofbeleid). 

 

KRW-doelen 

De rivieren in het plangebied worden getypeerd als R7 (Langzaam 

stromende rivier / nevengeul op zand/klei). Het hele plangebied van de 

VBC wordt aangemerkt als een sterk veranderd water. Dit betekent dat 

door onomkeerbare menselijke ingrepen het niet mogelijk is om de 

natuurlijke toestand te bereiken. De huidige kwaliteit van het 

waterlichaam wordt uitgedrukt in een score ten opzichte van de 

natuurlijke toestand. De natuurlijke toestand is beschreven in een 

zogenaamde referentie. Deze referentie geeft aan hoe het waterlichaam 

er uit zou zien zonder menselijke verstoring.  

 

De huidige kwaliteit van de waterlichamen is uitgedrukt in een ratio van 

deze referentie, de zogenaamde ecologische kwaliteitsratio (EKR). Deze 

EKR-score ligt tussen nul en één, waarbij de score één staat voor de 

referentiesituatie. De KRW-doelstelling voor het waterlichaam is ook 

uitgedrukt in een EKR-score. De doelstelling is de huidige situatie na 

uitvoering van alle mogelijke en reële maatregelen. Deze doelstelling 

wordt het goed ecologisch potentieel (GEP) genoemd. Voor het GEP en 

een beschrijving van de huidige situatie van de wateren in het plangebied 

wordt verwezen naar het Brondocument Waterlichaam Neder Rijn en Lek 

en het Brondocument IJssel. 

 

Biologische kwaliteitselementen KRW 

De rivieren hebben de KRW-typering 'R7’. Voor deze typering is voor de 

verschillende elementen van de maatlat de goede ecologische toestand 

vastgesteld (GET=de referentiesituatie). Van deze GET is vervolgens een 

GEP afgeleid, wat dus het doel zal zijn voor de komende jaren. 

 

De maatlat voor de visstand is opgebouwd uit twee deelmaatlatten. Beide 
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deelmaatlatten zijn opgebouwd uit kwaliteitselementen. De vis maatlat 

voor de grote rivieren (type R7) bestaat uit: 

• Deelmaatlat soortensamenstelling, die is opgebouwd uit: 

o Soortensamenstelling diadrome vis 

o Soortensamenstelling rheofiele vis 

o Soortensamenstelling limnofiele vis 

• Deelmaatlat abundantie, die is opgebouwd uit: 

o Relatieve abundantie rheofiele vis 

o Relatieve abundantie limnofiele vis 

 

De EKR-score op de vis maatlat is in de huidige situatie voor de Neder 

Rijn en Lek 0,32 (matig), de score is het gemiddelde van de twee 

deelmaatlatten waarin de visstandgegevens van 2005, 2006 en 2008 zijn 

gebruikt. De score op de deelmaatlat abundantie is 0,10 en de score voor 

de deelmaatlat soortensamenstelling is 0,54. Voor de IJssel is de score 

ontoereikend (0,29 is het gemiddelde van abundantie 0,09 en 

soortsamenstelling 0,5). Het doel voor de visstand (GEP) is voor de Neder 

Rijn en Lek vastgesteld op 0,39, voor de IJssel is het doel hoger en staat 

op 0,49. 

 

De tabel waarin GEP, GET en de huidige situatie zijn te vinden in Bijlage 

II. De tabellen waarin de maatlat voor vis is beschreven is opgenomen in 

Bijlage III. 

 

Samenvatting knelpunten per maatlat 

• Vis: Beperkte migratie-, paai- en opgroeimogelijkheden, als gevolg van 

normalisatie, oeververdediging en aantasting natuurlijke 

inundatiezones. Nevengeulen en strangen zijn onbereikbaar voor jonge 

vis. 

• Macrofyten/Fytobenthos: Door hydromorfologische aanpassingen is er 

weinig dynamiek en beperkt geschikte habitat. Het betreft 

aanpassingen als normalisatie, peilbeheer, oeververdediging en 

aantasting natuurlijke inundatiezones. De rivier is hierdoor dynamiek 

en vormvariatie verloren, waardoor de groeiplaatsen voor macrofyten 

beperkt zijn. 

• Macrofauna: Door hydromorfologische aanpassingen is er sterke 

dynamiek en beperkt geschikte habitat. Daarnaast is er een matige 

waterkwaliteit. Dit wordt veroorzaakt door hydromorfologische 

aantastingen. Diversiteit in habitatniches is verminderd. 

• Verder overschrijden PCB’s de norm. De watertemperatuur en de 

nutriënt concentratie zijn te hoog (P en N). De prioritaire stoffen PAK 

benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen overschrijden de 

norm. 

 

2.2.3 Natura 2000  

Natura 2000 is het samenhangende netwerk van natuurgebieden in 

Europa, die zijn aangewezen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Met dit 

netwerk wil Europa de in de aangewezen natuurgebieden voorkomende 

habitattypen en soorten beschermen en op diverse plaatsen uitbreiden. 

De instandhoudingsdoelstellingen en eventuele wijziging van de 

gebiedsbegrenzing zijn in het aanwijzingsbesluit van de Minister van EL&I 

vastgelegd. De Uiterwaarden Neder-Rijn (landelijk gebiedsnummer 66) 



- Huidige situatie gebied en beleid - 

 

13 © 2012 VBC Neder Rijn Plus 

  

 

zijn in het (ontwerp) aanwijzingsbesluit als Natura 2000-gebied 

aangemerkt. De aanwijzing omvatte de volgende redenen:  

• Het voorkomen van de volgende natuurlijke habitattypen: Slikkige 

rivieroevers, glanshaver- en vossenstaarthooilanden en droge 

hardhoutooibossen. 

• Daarnaast komen o.a. de volgende soorten voor: zeeprik, rivierprik, 

grote modderkruiper en kamsalamander. 

• De uiterwaarden Neder-Rijn zijn aangewezen als leefgebied voor 20 

vogelsoorten, waarvan het gebied voor 4 soorten fungeert als 

broedplaats. 

 

Het aanwijzingsbesluit vormt de basis voor het op te stellen Natura2000-

beheerplan Uiterwaarden Neder Rijn. In dit beheerplan wordt onder meer 

vastgelegd hoe en wanneer de doelen het gebied gehaald worden 

(instandhoudingsdoelen). Een beheerplan moet worden vastgesteld 

binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. 

Het beheerplan wordt gezamenlijk opgesteld door alle betrokken (terrein) 

beheerders in het gebied. 

 

 
Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen 

Figuur 2.2 Natura2000-gebieden 

 

 

2.2.4 Europese aalverordening en Nederlands aalbeheerplan  

In 2009 is het Nederlands aalbeheerplan goedgekeurd door de Europese 

Commissie. Het plan zet in op een herstel van de Europese aalstand met 

behoud van een gereguleerde aalvisserij. Concreet houdt dit in dat 

sportvissers alle gevangen aal direct in hetzelfde water terug moeten 

zetten (deze regel is door Sportvisserij Nederland al per 1 januari 2009 

ingevoerd) en dat de beroepsvissers vanaf 2010 niet meer op aal mogen 

vissen in de maanden september, oktober en november (in 2009 was dit 

oktober en november). In 2012 zal het effect van deze maatregel worden 

geëvalueerd. 

 

2.2.5 Verbod aalvisserij 

Voor de Neder Rijn, IJssel, Pannerdensch Kanaal en Lek en de 
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uiterwaardwateren geldt vanwege de dioxineverontreinigingen in aal en 

wolhandkrab een verbod voor het gebruik van de volgende vistuigen: 

aaldogger; aalfuik; aalhoekwant; aalkistje; aalzegen; ankerkuil; 

electrovisapparaat,  visfuik en de peur. Daarnaast geldt er een verbod 

voor het in bezit hebben van aal en wolhandkrab. Het verbod is 

opgenomen in artikel 54c van de Visserijwet en artikel 28b van de 

Uitvoeringsregeling Visserij. 
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3 Huidige situatie visserij, visserijbeheer 

en visstand 

3.1 Visrechten en visserijgebruik 

3.1.1 Visrechten 

De visrechten zijn beschreven en op kaart ingetekend in het convenant 

Neder Rijn Plus. Een overzicht is ook te vinden in Bijlage IV en Bijlage VI 

(kaart 1).  

 

3.1.2 Beroepsvisserij 

De beroepsvisserij in het beheergebied is in verband met het verbod op 

de aalvisserij uitsluitend gericht op de visserij op schubvis, dit betreft 

enkele percelen water. Deze visserij wordt door de beroepsvissers Komen 

en Klop uitgevoerd. Beroepsvisser Klop vist echter op basis van heerlijke 

visrechten en heeft daarom geen verplichting om en heeft ervoor gekozen 

niet deel te nemen aan deze VBC en dit visplan 

 

Er wordt gevist op consumptie- en pootvis, hoofdzakelijk in de periode 

november tot en met maart. Pootvis ten behoeve van de hengelsport en 

voor ecologisch herstel. Wisselende aantallen geoorloofde vistuigen in 

wettelijk toegestane tijden, naargelang temperatuur en waterstand, met 

geoorloofde vistuigen, voornamelijk: 

• Staand wand: aantallen wisselend tot maximaal 50 perken met een 

maaswijdte van 140 tot 160 mm (101 wettelijke min. maat) die 

dagelijks worden gelicht. Brasem > 3 pond en snoekbaars > 60 cm, 

sporadisch andere vis. 

• Zegen: diverse verschillend in maaswijdte, diepten en afmetingen. 

Zegenvisserij vind in wisselende frequentie plaats zulks afhankelijk van 

watertemperatuur, rechtstreekse opdrachten, mortaliteit. 

 

De schubvis-visserij is vooral gericht op Brasem, Kolblei, Voorn, 

Snoekbaars, Baars, Snoek en Karper. Dit vindt plaats op de Neder Rijn 

tussen Candia en het Looveer en op het zandgat te Heteren en het 

zandgat ter hoogte van Candia. Op de Gelderse IJssel wordt op 

winterconcentraties in haven, zandgaten en bij hoge waterstanden op 

ondergelopen uiterwaarden gevist. Dit alles op basis van huurcontracten 

en in samenwerking met eigenaren. 

 

Uiterwaardwateren en zijwateren zijn, in tegenstelling tot de 

hoofdstromen, uitermate geschikt voor de visserij met staand wand en 

zegen op winterconcentraties schubvis. Deze wateren met instroom vanuit 

de rivier worden afhankelijk van verschillende factoren, zoals waterstand 

en temperatuur, een aantal malen per seizoen bevist, waarbij eerste en 

laatste vangsten van het seizoen nauwelijks verschillen in gewicht of 

lengteklasse per soort. 
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Daar waar de beroepsvisserij gerechtigd is, wordt met de zegen en staand 

want gevist, naargelang het aantal hoogwaterdagen. Er komen jaren voor 

dat er niet gevist kan worden door lage waterstanden en jaren dat er 

maanden gevist kan worden door hoge waterstanden. 

 

Gedetailleerde gegevens m.b.t. de vangstinspanning worden voor zover 

mogelijk in het voorgaande bij de betreffende visserij beschreven. Het 

gebruik is echter afhankelijk van vele factoren en jaarlijks erg 

verschillend.  

 

Knelpunten: 

• Beroepsvisserij heeft de visserij op aal in verband met 

dioxineverontreiniging moeten staken. Maar ziet tevens een lichte 

toename in de resultaten van de snoekbaarsvisserij. Dit laatste 

waarschijnlijk in verband met de warme zomers van de afgelopen 

jaren. 

 

3.1.3 Sportvisserij 

Visdocumenten 

Van het beheergebied is een groot deel opgenomen in de landelijke lijst 

van viswateren behorende bij de VISpas. Er worden ook dag- of week-

vergunningen uitgegeven. Op een aantal gedeelten van het beheergebied 

heeft de sportvisserij geen visrecht of rust het visrecht bij een plaatselijke 

hengelsportvereniging. De actuele situatie van ingebracht water in de 

landelijke of federatieve lijst is te vinden op www.visplanner.nl. 

 

Organisatie 

In Bijlage IV is een overzicht opgenomen van de hengelsportorganisaties 

met directe belangen in het beheergebied. In totaal gaat het om drie 

hengelsportfederaties en 16 hengelsportverenigingen. 

 

Sportvisserij onderzoek 

In 2008 zijn twee sportvisserijenquêtes gehouden. Eén enquête (IJssel-

enquête) is gehouden onder VISpashouders in een straal van 25 

kilometer rondom de IJssel (55.000 sportvissers), de andere enquête 

(federatie-enquête) is gehouden onder leden van Federatie Midden 

Nederland (36.000 sportvissers). In 2011 en 2012 is er een 

sportvisserijonderzoek uitgevoerd langs de IJssel, waarbij gedurende een 

jaar het sportvisserijgebruik is geïnventariseerd. 

 

Tussen de enquête en het sportvisserijonderzoek IJssel zijn duidelijke 

verschillen waarneembaar. Van enquêtes is bekend dat er een 

zogenaamde ‘recall-bias’ optreedt bij geënquêteerden, ze schatten hun 

activiteiten over het algemene te rooskleurig in. Vandaar dat enquêtes 

voor de kwantificering van het sportvisserijgebruik niet geschikt zijn. 

Hieronder zullen enkel de resultaten van het sportvisserijonderzoek langs 

de IJssel beknopt worden weergegeven. In 2014-2015 zal het 

sportvisserijonderzoek ook plaatsvinden langs de Lek, Neder Rijn en het 

Pannerdensch Kanaal, waarna een completer beeld ontstaat van de 

sportvisserij. 

 

http://www.visplanner.nl/


- Huidige situatie visserij, visserijbeheer en visstand - 

 

17 © 2012 VBC Neder Rijn Plus 

  

 

Uit de federatie-enquête wordt wel duidelijk dat de rivieren van zeer groot 

belang zijn voor de sportvissers (zie Figuur 3.1). 

 

Op wat voor soort water vist u het liefst in Midden 
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Figuur 3.1 Uit de federatie-enquête blijkt dat sportvissers het liefst op de 

rivier vissen. 

 

In totaal zijn er langs de IJssel in de periode juni 2011 - juli 2012 op 50 

momenten inventarisaties langs een deel van de oever en 19 tellingen 

vanuit een vliegtuig uitgevoerd. Tijdens de inventarisaties zijn bijna 3800 

sportvissers waargenomen. Daarnaast zijn 507 personen geïnterviewd en 

hebben 129 sportvissers een vangstlogboek ingevuld. 

Op basis van extrapolaties wordt het jaarbezoek langs de gehele IJssel 

geschat op ruim 72.000 vissessies per jaar (Aalderen en Verspui, in prep), 

16% van de vissessies vindt vanuit een boot plaats. Onderstaande figuur 

geeft een overzicht van de verdeling in sessies waarbij specifiek op 

bepaalde vissoorten wordt gevist.  
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Figuur 3.2 Verdeling vissessies naar doelsoorten 

 

Bij het bepalen van het aandeel vissessies per doelsoort zijn uitkomsten 

gecorrigeerd voor de bootvissers. Omdat de bootvissers moeilijk 
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geënquêteerd konden worden, is aangenomen dat alle bootvissers op 

snoekbaars of roofvis vissen. 

 

Tijdens het grootste deel (68,9%) van de vissessies wordt gevist op witvis 

(brasem, blankvoorn), vervolgens is het vissen op snoekbaars populair, 

19,3% van de vissessies is (mede) gericht op het vangen van snoekbaars. 

 

Vislocaties 

Het beheergebied biedt een grote variëteit aan visstekken, zoals kribben, 

zandstrandjes, kades en haventjes, oude rivierarmen, kolken, zandwin- 

en kleigaten en kanaal- of beekmondingen. 

 

In de bijlage zijn kaarten opgenomen met de voor de sportvisserij 

beschikbare oevers. 

 

De visserijmethode en –locaties variëren met de dynamiek van het water. 

Bij hoogwater worden andere technieken en plaatsen gebruikt dan bij heel 

lage waterstanden. Op luwe plaatsen tussen bijvoorbeeld kribben wordt 

vooral gevist op witvis, terwijl op de grens van fellere stroming of in de 

stroming op roofvis of barbeel wordt gevist. Het aas wordt over het 

algemeen dicht bij de bodem aangeboden, dit geldt niet of in mindere 

mate voor de visserij op roofvis.  

 

Wedstrijd vissen 

Het wedstrijdvissen vind het jaar rond plaats. De wedstrijden worden 

sinds januari 2012 centraal bijgehouden via de wedstrijdmodule op de 

website van Federatie Midden Nederland. Op basis van de 

wedstrijdadministratie van 2009 kunnen de volgende uitspraken worden 

gedaan. 

 

Binnen het plangebied liggen 44 wedstrijdtrajecten. Op het Pannerdensch 

Kanaal en Neder Rijn zijn 148 wedstrijden gehouden. Op de IJssel tot aan 

Rheden zijn 40 wedstrijden gehouden. De gemiddelde deelname per 

wedstrijd is 20 personen. 

 

Lokvoer 

Gebruik van lokvoer zal in het plangebied niet leiden tot 

eutrofieringsproblemen vanwege de grote omvang en de stroming van het 

water.  

 

 

In de nabije toekomst worden geen grote veranderingen verwacht wat 

betreft sportvisserijgebruik. 

 

Knelpunten 

• Knelpunten voor de sportvisserij zijn de slechte bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van de rivier en de afnemende snoekbaars en 

palingvangsten. Een overzicht van knelpunten is weergegeven op kaart 

2 van Bijlage VI. 
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3.2 Visstand en viswatertype  

3.2.1 Beschrijving viswatertype 

Rivier, bestaande uit een hoofdgeul en nevengeulen, met een lage 

waterafvoer. Het water heeft door de lage afvoer gemiddeld een lage 

stroomsnelheid, maar deze kan plaatselijk (door vernauwing van de 

bedding) hoger zijn. De langzaam stromende rivier en nevengeul kunnen 

overal in het rivierengebied voorkomen, met uitzondering van het uiterste 

zuiden. Doordat de hoofdstroom langzaam stroomt kunnen naast rheofiele 

soorten ook de volwassen levensstadia van eurytope soorten zich hier 

handhaven. De jonge levensstadia van rheofiele en eurytope soorten 

groeien op in de langzamer stromende zandige nevengeulen en in de 

strangen. Limnofiele soorten worden aangetroffen in de afgesloten 

strangen waar aquatische vegetatie tot ontwikkeling gekomen is. 

Hiernaast fungeert dit riviertype als doortrekgebied voor anadrome 

soorten als zalm, zeeforel, elft en houting die zich voortplanten in de 

bovenloop van de rivier of zijrivieren (STOWA, 2007). 

 

3.2.2 Beschrijving visstand 

Door Rijkswaterstaat Waterdienst (2009c) is ten behoeve van het 

opstellen van visplannen een beschrijving gemaakt van de 

visstandsamenstelling en biomassa in IJssel, Waal en Neder Rijn. De 

beschrijving is gebaseerd op de actieve en passieve bemonstering die 

wordt uitgevoerd in het kader van het MWTL-programma1. De 

onderstaande beschrijving van de visstand is deels overgenomen van 

Rijkswaterstaat Waterdienst (2009c). Meer informatie over de visstand is 

te vinden in dit document, bijvoorbeeld over het verschil in visstand 

tussen de habitats oever, zijwater en hoofdstroom. 

 

In het bovenstroomse deel van de IJssel wordt gemiddeld de meeste vis 

gevangen. Het aandeel brasem is hier het grootst (61%), kolblei en 

blankvoorn zijn ook goed vertegenwoordigd (resp. 20% en 9%) Het totale 

bestand is 56 kg/ha (bovenstrooms). Andere soorten komen minder voor: 

winde (5%), snoekbaars (4%), barbeel (2%). 

 

In de Neder Rijn wordt beduidend minder vis gevangen, het totale 

bestand op basis van de korvangst is 29 kg/ha. Ook hier is het aandeel 

brasem het grootst (48%), gevolgd door blankvoorn (24%), snoekbaars 

en kolblei (beide 10%). 

 

Dit zijn minimum schattingen op basis van korvangsten, waarmee slechts 

de onderste laag in de rivier bevist wordt. Het werkelijke bestand zal 

hoger liggen en mogelijk anders van samenstelling zijn. De (relatieve) 

verschillen tussen locaties zijn wel indicatief voor wat er aanwezig is. De 

beide locaties verschillen sterk in samenstelling van de visstand. De witvis 

(brasem, blankvoorn, kolblei) is in de Neder Rijn minder vertegen-

woordigd dan in de IJssel (72% tegen 90%). Terwijl de snoekbaars en 

                                           
1 MWTL: Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. Een landelijk 

monitoringsprogramma op de grotere wateren. Visstand is daar een onderdeel van. De 

vismonitoring is onderverdeeld in passieve vistuigen (door beroepsvissers) en actieve 

monitoring doormiddel van de kor (sleepnet) en het elektrovisapparaat (door IMARES). 
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baars op de Neder Rijn weer beter vertegenwoordigd is (10% en 3% 

tegen 4% en 1%). Stroomminnende vis (met name barbeel en winde) 

komt op de Neder Rijn veel minder voor dan op de IJssel (1% tegen 7%). 

 

Bovenstaande gegevens zijn verkregen met de actieve MWTL-

vismonitoring, uitgevoerd door Natuurbalans/Limens Divergens, waarbij 

vermeld staat dat deze gegevens niet bruikbaar zijn voor een biomassa 

schatting. Dit in verband met de selectiviteit van de gebruikte vistuigen. 

 

 

Figuur 3.3 De vangstsamenstelling van de kor op de locaties Boven IJssel en 

Neder Rijn uitgedrukt in kg/ha gemiddeld over de jaren 2004-

2008. 

 

Op basis van de wekelijkse fuikvangsten van beroepsvissers wordt een 

goed beeld verkregen van de soortenrijkdom. Dit is aanvullend op de 

actieve bemonstering waarmee trends voor meer algemeen voorkomende 

soorten gevolgd kunnen worden (Wiegerinck et al., 2009). De abundante 

soorten brasem, blankvoorn, kolblei, baars, snoekbaars en pos vallen 

buiten deze bemonstering. Er is een duidelijk verschil tussen IJssel en 

Neder Rijn. Op de IJssel worden veel grotere vangsten gedaan dan op de 

Neder Rijn.  

 

Soorten die op de IJssel hoog scoren zijn winde, roofblei, bot, karper, 

snoek, barbeel en meerval. Veel meer dan een indruk krijgen welke 

soorten voorkomen levert het eigenlijk niet op. Voor een deel hangt dit 

ook af van de specifieke locatie van de fuik en het enthousiasme van de 

visser. 

 

Vanuit hun praktijkervaring zijn W. Bunt en F. Komen van mening dat zij 

op basis van hun sinds 1993 uitgevoerde wekelijkse monitoring en hun 

uitkomsten van de visserij een juist inzicht hebben in de gehele 

soortensamenstelling en biomassa. 
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Figuur 3.4 De vangstsamenstelling van de fuiken uitgedrukt in gram per 

fuiknacht over de jaren 2003-2008. 

 

3.2.3 Sportvisserij 

De visstand wordt door de sportvisserij op verschillende wijzen beleefd. 

Enerzijds wordt aangegeven dat de visstand terugloopt, anderzijds wordt 

aangegeven dat de visstand goed is en gevarieerd (veel soorten). 

De sportvisserij vindt dat de visstand op de rivier nog onvoldoende 

onderzocht is, om deze goed te kunnen beschrijven. De door de 

beroepsvisserij gemaakte schatting van de visbiomassa wordt dan ook 

niet op voorhand onderschreven. 

 

3.2.4 Beroepsvisserij 

Door beroepsvisser Komen is een schatting gemaakt van de visbiomassa 

op de Gelderse IJssel op basis van zijn vangsten tussen 1990 en 2009 

met fuiken, zegens, elektro en staande netten. Deze is als volgt: 

 

Vissoort Kg/ha 

Brasem/Kolblei 220 

Snoekbaars 40 

Blankvoorn 50 

Baars 15 

Snoek 30 

Karper 20 

Overige vis 125 

Totaal 500 
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3.3 Visuitzettingen 

3.3.1 Sportvisserij 

Door de Karperstudiegroep Nederland is in 2007 een karpernota 

opgesteld, waarin een uitzetproject spiegelkarper is beschreven. De 

looptijd van dit project is 2007 tot en met 2012. Jaarlijks worden in het 

pand Driel-Amerongen 170 spiegelkarpers uitgezet, van 1,5 tot 4 kilogram 

(170 *2,75 kg / 850 ha= 0,55 kg/ha). In het pand Amerongen-Hagestein 

worden jaarlijks 180 spiegelkarpers van hetzelfde gewicht uitgezet 

(180*2,75 kg / 930 ha = 0,53 kg/ha). Doel van de uitzet is het 

karperbestand te vergroten tot ca 10 kg/ha, waardoor de vangkansen 

vergroot worden. De uitzet is verder beschreven in KSN (2007). 

 

De herkomst van de karpers is deels van een kweekbedrijf in Frankrijk die 

via de firma Carpfarm worden gekocht. Sinds 2011 worden ook karpers 

gekocht van het kweekbedrijf Aquafarm uit België. 

 

3.3.2 Beroepsvisserij 

Pootaal (boven minimummaat):  

• Zwarte Schaar: 

o 2006: 900 kg pootaal 28-32 cm, achterblijvers kweek 

o 2007: 900 kg pootaal 28-32 cm, achterblijvers kweek 

o 2008 : 592 kg afkomstig uit de Waal 

o 2009: 1100 kg afkomstig uit de Waal 

o tot 1 juli 2010, 800 kg afkomstig uit de Waal. 

• Locatie Zwarte Schaar in 2008: 592 kg afkomstig uit de Waal 

• Locatie Neder-Rijn Zandgat Heteren in 2010: 600 kg afkomstig uit 

Pannerdensch Kanaal 

 

3.4 Visonttrekking 

3.4.1 Sportvisserij 

Sinds 2009 is er een meeneemverbod van paling ingesteld. De legale 

onttrekking van paling door sportvissers is derhalve nihil. Voor 

snoekbaars geldt er een meeneemlimiet van 2 stuks per visdag. Veel 

snoekbaarsvissers maken hier geen gebruik van.  

 

Uit het sportvisserijonderzoek voor de IJssel (Aalderen en Verspui, in 

prep.) blijkt dat 8,7% van de geënquêteerde sportvissers langs de IJssel 

(soms) wel eens snoekbaars meeneemt van de IJssel. Op basis van de 

teruggestuurde vangstlogboeken en het landelijke onttrekkingspercentage 

van 10,2% van de gevangen snoekbaars, wordt geschat dat de jaarlijkse 

onttrekking van snoekbaars op de gehele IJssel ongeveer 2.700 stuks 

bedraagt, dit komt neer op een onttrekking van 0,96 stuks per hectare 

per jaar.  

 

 

3.4.2 Beroepsvisserij 

In onderstaande tabel staat de gemiddelde onttrekking per jaar in 

kilogram door beroepsvisser Komen met staande netten en zegen in de 
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daartoe wettelijk opengestelde tijd. Vanaf 2001 heeft de visserij van F. 

Komen zich in het Rijnstroomgebied uitgebreid met visrechten tussen de 

Duitse grens en Bemmel. Dit heeft de visserijdruk op zowel aal als 

schubvis in de overige gebieden met circa 40% verminderd. 

 

Vissoort 1990-2001 2008-2009 2011 

Brasem/Kolblei  14600 12.000 10.000 

Snoekbaars  3400 2.800 3.500 

Blankvoorn  1500 350 2.100 

Baars  350 50 300 

Snoek  950 400 400 

Karper  675 380 400 

Overige vis  160 720 600 

Totaal 21.635 16.700 17.300 

 

 

3.5 Vismortaliteit 

De sterfte van vis als gevolg van hengelvangst en vangst met 

beroepsvistuigen is in meerdere studies onderzocht. Uit de diverse 

onderzoeken komt geen eenduidig beeld naar voren over sterfte. 

Bovendien zijn deze onderzoeken weinig toepasbaar voor het plangebied, 

door verschillen in het watersysteem, vissoorten en visserijmethoden.  

De weidelijke behandeling van vis wordt door de georganiseerde 

sportvisserij onder andere via de website van Sportvisserij Nederland en 

via de voorschriften bij de VISpas nadrukkelijk onder de aandacht 

gebracht. Aangenomen wordt dat de sterfte als gevolg van hengelvangst 

weinig invloed heeft op de visstand. Voor de beroepsvisserij geldt dat de 

visserijmethode (zie paragraaf 3.1.2) zodanig is aangepast dat ook hier 

sprake is van een geringe invloed op de visstand.  

 

Door enkele visrechthebbenden wordt vermoed dat er gestroopt wordt op 

snoekbaars zowel met de hengel als met beroepsvistuigen. 

 

Van de overige oorzaken van vismortaliteit, wordt door de 

visrechthebbenden met name de invloed van de aalscholvers als 

substantieel gezien. 

 

Tot slot vindt ook met enige regelmaat grootschalige vissterfte plaats door 

het droogvallen van onder water gelopen uiterwaarden na hoog water. 

 

3.6 Visserijkundig onderzoek, monitoring en 

vangstregistratie 

3.6.1 Rijkswaterstaat 

• Actieve monitoring: jaarlijkse bemonstering met kor en elektrisch 

schepnet door IMARES (tot 2007) en Limens Divergens (2008/09) in 

voorjaar en najaar. Er worden 3 habitattypen bemonsterd 



- Visplan Neder Rijn Plus, oktober 2012 - 

 

© 2012 VBC Neder Rijn Plus 24 

  

 

(hoofdstroom, oeverzone, zijwateren). Er wordt altijd op dezelfde twee 

locaties bemonsterd. Locatie 7 IJssel rond Doesburg en locatie 17 

Neder Rijn rond Renkum. 

• Passieve monitoring (IMARES): de sinds 1993 gestandaardiseerde 

wekelijkse monitoring met fuiken op twee punten (punt 15 IJssel en 

punt 17 Neder Rijn) is in 2010 gestaakt. 

• OBN-onderzoek ‘Kansen voor riviervissen binnen natuurontwikkeling in 

uiterwaarden Rijn en Maas’ (Dorenbosch, 2009). Er zijn langs de Neder 

Rijn vier locaties bemonsterd (ter hoogte van Amerongse Bovenpolder, 

Bakenhof Arnhem, Blauwe Kamer Wageningen, uiterwaarden 

Wageningen). 

• Visstandbemonstering Eiland van Maurik (Hop, 2009). Volgens de 

Bevist-Oppervlak-Methode. Er is zowel ’s zomers als ’s winters 

bemonsterd. 

 

3.6.2 Sportvisserij 

Individuele sportvissers kunnen hun vangst per vissessie via 

www.vangstenregistratie.nl of www.mijnvismaat.nl registreren. In de 

onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de vangstregistraties 

van individuele sportvissers binnen het plangebied. Wat opvalt, is dat het 

aantal rapporteurs de laatste 3 jaar ongeveer gelijk is. De vangst per 

hengeluur varieert tussen de 1,05 en 2,81, dit getal zegt nog niet veel 

omdat het sterk afhangt van de vismethode. Verder is opvallend dat het 

aantal gevangen vissoorten hoog is. Kanttekening daarbij is dat er veel 

nieuwe exotische vissoorten worden gevangen.  

 

Overzicht van vangstregistraties Neder Rijn Plus in de periode 2008-2011 
Jaar Aantal 

deelnemers 

Aantal 

uur 

Aantal 

vis 

per uur 

Aantal 

vissen 

Vissoorten (in afnemende volgorde) Meest 

gevangen 

2007 12 253 2,71 667 Blankvoorn, Brasem, Snoek, Kolblei, Baars, 

Winde, Snoekbaars, Roofblei, Barbeel, 

Meerval 

1.Blankvoorn 

2.Brasem 

3.Snoek 

2008 22 478 1,05 333 Barbeel, Kolblei, Snoekbaars, Baars, 

Blankvoorn, Brasem, Snoek, Winde, 

Ruisvoorn, Meerval, Riviergrondel, Aal, Alver 

1.Barbeel 

2.Kolblei 

3.Snoekbaars 

2009 35 542 2,81 1032 Zwartbekgrondel, Blankvoorn, Kesslers 

grondel, Brasem, Winde, Baars, Barbeel, 

Snoekbaars, Roofblei, Kolblei, Alver, 

Riviergrondel, Meerval, Snoek, Kopvoorn, 

Pos, Witvingrondel, Pontische 

stroomgrondel, Blauwneus, Karper, Sneep 

1.Zwartbek-

grondel 

2.Blankvoorn 

3.Kesslers 

grondel 

2010 37 525 1,85 813 Blankvoorn, Zwartbekgrondel, Baars, 

Brasem, Snoekbaars, Ruisvoorn, Kesslers 

grondel, Alver, Roofblei, Pos, Winde, Kolblei, 

Barbeel, Pontische stroomgrondel, 

Riviergrondel, Snoek, Meerval, Blauwneus, 

Kopvoorn, Karper, Bot, Serpeling. 

1.Blankvoorn, 

2.Zwartbek-

grondel 

3.Baars 

2011 34 635 1,50 749 Zwartbekgrondel, Brasem, Blankvoorn, 

Baars, Alver, Kesslers grondel, Snoekbaars, 

Roofblei, Snoek, Pos, Winde, Barbeel, 

Kolblei, Kopvoorn, Riviergrondel, 

Rivierdonderpad, Aal, Donaubrasem, 

Meerval, Serpeling, Krab, Pontische 

stroomgrondel, Karper 

1.Zwartbek-

grondel 

2.Brasem 

3.Blankvoorn 

 

http://www.vangstenregistratie.nl/
http://www.mijnvismaat.nl/
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 Vangbaarheid per vissoort in de periode 2008-2011 voor Neder Rijn Plus (aantal vis per hengeluur) 
Vissoort 2007 2008 2009 2010 2011 gemidde

ld 

Witvis (brasem, blankvoorn, kolblei) 4,1 1,1 1,5 1,1 0,9 1,5 

Winde 0,8 0,6 1,0 0,5 0,6 0,7 

Barbeel 0,2 1,2 0,6 0,3 0,3 0,7 

Exotische grondels (kesslers, marmer, 

pontisch, witvin, zwartbek) 

0 0 8,2 2,2 1,9 3,5 

Snoekbaars 0,6 0,6 0,6 1,0 0,5 0,6 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de vangbaarheid per vissoort nogal 

verschilt. Traditioneel wordt witvis het meest gevangen. Deze visserij is 

eenvoudig en blankvoorn, brasem en kolblei komen relatief gezien het 

meeste voor op de Neder Rijn (zie paragraaf 3.2). De winde laat een 

constant beeld zien qua vangbaarheid. De vangbaarheid van barbeel is 

sinds 2008 behoorlijk afgenomen, barbeel wordt vooral gevangen op het 

Pannerdensch Kanaal en de IJssel. Tot slot is de opkomst van de 

exotische grondels opvallend. De vangbaarheid ligt boven het niveau dan 

die van witvis. Ook uit ander onderzoek (MWTL, sportvisserijonderzoek) 

blijkt dat de grondels sterk in opmars zijn. 

 

De deelname aan hengelvangstregistratie (HVR) is nog vrij laag. Om HVR 

van meerwaarde te laten zijn zal de deelname nog groter moeten worden. 

De verwachting is dat door de komst van www.mijnvismaat.nl in 2012 de 

deelname groter wordt. 

 

Door HSV ’t Snoekje worden in eigen beheer de vangsten tijdens 

wedstrijden geregistreerd. De meeste HSV-en hebben van wedstrijden wel 

een totaaloverzicht beschikbaar van de gevangen aantallen of 

vangstgewicht, maar deze worden nog niet uniform en centraal 

verzameld. 

 

Door de Karperstudiegroep Nederland (KSN) is aan het uitzetproject, ook 

een vangstregistratie gekoppeld. Spiegelkarpers zijn vanwege het unieke 

beschubbingspatroon individueel te herkennen, waardoor deze vissen 

individueel gevolgd kunnen worden. 

 

 

3.6.3 Beroepsvisserij 

De beroepsvissers registreren hun vangsten en geven deze jaarlijks door 

aan het VBC-secretariaat ten behoeve van het visplan. 

Op basis van de vangsten en bijvangsten van beroepsvisser Komen in de 

afgelopen jaren kan geconcludeerd worden: 

• Veel grote aal aanwezig; na jaren afname jonge aal in 2010 een lichte 

verbetering van jonge aal. 

• een groot bestand jonge kolblei en stabiel bestand grote brasem. 

• een toename van pos. 

• stabiele snoek- en baarsstand. 

• sterke toename snoekbaars laatste 5 jaar, mogelijk door hogere 

zomertemperaturen. 

• Buiten de normale fluctuaties zien de beroepsvissers geen 

noemenswaardige verandering in de door hen beviste commerciële 

soorten. 

http://www.mijnvismaat.nl/
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• De stand aan jonge aal is weliswaar afgenomen, maar in 2010 zien de 

beroepsvissers een lichte verbetering. 

• De aalstand op de Gelderse IJssel behoort tot de hoogste van het 

Rijnsysteem.  

• Verder verzamelt F. Komen wekelijks visserijgegevens voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

3.7 Regelgeving 

3.7.1 Sportvisserij 

Voor het grootste deel van het plangebied dienen sportvissers in bezit te 

zijn van een VISpas, omdat dit deel is opgenomen in de landelijke of 

federatieve lijst van viswateren behorend bij de VISpas. De van 

toepassing zijnde regelgeving (algemene voorwaarden) is in de landelijke 

lijst omschreven. De landelijke en federatieve voorwaarden worden per 1-

1-2013 gewijzigd en geüniformeerd. Op www.visplanner.nl is te vinden 

waar welke regelgeving geldt. De voor dit visplan relevante algemene 

voorwaarden zijn: 

 Er mogen maximaal 2 hengels worden gebruikt, voorzien van alle 

wettelijk toegestane aassoorten. Indien men in bezit is van een 

aanvullende ‘derde hengel vergunning’ mag men met 3 hengels vissen. 

 Er mogen maximaal tien vissen groter dan 15 cm per visdag worden 

behouden en meegenomen, waaronder maximaal 2 snoekbaarzen.  

 Het meenemen van aal en karper is verboden 

 Het nachtvissen is alleen toegestaan met een nachtvistoestemming. 

 Voor viswedstrijden is een wedstrijdvergunning verplicht. 

 

Verder geldt voor Sportvisserij Zuidwest Nederland en voor Sportvisserij 

Noordwest Nederland: 

• Een algeheel meeneemverbod van snoek. 

 

Voor Federatie Midden Nederland geldt: 

• Een meeneemlimiet per visdag van één snoek. 

 

Voor het water waar HSV Onder Ons te Tiel visrechthebbende is, geldt: 

• Verplicht gebruik onthaakmat bij karpervissen. 

• Een minimummaat voor snoek van 60 centimeter. 

• Een meeneemlimiet per visdag van 10 baarzen.  

• Het is verboden te vissen binnen 25 meter afstand van 

beroepsvistuigen. 

  

3.7.2 Beroepsvisserij 

• Voor de beroepsvisserij geldt de bepalingen uit de visserijwet. 

 

3.8 Controle en handhaving 

Er zijn twee vormen van controle: publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. 

Publiekrechtelijke controle wordt uitgevoerd door beëdigde ambtenaren 

(politie, NVWA of BOA). Privaatrechtelijke controle wordt uitgevoerd door 

http://www.visplanner.nl/
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vrijwilligers zonder strafrechtelijke bevoegdheid. De sanctionering is 

wettelijk geregeld. Per overtreding zijn boetebedragen vastgesteld. Deze 

zijn onder andere te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.” 

 

3.8.1 Privaatrechtelijke controle door politie, NVWA en BOA’s 

De publiekrechtelijke controle in het beheergebied wordt uitgevoerd door 

de KLPD, BOA’s in dienst van de sportvisserij of terreinbeherende 

organisaties en ambtenaren van de NVWA. 

 

Binnen het plangebied zijn vier BOA’s aangesteld door de sportvisserij, 

daarnaast zijn er BOA’s aangesteld door terrein- en natuurbeherende 

instanties. Deze BOA’s registreren hun activiteiten in het BOA-

registratiesysteem. In 2011 zijn er 629 sportvissers gecontroleerd (110% 

meer dan in 2010). In 3% van de gevallen werd een waarschuwing 

gegeven en in 5% van de gevallen is handhavend opgetreden. De meest 

voorkomende overtreding is het vissen zonder schriftelijke toestemming. 

De meeste controles vinden plaats bij Doesburg en op het Pannerdensch 

Kanaal. 

 

 
Figuur 3.5 Locatie van BOA-controles in 2011 

 

 

3.8.2 Sportvisserij 

• HSV ’t Snoekje te Amerongen geeft aan dat er regelmatig 

gecontroleerd wordt door politie en Staatsbosbeheer.  

• HSV ’t Snoekje te Maurik heeft 2 BOA’s aangesteld en enkele 

verenigingscontroleurs. In samenwerking met de politie wordt vrij 
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actief gecontroleerd. 

• HSV ’t Alvertje te Opheusden heeft 4 controleploegen ingesteld. Er 

wordt minimaal 2 maal per week volgens een controleschema 

gecontroleerd, daarbij wordt samengewerkt met BOA’s en de politie. 

• Door HSV Ons Genoegen te Wageningen en HSV de Rietvoorn te 

Dieren is aangegeven dat er geen controleactiviteiten plaatsvinden.  

• HSV Onder Ons, Tiel controleert eens per twee weken de zuidelijke 

oever van de Lek rond Beusichem. 

• HSV Zelden Rust te Driel heeft 2 controleurs die regelmatig 

controleren. 

• HSV De Voorn, Rhenen heeft 2 controleurs. 

• HSV De Rietvoorn te Doorn heeft 4 controleurs. 

• HSV Doesburg voert controles uit met eigen verenigingscontroleurs. 

• ECHV laat 7 tot 10 controleurs in 2 ploegen controles uitvoeren, circa 

één maal per week. 

 

Bent u het afgelopen jaar aan de rivier 
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Figuur 3.6 Percentage gecontroleerde sportvissers in 2008 (federatie-

enquête) 

 

 

3.8.3 Beroepsvisserij 

Constatering van beroepsvisser Komen:  

• Er gaan weinig visweken voorbij zonder visserijcontrole(s), KLPD en/of 

regiopolitie.  

• Stroperij is in 2009 en 2010 niet geconstateerd. 

• Vermoeden van commerciële visserij op snoekbaars door 

boothengelaars. 

• Per 2010 controleert RWS eveneens op de Visserijwet. 

• De KLPD-controles zijn intensiever dan voorheen, waarschijnlijk mede 

omdat alle aspirant agenten een aantal groene proces- verbalen dienen 

te maken. 

 

3.9 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

3.9.1 Sportvisserij 

De locaties waar sportvisserij plaatsvindt en waar knelpunten ten aanzien 

van de bereikbaarheid aanwezig zijn, zijn weergegeven in Bijlage VI, 
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kaart 2. 

 

Tijdens de informatiebijeenkomst en in de federatie-enquête (zie Figuur 

3.7) werden meerdere knelpunten genoemd op het gebied van 

bereikbaarheid en toegankelijkheid. Variërend van afgesloten paden en de 

afsluiting van natuurgebieden tot natuurvriendelijke oevers die precies op 

wedstrijdtrajecten zijn aangelegd, waardoor niet meer gevist kan worden. 

 

3.9.2 Beroepsvisserij 

• De beroepsvisserij ervaart weliswaar een aantal knelpunten op het 

gebied van bereikbaarheid in het plangebied, maar aanvaardt deze als 

een gegeven. 

• Door hoge stroomsnelheid en verharding van de oevers is slechts 

kleinschalige visserij mogelijk bij lage en gemiddelde waterstanden. 
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Komt u wel eens knelpunten tegen langs de grote 

rivieren?
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Figuur 3.7 Gegevens uit de federatie-enquête over de ervaringen van 

sportvissers met de bereikbaarheid en bevisbaarheid van de 

rivieren. 
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4 Gewenste situatie, streefbeelden en 

maatregelen 

In dit visplan zijn de streefbeelden en de gewenste maatregelen 

afzonderlijk vermeld voor sport- en beroepsvisserij. Deze zijn nog niet 

allemaal op elkaar afgestemd. Deze afstemming moet in 2011 plaats 

vinden. Over de streefbeelden dient zoveel mogelijk overeenstemming te 

worden bereikt dan wel dienen er afspraken te worden gemaakt over het 

vervolgproces. 

Door het uitblijven van de goedkeuring van het visplan door het ministerie 

van EL&I heeft de VBC Neder Rijn Plus de maatregelen in het visplan 

Neder Rijn Plus niet opgepakt. Een aantal maatregelen zijn deels door de 

partijen afzonderlijk wel uitgevoerd. 

 

4.1 Visrechten en visserijgebruik 

4.1.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Handhaven huidige mogelijkheden 

 Visrechten uitbreiden 

 Oplossen knelpunten (zie kaart 2 Bijlage VI)  

 Visserijgebruik beter in kaart brengen door veldonderzoek 

 Centrale wedstrijdadministratie 

Maatregelen 

 Er zijn geen grote wijzigingen in de sportvisserij gepland. 

 De sportvisserijorganisaties zullen een projectplan opstellen om een 

aantal knelpunten (zie kaart 2 Bijlage VI) op te lossen. 

 Door Sportvisserij Nederland zal in de periode 2014-2015 een 

onderzoek worden gedaan naar het sportvisserijgebruik in het 

beheergebied. 

 

4.1.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Een volwaardig visplan. 

 De aalvisserij volgens decentraal aalbeheerplan in combinatie met de 

visserij op schubvis conform een goedgekeurd volwaardig visplan. 

 Goede mogelijkheden voor een duurzame en economische benutting 

van de gehele visstand volgens Vissen met Verstand. 

 In eerste instantie niet meer onttrekken dan de vangsten van 2009 en 

2010 ongeacht de ruimte die Vissen met Verstand biedt. 

 Een doelmatige visserij op een groot areaal water met gespreide 

benutting over het gehele VBC-gebied. 
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 Door vergroting van het visareaal wordt bij hoge en lage waterstanden 

selectief gevist op soort en prijs, waardoor er minder geoogst hoeft te 

worden om een aanvaardbaar inkomen te verwerven 

 Geen splitsing van visserijbedrijven in zelfstandige eenheden of grotere 

personele bezetting. 

 Plaatsing van niet meer vistuigen dan in één dag te bewerken is. 

Maatregelen 

 Ongewijzigde voortzetting van de schubvisvisserij 

 Maatregelen nemen om over één jaar te komen tot een volwaardig 

visplan. 

 Maatregelen nemen die een daadwerkelijke uitvoering van het 

Binnenvisserijbeleid bewerkstelligen om de basis van de 

beroepsbinnenvisserijbedrijven te vergroten 

 Maatregelen die een daadwerkelijke uitvoering van een duurzaam en 

ecologisch verantwoorde visserij bewerkstelligen 

 Bij de sportvisserij aandringen om een correcte en voor eenieder 

duidelijke beschrijving van het viswater in de in het plangebied 

uitgegeven sportvisserijdocumenten op te nemen. 

 Indien het tijdelijk aalvangstverbod gecontinueerd wordt, zal de 

vangstinspanning wellicht toenemen.  Eveneens geldt dit indien de 

IJsselmeervisserij wordt bemoeilijkt. 

 

4.2 Visstand en viswatertype  

4.2.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Het watersysteem is ecologisch gezond en biedt voldoende paai- en 

opgroeigelegenheid. 

 Witvis- en snoekbaarsbestand dient op minimaal het huidige niveau 

gehandhaafd te worden, vanwege het sportvisserijbelang. 

 Meer inzicht in de oorzaken van het teruglopen van de visstand en 

waar mogelijk oorzaken wegnemen. 

 Door de KSN wordt ten aanzien van het karperbestand het volgende 

nagestreefd: 

- Het creëren van een beheersbaar karperbestand binnen de huidige 

visgemeenschap. 

- Het bestand vergroten tot maximaal 10 kg/ha (ca 5% van de 

visbiomassa). 

- Verbeteren van de opbouw van het bestand. 

- Het percentage spiegelkarper op termijn te vergroten 

Maatregelen 

 De KSN zal tot en met 2013 het Spiegelkarperproject zoals beschreven 

door de KSN (2007) voortzetten. 
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4.2.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Beter inzicht in de vangsten en de onttrekking door de sportvisserij. 

Wanneer vis meegenomen wordt, dient deze geregistreerd te worden. 

Liefst aan de hand van een onttrekkingsvergunning. 

 De gegevens die de sportvisserij levert over de onttrekking moeten, in 

combinatie met de bestandsschattingen duidelijk maken om welk deel 

van de populatie het gaat en/of dit de populatie in 

groottesamenstelling en biomassa beïnvloed. 

 Vergroting van biomassa snoekbaars d.m.v. beheervisserij (zie 

hiervoor ook ABBZ; www.visserijbedrijf.nl)  

 De beroepsvisserij streeft naar de instandhouding van de evenwichtige 

en soortenrijke visstand welke in overeenstemming is met de KRW-

maatlatten, met een daarbij passende optimale beroepsmatige 

benutting van de gehele visstand. 

 Vanuit ecologisch perspectief wordt de voorkeur gegeven aan een over 

het gehele VBC-gebied gespreide “wise-use” benutting van de gehele 

visstand. Dit is tevens in het belang van de sportvisserij. 

 Bij een lage te bevissen biomassa is beroepsmatige bevissing niet 

rendabel. Deze zal om die reden ook niet plaatsvinden. 

 Bij een dichte schubvisstand is beroepsmatige bevissing gewenst, 

zowel vanuit visserijkundig als vanuit ecologisch oogpunt. 

 De huidige beroepsmatige onttrekking van schubvis in het plangebied 

vindt hoofdzakelijk plaats in havens en zandgaten op 

winterconcentraties en op ondergelopen uiterwaarden. Dit op basis van 

huurcontracten of in samenwerking met watereigenaren of collega-

vissers die op eenzelfde wijze wateren willen beheren of exploiteren. 

 In de huidige situatie kan in korte tijd legaal, maximaal en 

ongecontroleerd vis worden onttrokken. Deze mogelijkheid doet zich 

gelijktijdig verspreid voor over het gehele land. Dit leidt tot een sterke 

terugval in de prijs door de dan optredende piekaanvoer.  

 De aalvisserij heeft te maken met verminderde opbrengsten. Oorzaken 

zijn o.a. de teruglopende vangsten, lagere prijzen en door de overheid 

opgelegde inkorting van het vangstseizoen. Hierdoor zijn de meeste 

beroepsvissers zich intensiever gaan richten op de schubvis-visserij. 

Zolang dit ongequoteerd blijft plaatsvinden, levert dat op termijn het 

gevaar op van overbevissing. Dit geldt temeer, omdat bij 

piekaanvoeren de prijzen zakken hetgeen de bedrijven weer trachten 

te compenseren door een maximale vangstinspanning.  

 Door een gespreide visserij op schubvis in het gehele VBC-gebied  

ontstaat de mogelijkheid de vis te vangen als deze duur is. Hierdoor is 

op een ecologisch verantwoorde wijze met minder vis meer 

besomming te realiseren. 

Maatregelen 

 Contact opnemen met Rijkswaterstaat over de voorgenomen plannen 

om stortsteen te verwijderen van de oevers van de Gelderse IJssel. 

 Met visstandbeheermaatregelen inzetten op maximale groei van het 

visbestand en toename van de biodiversiteit. 
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 Agenderen binnen de VBC hoe meer gegevens over de visstand 

verzameld kunnen worden. 

 

4.3 Visuitzettingen 

4.3.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 De KSN wil de spiegelkarperuitzettingen conform de nota 

Spiegelkarperproject continueren 

Maatregelen 

 De KSN zal tot en met 2013 het Spiegelkarperproject zoals beschreven 

door de KSN (2007) voortzetten. 

 

4.3.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Evenwichtige visstand, geen uitzettingen. 

 Echter aalstand dient vooralsnog op peil gehouden te worden d.m.v. 

uitzettingen 

Maatregelen 

 geen 

 

4.4 Visonttrekking 

4.4.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 De meeneemlimiet voor snoekbaars dient overal gelijk te zijn en ligt op 

2 stuks per dag. 

 De regels voor onttrekking van de overige vis dienen ook gelijk te 

worden getrokken. 

 Regulering van de onttrekking geschiedt op basis van 

meeneemlimieten en minimummaten, aanpassing vindt plaats op basis 

van monitoringsgegevens, waarbij HVR leidend is. 

 Beroepsvisserij beperkt onttrekking van de voor de sportvisserij 

belangrijke vissoorten. 

 Vissen met verstand heeft op de rivier veel beperkingen, onder andere 

omdat betrouwbare schattingen van de visstand ontbreken. Het is 

daarom beter om via regulering van de visserij-inspanning 

(beroepsvisserij) en regulering van meeneemlimieten en 

minimumlengte (sportvisserij) de visserij af te stemmen op de trends 

in de vangst per visserij inspanning (CPUE) 
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Maatregelen 

 geen 

 

4.4.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Alle onttrokken vis dient te worden geregistreerd. Wanneer vis 

meegenomen wordt, dient deze geregistreerd te worden. Liefst aan de 

hand van een onttrekkingsvergunning.  

 De gegevens die de visserij levert over de onttrekking moeten, in 

combinatie met de bestandsschattingen duidelijk maken om welk deel 

van de populatie het gaat en/of dit de populatie in groottesamenstelling 

en biomassa beïnvloed  

 Rekening dient te worden gehouden met het feit dat buitenlandse 

hengelaars van huis uit gewend zijn de gevangen vis voor consumptie 

mee te nemen. 

 Als methodiek voor het afstemmen van de visserij wordt uitgegaan van 

het door sport en beroep en overheid onderschreven rapport ‘Vissen met 

Verstand’ (zie bijlage VII). 

 T.a.v. de toepasbaarheid van Vissen met Verstand wordt in algemene zin 

opgemerkt dat deze minder goed toepasbaar zou zijn voor 

riviersystemen waarin plotselinge grote verschillen in debieten kunnen 

optreden met als gevolg ingrijpende wijzigingen in de visstand.  

 Het VBC-gebied Neder-Rijn Plus is echter dermate gereguleerd en 

verstuwd dat grote verschillen in debieten hier niet optreden, waardoor 

Vissen met Verstand hier redelijk goed toepasbaar is. 

 Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Bijlage VII van dit 

plan. Uit de onder sportvissers in het plangebied gehouden enquêtes 

blijkt dat er sprake is van ongecontroleerde en oncontroleerbare 

onttrekking van schubvis. De invloed van de sportvisserij op de 

aanwezige biomassa is groot, met name door de onttrekking van 

snoekbaars. Om die reden dient de sportvisserij een 

onttrekkingsvergunning voor snoekbaars in te stellen. 

 De toenemende aantallen buitenlandse hengelaars zorgen voor een grote 

onttrekking daar deze in tegenstelling tot de Nederlandse hengelaars alle 

gevangen vis meenemen. 

 De beroepsvisserij streeft naar een evenwichtige visstand met 

soortenrijkdom (KRW- maatlat) en een daarbij passende benutting. 

 Om die reden is de beroepsvisserij voorstander van een optimale en 

duurzame visserij op basis van de methode “Vissen met Verstand”, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de vangst- en visstandgegevens uit 

de VBC- deelgebieden Gelderse IJssel en Neder-Rijn. 

 De aalvisserij wordt decentraal geregeld volgens Nederlands 

Aalbeheerplan. 

 Wolhandkrab/Am. rivierkreeft vooralsnog als bijvangst, waarbij wordt 

aangetekend dat, vanwege de sterke groei van het aantal krabben, de 

visserij geactiveerd dient te worden. 

 Als in 2011 alle visplannen met een reële vastgelegde schubvis- 

benuttingruimte uitvoerend zijn zal de visserijdruk per lokaal gebied 
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verminderen, doordat de visserij een grotere spreiding krijgt. Uit 

ecologisch en visserijkundig oogpunt is deze spreiding wenselijk en voor 

het verkrijgen van een evenwichtige visstand gunstig. 

 

 F. Komen heeft het volgende streefbeeld m.b.t. visonttrekking: 

 

Vissoort Kg/ha P/B-

ratio 

Benuttings-

ruimte 

(kg/ha) 

Jaarlijkse 

Visonttrekking 

1990-2001 

(kg/ha) 

Brasem/Kolblei 220 0,25 55,00 17,17 

Snoekbaars 40 0,20 8,00 4,00 

Blankvoorn 50 0,25 12,50 1,76 

Baars 15 0,15 2,25 0,41 

Snoek 30 0,25 7,50 1,11 

Karper 20 0,25 5,00 0,79 

Overige vis 125 0,15 18,75 0,19 

Totaal 500  109 25 

 

Toelichting bij bovenstaande tabel: 

 P/B-ratio is bepaald voor de lengteklasse van de onttrokken vis. 

 Benuttingruimte berekend volgens “Vissen met Verstand”. 

 Het jaarquotum schubvis kan in eerste instantie vastgesteld worden op 

basis van de huidige vangsten. Naar aanleiding van nadere 

visstandgegevens zal dit aangepast worden, waarbij de berekende P/B 

ratio’s uit “Vissen met Verstand” als maximum gelden.  

 De visserij zal per 1-1-2011 plaatsvinden op een zo groot en gespreid 

mogelijk areaal viswater binnen het VBC-gebied. Overigens betekent een 

quotum niet dat het daadwerkelijk jaarlijks benut gaat worden, het geldt 

slechts als maximum. 

 

Maatregelen 

Oppervlak visrecht op Gelderse IJssel bedraagt ca 474 ha waarvan ca. 

125 ha schubvisrecht, exclusief onderzoek water. Totaal wateroppervlak 

van het VBC-gebied op Gelderse IJssel bedraagt ca. 850 ha. 

 

 

Vangsten seizoen 2008/2009 met zegen en staande netten (in kg) 

  

1*) 

 

2*) 

 

3*) 

 

4*) 

 

5*) 

Brasem/kolblei 12000 18,70 0,15 220 33  

Snoekbaars 2800 3,30 0,15 40 6 

Blankvoorn 350 0,40 0,30 50 15 

Baars 50 0,01 0,15 15 2,25 

Snoek 400 0,50 0,25 30 7,5 

Karper 380 0,40 0,15 20 3 

Overige vis 720 0,80 0,20 125 25 

 16700 24,20  500 91,75 
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1*) : vangst 2008 / 2009 bedraagt: 16700 kg (78.000 kg totale 

productie) 

2*) : vangst in kg/ha wateroppervlak bedraagt: 24,20 kg/ha 

3*) : P/B traject, overeenkomstig “Vissen met Verstand” 

4*) : huidige bestand (kg/ha) 

5*) : duurzaam oogstbare productie: 91,75 kg/ha 

 

 De onttrekking voor de eerste periode overeenkomstig kolom 2 in 

bovenstaande tabel.  

 Hiermee is ervaring opgedaan, waaruit blijkt dat deze bevissing geen 

invloed heeft op het gemiddeld stuksgewicht en de 

lengtesamenstelling. 

 

Conclusie: 

Van de duurzaam oogstbare productie van F. Komen ( 91,75 kg) wordt 

24,20 kg geoogst ( = 26 % van de productie). 

Gespreid over het gehele VBC-gebied voorzover het staatswater betreft. 

 

4.5 Vismortaliteit 

4.5.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Hengelmortaliteit handhaven op laag niveau. 

Maatregelen 

 Continueren van de voorlichting over weidelijke behandeling van vis. 

 

 

4.5.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Verdere ontwikkeling van selectieve vismethoden ter voorkoming van 

beschadiging en mortaliteit. 

 De mortaliteit door vangst en terugzet van op diep water (> 8m) met 

de hengel gevangen snoekbaars is hoog. Er dient een oplossing voor 

dit probleem te komen 

Maatregelen 

 Continuering van onderzoek optimalisatie selectiviteit van 

beroepsvistuigen ter voorkoming van beschadiging van het visbestand. 

 Sterfte snoekbaars op diep water agenderen binnen VBC. 
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4.6 Visserijkundig onderzoek, monitoring en 

vangstregistratie 

4.6.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Achteruitgang visstand onderzoeken 

 Monitoren onttrekking beroep 

 HVR uitbouwen: met name bij wedstrijden 

 Alle vangstgegevens worden centraal door de VBC verzameld 

Maatregelen 

 In de VBC dient geagendeerd te worden hoe vangstgegevens 

verzameld zullen gaan worden. 

 

4.6.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Het visplan zal gebaseerd zijn op representatieve 

visstandbeoordelingen, waarbij beroepsvisserijgegevens van essentieel 

belang zijn. 

 De beroepsvisserij wordt ingeschakeld bij visstandonderzoek. 

 Jaarlijkse gegevens van de beroepsvisserij bieden de meest reële 

mogelijkheid om een juist beeld van de visstand te verkrijgen. Om die 

reden zullen deze gegevens richtinggevend zijn. 

 Visserijonderzoek ter beoordeling van de biomassa is in de 

watersystemen van het plangebied praktisch niet mogelijk. 

Maatregelen 

 Gericht visserijkundig onderzoek door de plaatselijke beroepsvissers 

zal in samenwerking met deskundigen vanuit de sportvisserij en/of 

Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Beroepsvisser is STOWA-

gecertificeerd voor de KRW Water, betreffende vis, macrofauna, 

phytoplankton. 

 

4.7 Regelgeving 

4.7.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Gelijktrekken regels over het hele gebied 

 Zo eenvoudig mogelijke regels 

 Regels zijn gebaseerd op visplan, (zijn logisch) 

Maatregelen 

geen 
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4.7.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Een visplan met decentraal aalbeheer op basis van het Nederlands 

Aalbeheerplan en afgestemd op de mogelijkheden in het VBC-gebied. 

Maatregelen 

 Huidige wet- en regelgeving voldoen, mits ook in de praktijk 

toegepast en gehandhaafd wordt. 

 

4.8 Controle en handhaving 

4.8.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 De visserijcontrole wordt uitgebreid 

 Aanpakken beroepsmatige visserij met hengel 

 Politie beter informeren 

 Centrale organisatie van de controle 

Maatregelen 

 De federaties stemmen de controle in het plangebied op elkaar af. 

 

4.8.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Controle en handhaving dienen op de huidige wijze door de overheid 

gecontinueerd te worden. 

 De beroepsvissers zien controle en handhaving als een overheidstaak, 

mede in verband met onafhankelijkheid van opsporingsambtenaren. 

 Indien de federaties BOA’s aanstellen, dienen zij deze correct te 

informeren over de Visserijwet en de visrechtensituatie  

 Minder gelegenheid tot snoekbaarsonttrekking voor boothengelaars op 

diep water (> 8 m) i.v.m. mortaliteit.  

 Introductie onttrekkingsvergunning voor snoekbaars 

 Beperking gebruik leefnet op stromende rivier door de hengelsport 

i.v.m. te grote mortaliteit. 

 Het instellen van een goed functionerend sanctioneringsysteem dat 

van toepassing is op alle partijen binnen de VBC. 

 Controlebevoegdheid voor VBC-leden. 

 

Verder dient er een sanctioneringssysteem te worden ontwikkeld dat van 

toepassing is op de aan de VBC deelnemende partijen. Daarbij is de 

verantwoordelijkheid als volgt verdeeld: 

 de hengelsportfederatie is verantwoordelijk voor de aangesloten 

hengelsportverenigingen 
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 de hengelsportverenigingen zijn verantwoordelijk voor hun leden 

 de beroepsvissers zijn verantwoordelijk voor hun medewerkers 

 

Het santioneringssysteem treedt in werking bij overtreding van de 

afspraken, zoals neergelegd in het VBC-convenant en het visplan en het 

rijksbeleid m.b.t. de binnenvisserij. Daarbij geldt een verjaringstermijn 

van 3 jaar. 

 

Het santioneringssysteem is gradueel en wordt na overeenstemming in de 

VBC in onderstaande volgorde opgelegd: 

1. schriftelijke waarschuwing 

2. schriftelijke berisping 

3. tijdelijke intrekking (schriftelijk) van de bevoegdheid van:  

- de beroepsvisser 

- de betrokken hengelsportorganisatie voor de uitgifte van 

schriftelijke toestemmingen  

Een tijdelijke intrekking zal, rekening houdend met de ernst en de 

impact van de niet nagekomen afspraken, in eerste instantie gelden 

voor een termijn van 3 maanden en bij herhaling voor een termijn 

van 6 maanden.  

4. Schriftelijke melding van de door een VBC-partij niet nagekomen 

afspraken bij de verhuurder. Deze is vervolgens gerechtigd 

zelfstandig hem passende maatregelen te nemen. 

Maatregelen 

 Agenderen instellen sanctioneringsysteem  

 Agenderen in de VBC dat VBC-leden controlebevoegd dienen te zijn. 

 

4.9 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

4.9.1 Sportvisserij 

Streefbeeld:  

 Bereikbaarheid en recht van overpad verbeteren en waarborgen, met 

name op de delen waar natuurorganisaties beheerder zijn of waar 

natuurontwikkeling gaat plaatsvinden. 

 Oplossen knelpunten (zie Bijlage VI) 

 Organiseer het onderhoud van visstekken 

 Autoluw maken dijken door gemeentes: niet voor sportvisserij! 

 Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijk, creëer meer stekken 

Maatregelen 

 De gezamenlijke sportvisserijorganisaties zullen een projectplan 

opstellen om een aantal knelpunten (zie kaart 2 Bijlage VI) op te 

lossen. 
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4.9.2 Beroepsvisserij 

Streefbeeld:  

 Continuering van bestaande situatie. 

 Geen aanleg van trailerhellingen, omdat daardoor de mogelijkheden 

voor stroperij en diefstal toenemen 

 Handhaven versteende oevers i.v.m. voedselrijkdom en 

schuilgelegenheid voor vis en visbroed  

 Beperking nachtvisserij i.v.m. stroperij, onrust in het veld en Natura 

2000 gebieden 

Maatregelen 

 Continuering van de bestaande situatie 

 Rijkswaterstaat verzoeken om: 

o versteende oevers te handhaven i.v.m. voedselrijkdom en 

schuilgelegenheid voor vis en visbroed 

o geen uitbreiding van trailerhellingen 
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5 Uitvoeringsprogramma 

Binnen de VBC zijn de maatregelen en streefbeelden nog niet afgestemd. 

Zodra dat gebeurd is, kan eventueel een uitvoeringsprogramma worden 

opgesteld.  
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6 Diversen en overige zaken 

6.1 Communicatie 

Visplan zal gecommuniceerd worden naar alle visrechthebbenden via een 

informatiebijeenkomst en het toesturen. Daarnaast zal het visplan op de 

website www.visstandbeheercommissie.nl worden geplaatst. 

 

6.2 Monitoring en evaluatie 

Op basis van het visplan zal er een jaaragenda worden vastgesteld. 

Jaarlijks zullen de beschikbare monitorings- en registratiegegevens 

worden besproken. Op basis van de bespreking van de monitorings- en 

registratiegegevens zal het visplan eventueel worden bijgesteld. 

http://www.visstandbeheercommissie.nl/
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Bijlage II Tabel Maatlat voor Neder Rijn / Lek 

en IJssel (beide type R7) 

 

Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie 

en chemie voor de Neder Rijn en Lek 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie 

en chemie voor de IJssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgenomen uit “Brondocument Neder Rijn en Lek”(RWS Waterdienst, 2009a) 

en “Brondocument IJssel” (RWS Waterdienst, 2009b) 
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Bijlage III Maatlat vis Grote Rivieren (type R7) 

De maatlat voor de visstand is opgebouwd uit twee deelmaatlatten. Beide deelmaatlatten 

zijn opgebouwd uit kwaliteitselementen. De vis maatlat voor de grote rivieren (type R7) 

bestaat uit: 

 Deelmaatlat soortensamenstelling, die is opgebouwd uit: 

o Soortensamenstelling diadrome vis 

o Soortensamenstelling rheofiele vis 

o Soortensamenstelling limnofiele vis 

 Deelmaatlat abundantie, die is opgebouwd uit: 

o Relatieve abundantie rheofiele vis 

o Relatieve abundantie limnofiele vis 

 

De score op de maatlat vis is de gemiddelde score van de deelmaatlatten. 

 

Deelmaatlat Vis soortensamenstelling grote rivieren (R7) 
 

Diadroom (10) Rheofiel (17) Limnofiel (6) 
 

Aal 10=0,9 Alver 17=0,9 Bittervoorn 6=0,9 
Bot 8=0,7 Barbeel 15=0,7 Grote 4=0,7 
Driedoornige 5=0,5 Elft 12=0,5 modderkruiper 2=0,5 
stekelbaars 3=0,3 Houting 10=0,3 Kroeskarper 1=0,3 

Elft <3=0,1 Kleine <10=0,1 Ruisvoorn 0=0,1 
Houting  modderkruiper  Vetje  
Rivierprik  Kopvoorn  Zeelt   

Steur  Kwabaal    
Zalm  Rivierdonderpad    
Zeeforel  Riviergrondel    
Zeeprik  Rivierprik    
  Serpeling    
  Sneep    

  Steur    
  Winde    
  Zalm    
  Zeeforel    
  Zeeprik    

 

NB: in de linkerkolom is per gilde de score verdeling weergegeven. Bijvoorbeeld 10=0,9 

betekent: 10 soorten van het gilde aangetroffen in de bemonstering betekent een score 

van 0,9. Per gilde is zo een score te bepalen. De gemiddelde score over de gildes is de 

score op de deelmaatlat. 
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Deelmaatlat Vis abundantie grote rivieren (R7) 
 

Rheofiel, relatieve dichtheid Limnofiel, relatieve dichtheid 

Alver 100%=1,0 Bittervoorn 100%=1,0 
Barbeel 40%=0,8 Grote modderkruiper 15%=0,8 

Elft 30%=0,6 Kroeskarper 10%=0,6 
Houting 20%=0,4 Ruisvoorn 5%=0,4 
Kleine modderkruiper 10%=0,2 Vetje 1%=0,2 
Kopvoorn 0% = 0,0 Zeelt 0% = 0,0 
Kwabaal (Lineair interpoleren)  (Lineair interpoleren) 
Rivierdonderpad    

Riviergrondel    
Rivierprik    

Serpeling    
Sneep    
Steur    
Winde    
Zalm    

Zeeforel    
Zeeprik    

 

NB: in de linkerkolom is per gilde de score verdeling weergegeven. Bijvoorbeeld 

100%=0,9 betekent: indien 100% van het vangstgewicht bestaat uit soorten van het 

betreffende gilde geeft dat een score van 0,9. Per gilde is zo een score te bepalen. De 

gemiddelde score over de gildes is de score op de deelmaatlat. 
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Bijlage IV Tabel visrechten 

Aalvisrechten zijn door de Staat ingetrokken, waarbij de Staat heeft aangegeven dat wanneer de dioxineproblemen voorbij zijn de 

rechten weer worden uitgegeven aan de voormalige visrechthebbenden. 

 

Toelichting: in onderstaande tabel is per visrechtgebied aangegeven wie de visrechthebbende (de huurder) is, welke type visrecht het 

betreft, wat de omschrijving van het gebied is conform de huurovereenkomst. De nummers in de kolom gebiedcode corresponderen met 

kaart 1 in Bijlage VI. Via www.visplanner.nl kan per visrechtgebied worden nagegaan welke sportvisserijregels gelden. 

 

 

Gebied code Nr. kamer v/d 
binnenvisserij 

Visrechthebbende Type 
visrecht 

omschrijving 

ARKA_00595 H1998/0008/3542 HSV De Rietvoorn 
Doorn e.o. 

schubvis  A. de Prinses Irenesluis te Wijk bij Duurstede; B. de uitlaatweteringen naar de Voorhaven te Wijk bij 
Duurstede, aan de linkeroever van kmr. 59.450 tot kmr. 57.740 

ARKA_00605_L H1998/0257/3959 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

schubvis  de Voorhaven ( Rijswijkse zijde) van het Amsterdam-Rijnkanaal onder Maurik 

ARKA_00605_R H2000/0036/3519 HSV De Rietvoorn, 
Beusichem 

volledig De Voorhaven ( Ravenswaayse zijde) van het Amsterdam-Rijnkanaal onder Maurik 

IJSS_08786 H2008/0003/189 Federatie Midden 
Nederland 

volledig A. Rijn, vanaf het Looveer (km.-paal 877) tot aan km-paal 880. B. IJssel vanaf de splitsing van Rijn 
en IJssel tot aan het voormalige veer Arnhem-Westervoort 

IJSS_08803 H2000/0085/4242 Federatie Midden 
Nederland 

volledig A. volledig visrecht IJssel vanaf km. 880.300 tot km. 897.000 alsmede de linkerzijde van de 
afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km, 892.700. B. het schubvisrecht van 
de rechterzijde van de afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km. 894.700 

IJSS_08806_R H2001/0236/0146 HSV De Alver volledig in een gedeelte van een afgesloten uitgeticheld kleigat, buitendijks gelegen op de rechteroever van 
de IJssel onder Westervoort. 

IJSS_08906_L1 H2000/0085/4242 Federatie Midden 
Nederland 

schubvis  A. visrecht van de rivier de IJssel vanaf km. 880.300 tot km. 897.000 alsmede de linkerzijde van de 
afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km, 892.700. B. het schubvisrecht van 
de rechterzijde van de afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km. 894.700 

IJSS_08906_L2 H2000/0085/4242 Federatie Midden 
Nederland 

volledig A. visrecht van de rivier de IJssel vanaf km. 880.300 tot km. 897.000 alsmede de linkerzijde van de 
afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km, 892.700. B. het schubvisrecht van 

de rechterzijde van de afgesneden IJsselarm onder Rheden vanaf km. 892.960 tot km. 894.700 

IJSS_08966_R H1997/0362/4238 Federatie Midden 
Nederland 

volledig Het water van het recreatiegebied Rhederlaag te Giesbeek ( gem. Angerlo) 
 
 
 

http://www.visplanner.nl/
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Gebied code Nr. kamer v/d 
binnenvisserij 

Visrechthebbende Type 
visrecht 

omschrijving 

IJSS_08973 H2000/0254/1266 HSV Doesburg schubvis  de IJssel vanaf km. 897.275 (uitmonding van de rivier de Zalm) tot kmr. 902.800( de brug van 
Rijksweg 51); de afgedamde IJssel gelegen ten oosten van kmr.901.250 en kmr. 901.900 nabij de 
Bingerdenseweg ten zuiden van Doesburg; de IJssel vanaf kmr. 902.800 tot km. 903.200 en 
vervolgens in de afgedamde IJssel tot kmr. 905.700 in de IJssel 

IJSS_09012_R H2000/0254/1266 HSV Doesburg schubvis  de IJssel vanaf km. 897.275 (uitmonding van de rivier de Zalm) tot kmr. 902.800( de brug van 
Rijksweg 51); de afgedamde IJssel gelegen ten oosten van kmr.901.250 en kmr. 901.900 nabij de 
Bingerdenseweg ten zuiden van Doesburg; de IJssel vanaf kmr. 902.800 tot km. 903.200 en 
vervolgens in de afgedamde IJssel tot kmr. 905.700 in de IJssel 

IJSS_09028 H2000/0254/1266 HSV Doesburg schubvis  IJssel vanaf km. 897.275 (uitmonding van de rivier de Zalm) tot kmr. 902.800( de brug van 
Rijksweg 51); de afgedamde IJssel gelegen ten oosten van kmr.901.250 en kmr. 901.900 nabij de 
Bingerdenseweg ten zuiden van Doesburg; de IJssel vanaf kmr. 902.800 tot km. 903.200 en 
vervolgens in de afgedamde IJssel tot kmr. 905.700 in de IJssel 

IJSS_09030_R H2000/0254/1266 HSV Doesburg schubvis  de IJssel vanaf km. 897.275 (uitmonding van de rivier de Zalm) tot kmr. 902.800( de brug van 
Rijksweg 51); de afgedamde IJssel gelegen ten oosten van kmr.901.250 en kmr. 901.900 nabij de 
Bingerdenseweg ten zuiden van Doesburg; de IJssel vanaf kmr. 902.800 tot km. 903.200 en 
vervolgens in de afgedamde IJssel tot kmr. 905.700 in de IJssel 

IJSS_09032_L H2002/0222/2070 HSV De Rietvoorn, 
Dieren 

schubvis  Linkerhelft van de gekanaliseerde IJssel van kmr. 903.000 tot kmr. 904.700 

IJSS_09032_R H2002/0202/1267 HSV Doesburg schubvis  De rechterhelft van de gekanaliseerde IJssel van km 903.200 N tot km 904.700 N 

IJSS_09047 H2001/0238/2069 HSV De Rietvoorn, 
Dieren 

schubvis  Gelderse IJssel vanaf km. 904.700 N (aansluiting van de afgesneden rivierarm aan het nieuw 
gegraven riviergedeelte) tot km. 912.000 

IJSS_09047_L H2006/0176/4036 Stichting Twickel volledig Het water, deel uitmakende van de Dierense Hank en kad. bekent gem. Dieren, sectie S, nr. 414 en 
416 beiden ged.. 

IJSS_09047_R H2000/0258/2068 HSV De Rietvoorn, 
Dieren 

schubvis  1. Op de afgesneden rivierarm van de Gelderse IJssel vanaf kmr.905.700 tot 904.7000; 2 )het 
perceel water gelegen achter de dam vanaf de Vaalweerd tot aan de Pipeluur langs de 
Hoogluursedijk aan de rechteroever; 3) Gelderse IJssel vanaf kmr. 912.000 tot kmr. 913.550. 

IJSS_09050_R1 H2003/0037/5554 Vereniging de 
Berevissers 

volledig in en om de zandput, gelegen aan de fabrieksweg kad. bekend gemeente Steenderen sectie M nr. 
717, 719 en 722 

IJSS_09050_R2 H2003/0303/6095 F. Komen volledig Haven van Dorado Beach 

IJSS_09120 H2000/0258/2068 HSV De Rietvoorn, 
Dieren 

schubvis  1. Op de afgesneden rivierarm van de Gelderse IJssel vanaf kmr.905.700 tot 904.7000; 2 )het 
perceel water gelegen achter de dam vanaf de Vaalweerd tot aan de Pipeluur langs de 
Hoogluursedijk aan de rechteroever; 3) Gelderse IJssel vanaf kmr. 912.000 tot kmr. 913.550. 

LEKR_09313_L machtiging Sportvisserij 
Nederland 

schubvis  De linkerhelft van de Lek vanaf km 931.250 tot 934.250 

LEKR_09342 H2003/0038/5551 Federatie Zuidwest 
Nederland 

schubvis  Lek, voorde gemeenten Culemborg en Everdingen, strekkende vanaf de limietscheiding van de 
gemeente Beusichem en Culemborg, tot aan die van de gemeenten Everdingen en Hagenstein. 
Neder-Rijn, bestaande uit: a. de onverdeelde helft van het visrecht, gelegen tussen Loowaard en 
Candia, benevens de uitvliet Candia met de gehele breedte van de Neder-Rijn, vanaf laatstgemeld 
punt recht op Scherpekamp onder Angeren en zo benedenwaarts tot aan de lijn, welke midden over 
de thans bestaande veerkoppen van het Looveer onder Huissen kan worden getrokken. 
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binnenvisserij 

Visrechthebbende Type 
visrecht 

omschrijving 

LEKR_09394 H2003/0038/5551 Federatie Zuidwest 
Nederland 

schubvis  Lek, voorde gemeenten Culemborg en Everdingen, strekkende vanaf de limietscheiding van de 
gemeente Beusichem en Culemborg, tot aan die van de gemeenten Everdingen en Hagenstein. 
Neder-Rijn, bestaande uit: a. de onverdeelde helft van het visrecht, gelegen tussen Loowaard en 
Candia, benevens de uitvliet Candia met de gehele breedte van de Neder-Rijn, vanaf laatstgemeld 
punt recht op Scherpekamp onder Angeren en zo benedenwaarts tot aan de lijn, welke midden over 
de thans bestaande veerkoppen van het Looveer onder Huissen kan worden getrokken. 

LEKR_09394 toestemming J. Viveen beroepsvi
stuigen 

Lek voor de gemeenten Culemborg en Everdingen, strekkende vanaf de limietscheiding van de 
gemeente Beusichem en Culemborg, tot aan die van de gemeenten Everdingen en Hagenstein. 

LEKR_09444 H1996/0352/4111 W. Klop & Zn. VOF volledig Lek, behorende tot de Heerlijkheid Hagestein en zich uitstrekkende van de limietpaal tussen 
Everdingen en Hagestein tot aan de limietpaal tussen Hagestein en Vianen 

LEKR_09444 Machtiging ECHV Culemborg Schub Lek behorende tot de Heerlijkheid Hagestein en zich uitstrekkende van de limietpaal tussen 
Everdingen en Hagestein tot aan de limietpaal tussen Hagestein en Vianen 

NDRR_08675 H2003/0380/2752 HSV Lotus Vulgaris 
te Doornenburg 

volledig Pannerdensch Kanaal: linkeroever van km 867.460 tot 873.395 en rechteroever van krib 867.980 tot 
km. 873.585 ) 

NDRR_08675_R onbekend       

NDRR_08734 H2003/0038/5551 Federatie Zuidwest 
Nederland 

schubvis  Lek, voorde gemeenten Culemborg en Everdingen, strekkende vanaf de limietscheiding van de 
gemeente Beusichem en Culemborg, tot aan die van de gemeenten Everdingen en Hagenstein. 
Neder-Rijn, bestaande uit: a. de onverdeelde helft van het visrecht, gelegen tussen Loowaard en 
Candia, benevens de uitvliet Candia met de gehele breedte van de Neder-Rijn, vanaf laatstgemeld 
punt recht op Scherpekamp onder Angeren en zo benedenwaarts tot aan de lijn, welke midden over 
de thans bestaande veerkoppen van het Looveer onder Huissen kan worden getrokken. 

NDRR_08734 H2000/0162/3448 HSV St. Petrus volledig De Rijn over een lengte van ong. 3,2 km. vanaf de veerkoppen aan het Looveer te Huissen tot 
Candia te Angeren 

NDRR_08734 Toestemming W. Bunt beroepsvi
stuigen 

Het visrecht in het water gelegen tussen Loowaard en Candia, benevens de uitvliet van Candia met 
de gehele breedte van de Neder Rijn vanaf laatstgenoemd punt recht op Scherpenkamp onder 
Angeren en zo benedenwaarts tot aan de lijn, welke midden over de thans bestaande veerkoppen 
van het Looveer onder Huissen kan worden getrokken 

NDRR_08765_L H2003/0328/3451 HSV St. Petrus volledig Water gelegen in de uiterwaarden genaamd Konijnenwaard te Huissen, kad. bekend gem. Huissen 
sectie C nr. 106 ged. 

NDRR_08768 H2008/0003/189 Federatie Midden 
Nederland 

volledig Het visrecht, a. op de Rijn, vanaf het Looveer (km.-paal 877) tot aan km. -paal 880 B. op de IJssel 
vanaf de splitsing van Rijn en IJssel tot aan het voormalige veer Arhem-Westervoort 

NDRR_08800 H2008/0004/0694 Federatie Midden 
Nederland 

volledig Het visrecht op de Rijn vanaf de kop van de Malburgse Haven tot aan km-paal 880 

NDRR_08816 H1998/0224/4244 Federatie Midden 
Nederland 

schubvis  de Neder-Rijn: A. aan de rechterzijde: van km. 866.000 tot km. 866.300 in het toeleidingskanaal 
naar de sluis bij het Stuwcomplex te Driel van km. 889.950 tot km. 890.920 en van km. 891.850 tot 
893.000; B. Over de volle breedte: van km. 881.660 tot km 889.950 
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NDRR_08816_R H1996/0010/1020 Federatie Midden 
Nederland 

volledig B. de nieuwe haven en de verlengde nieuwe haven, kad. bekent gem. Arnhem sectie D nr. 4114 ged. 
en 3994 ged.; C. de kribben aan de zuidoever van de Rijn vanaf de John Frostbrug in z.o. richting, 
kad. bekent gem. Arnhem sectie E nr. 1197ged., 1198ged., 2547ged., en 2549ged., voor zover 
eigendom van of in gebruik bij verhuurder en de Haven van Coers, kad. bekend gem. Arnhem sectie 
E nr. 2600ged. 

NDRR_08835_L H1996/0010/1020 Federatie Midden 
Nederland 

volledig B. de nieuwe haven en de verlengde nieuwe haven, kad. bekend gem. Arnhem sectie D nr. 4114 
ged. en 3994 ged.; C. de kribben aan de zuidoever van de Rijn vanaf de John Frostbrug in 
z.o.richting, kad. bekend gem. Arnhem sectie E nr. 1197ged., 1198ged., 2547ged., en 2549ged., 
voor zover eigendom van of in gebruik bij verhuurder en de Haven van Coers, kad. bekend gem. 
Arnhem sectie E nr. 2600ged. 

NDRR_08900_L H2007/0149/4591 HSV Zelden Rust te 
Driel 

schubvis  In de linkerhelft van de rivier Neder-Rijn gelegen tussen de km. 889.950 en km. 891.325 alsmede de 
linkerhelft van de rivier Neder-Rijn gelegen tussen km. 891.600 en 893.000 nabij Driel 

NDRR_08900_R H1998/0224/4244 Federatie Midden 
Nederland 

schubvis  de Neder-Rijn: A. aan de rechterzijde: van km. 866.000 tot km. 866.300 in het toeleidingskanaal 
naar de sluis bij het Stuwcomplex te Driel van km. 889.950 tot km. 890.920 en van km. 891.850 tot 
893.000; B. Over de volle breedte: van km. 881.660 tot km 889.950 

NDRR_08916_L H2007/0149/4591 HSV Zelden Rust te 
Driel 

schubvis  In de linkerhelft van de rivier Neder-Rijn gelegen tussen de km. 889.950 en km. 891.325 alsmede de 
linkerhelft van de rivier Neder-Rijn gelegen tussen km. 891.600 en 893.000 nabij Driel 

NDRR_08919_R H1998/0224/4244 Federatie Midden 
Nederland 

schubvis  de Neder-Rijn: A. aan de rechterzijde: van km. 866.000 tot km. 866.300 in het toeleidingskanaal 
naar de sluis bij het Stuwcomplex te Driel van km. 889.950 tot km. 890.920 en van km. 891.850 tot 
893.000; B. Over de volle breedte: van km. 881.660 tot km 889.950 

NDRR_08920_L H1993/0226/4592 HSV Zelden Rust te 
Driel 

volledig Het grindgat genaamd "De Lindenboom" gelegen aan de Neder-Rijn te Driel 

NDRR_08930 H1998/0227/4243 Federatie Midden 
Nederland 

volledig een gedeelte van de Neder-Rijn tussen km. 893.000 en km. 906.000 

NDRR_09032_R H1993/0252/3062 HSV Ons 
Genoegen, 
Wageningen 

volledig a. de Rijnhaven; b. het Havenkanaal ( m.u.v. de Jachthaven) 

NDRR_09052_L H1993/0540/0151 HSV 't Alvertje, 
Opheusden 

volledig De percelen uiterwaarden, kad. bekend sectie F nrs. 3,6,11,81,5,8,9,64,82 en 126, gelegen in "De 
Manuswaard" te Opheusden 

NDRR_09057_L H1998/0403/0150 HSV 't Alvertje, 
Opheusden 

volledig de percelen plaatselijk bekend "De Tichelgaten" en gelegen in de percelen kad. bek. gem. 
Opheusden, sectie C nrs. 1780, 1781, 2249 en 2250 

NDRR_09061_L H1999/0130/4883 Federatie Midden 
Nederland 

schubvis  De linkerhelft van de Neder-Rijn vanaf km. 906.125 (het Opheusdens Veer) tot km. 917.375 
(grensscheiding kad. gem. Ingen en Eck en Wiel) 

NDRR_09061_R H1997/0741/4882 Eerste Rhenense 
HSV De Voorn 

schubvis  De rechterzijde van de Neder-Rijn vanaf het Opheusdens Veer onder de gem. Wageningen plm. km. 
908.000 tot aan plm. km. 917.375 onder de gem. Amerongen 

NDRR_09080_R H2004/0162/3559 HSV De Rietvoorn, 
Veenendaal 

volledig Het gedeelte van het Valleikanaal vanaf de Neder-Rijn tot aan spoorlijn Utrecht - Arnhem (kadastraal 
bekend gemeente Rhenen, sectie K, nrs. 292 en 293, gem. Veenendaal, sectie E, nrs. 40, 200, en 
238, sectie C, nrs. 1141 en 1220, sectie D, nrs. 5239, 5238, 6100 en 5045, gem. Amerongen, sectie 
G, nrs, 102, 163, 397 en 398 en gem. Leersum sectie H, nr. 92 
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NDRR_09174_L H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

volledig 1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 
de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 

NDRR_09174_R H2000/0101/3528 HSV De Rietvoorn 
Doorn e.o. 

volledig 1. de noordelijke helft van de Neder-Rijn tussen km. 917.375 en km. 920.000 2. de oude 
rivierbedding van de Neder-Rijn tussen km. 924.950 en km. 927.440 

NDRR_09200 H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

schubvis  1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 
de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 

NDRR_09212_L
2 

H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

volledig 1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 
de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 

NDRR_09215_L H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

volledig 1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 
de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 

NDRR_09225_R H2000/0024/3951 HSV 't Snoekje, 
Amerongen 

schubvis  De benedenstrooms van het stuwcomplex onder Amerongen gelegen circulatiekom en een gedeelte 
sluiskanaal, t.w. vanaf km. 922.500-rechteroever ( dit is benedenstrooms van de uitmonding van de 
afvoersloot) tot de circulatiekom 

NDRR_09227_L H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

volledig 1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 

de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 

NDRR_09235_R
1 

H2000/0101/3528 HSV De Rietvoorn 
Doorn e.o. 

volledig 1. de noordelijke helft van de Neder-Rijn tussen km. 917.375 en km. 920.000 2. de oude 
rivierbedding van de Neder-Rijn tussen km. 924.950 en km. 927.441 

NDRR_09235_R
2 

H2001/171/5958 Federatie De 
Randmeren 

volledig Recreatieplas De Gravenbol bij Wijk bij Duurstede 

NDRR_09237 H2000/0019/3960 HSV Het Snoekje te 
Maurik 

schubvis  1. het zuidelijke gedeelte van de Neder-Rijn ( stuwkanaal) onder Amerongen, gelegen tussen km. 
921.200 en km. 921.960 en tussen km. 922.680 en km. 923.730; 2a. het zuidelijk gedeelte van de 
Neder-Rijn, vanaf km. 917.375 tot aan km. 920.000; 2b de oude rivierbedding onder Maurik, vanaf 
de aangelegde dam nabij km. 921.480 tot (aan de kruising met de nieuwe doorsnijding bij) km 
924.730; 3. de Neder-Rijn tussen km. 924.730 en km. 927.000 
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NDRR_09270_L toestemming C.C. van Koolwijk 20 fuiken, 
2 
schakels 

Het visrecht in het open wateren nabij steenfabriek "De Roodvoet" te Rijswijk, gemeente Buren, kad. 
bekend gem. Maurik, sectie H, nr. 582 ged. 

NDRR_09274_L H1997/0147/5233 Eerste Algemene 
Tielse HSV Onder 
Ons 

volledig De linkerhelft van de rivier de Lek, vanaf de Prov. Duikersluis en de Kromme Rijn (km. 927.900), 
beneden de gem. Wijk bij Duurstede tot de grensscheiding tussen de gem. Maurik en Beusichem 
(km. 931.250), m.u.v. de opp. behorende tot het Amsterdam-Rijnkanaal 

NDRR_09274_R H1998/0038/1330 HSV De Rietvoorn 
Doorn e.o. 

volledig De rechterhelft (noordelijke zijde) van de Lek, vanaf de duikersluis (ca. kmr. 927.440) van de 
Kromme Rijn te Wijk bij Duurstede tot aan de grensscheiding (kmr. 934.250) tussen de gemeenten 
Beusichem en Culemborg 

 H 2009/0049/6309 F. Komen volledig Uiterwaarden Linkerhelft Gelderse IJssel ter hoogte van Doesburg 
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Bijlage V Overzicht visserijorganisaties 

BEROEPSVISSERIJ 

 
Visrechthebbende Totaal 

Oppervlak (Ha) 
Verhuurder Type Type visrecht Oppervlak 

(ha) 

W. Klop & Zn. VOF 79,35 Particulier H volledig 79,35 

F. Komen 81 Particulier H volledig 81 

Stichting Twickel 7,59 De Staat H schubvis 7,59 

 

 

SPORTVISSERIJ 

 
Visrechthebbende Totaal  

Oppervlak (Ha) 
Verhuurder Type Type visrecht Oppervlak 

(Ha) 

HSV De Alver, 
Westervoort 

3,84 De Staat H Schubvis 3,84 

HSV De Berevissers 23,27 Particulier H volledig 23,27 

HSV De Rietvoorn Doorn 

e.o.  

156,82 De Staat H schubvis  25,62 

    H Schubvis 131,20 

HSV De Rietvoorn, 
Beusichem 

15,85 De Staat H Schubvis 15,85 

HSV De Rietvoorn, 
Dieren 

95,25 De Staat H schubvis  95,25 

HSV De Rietvoorn, 
Veenendaal 

4,25 Waterschap Vallei 
en Eem 

H volledig 4,25 

HSV De Voorn, Rhenen 108,88 De Staat H schubvis  108,88 

HSV Doesburg 120,43 De Staat H schubvis  120,43 

HSV Het Alvertje, 

Opheusden  

31,03 Particulier H volledig 29,77 

  Staatsbosbeheer H volledig 1,26 

HSV Het Snoekje, 
Amerongen 

7,18 De Staat H schubvis  7,18 

HSV Het Snoekje, 
Maurik 

269,10 De Staat H Schubvis 193,01 

    H schubvis  76,08 

HSV Lotus Vulgaris, 
Doornenburg 

100,13 Particulier H volledig 100,13 

HSV Onder Ons, Tiel 33,98 De Staat H Schubvis 33,98 

HSV Ons Genoegen, 
Wageningen 

45,07 Gem. Wageningen H volledig 10,05 

  Particulier H volledig 35,02 

HSV St. Petrus, Huissen 105,54 Particulier H volledig 105,54 

HSV Zelden Rust, Driel 47,17 Particulier H volledig 14,92 

    De Staat H schubvis  32,25 

Federatie Midden 

Nederland  

  
  
  

1130,92 De Staat H schubvis  265,74 

  De Staat H Schubvis 386,15 

  Gem. Arnhem H volledig 31,58 

  Particulier H volledig 96,14 

  Recreatieschap H volledig 351,31 

Sportvisserij Nederland 28,57 De Staat M Schubvis 28,57 

Sportvisserij NoordWest 
Nederland 

19,85 Recreatieschap H volledig 19,85 

Sportvisserij Zuidwest 
Nederland 

337,96 Particulier H schubvis  337,96 
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Bijlage VI Kaarten 

1) Kaart begrenzing plangebied en visrechten 

2) Kaart sportvisserijgebruik 
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Kaart 1, plangebied en visrechten 

De nummers op onderstaande kaarten verwijzen naar de eerste kolom van de tabel in 

Bijlage IV. 
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Kaart 2, sportvisserijgebruik 

De nummers op onderstaande kaarten verwijzen naar de tabel die na de kaarten is 

opgenomen. 

 

 
 

 



- Bijlagen - 

 

63 © 2012 VBC Neder Rijn Plus 

  

 

 
 

 
 



- Visplan Neder Rijn Plus, oktober 2012 - 

 

© 2012 VBC Neder Rijn Plus 64 

  

 

 
 



- Bijlagen - 

 

65 © 2012 VBC Neder Rijn Plus 

  

 

 
 



- Visplan Neder Rijn Plus, oktober 2012 - 

 

© 2012 VBC Neder Rijn Plus 66 

  

 

In onderstaande tabel is per trajectnummer aangegeven hoeveel wedstrijden jaarlijks 

gevist worden en door wie. De nummers corresponderen met voorgaande kaarten. 

  

Nummer Frequentie Aantal deelnemers Organisator 

0 20 10 HSV De Baars, Ingen? 

1 5 10 HSV De Baars, Ingen? 

2 1 60 HSV De Baars, Ingen? 

3 5 10 HSV De Baars, Ingen? 

4 10 10 HSV De Baars, Ingen? 

5 50 50 HSV De Baars, Ingen? 

6 26 25 HSV Het Snoekje, Maurik 

7 26 25 HSV Het Snoekje, Maurik 

8 20 25 HSV Het Snoekje, Maurik 

9 4 8 HSV De Rietvoorn, Beusichem 

10 8 8 HSV De Rietvoorn, Beusichem 

11* 0 0 HSV Zelden Rust, Driel 

12 10 20 HSV Zld.Rust,Driel /Rietv,Elst 

13 6 25 HSV De Rietvoorn, Driel 

14 10 10 HSV De Winde 

15 20 40 HSV Ons Genoegen, Giesbeek 

16 4 20 HSV Doesburg 

17 8 10 HSV De Rietvoorn, Dieren 

18 8 10 HSV De Rietvoorn, Dieren 

19 20 15 HSV 't Snoekje Amerongen 

20* 0 0 HSV t Snoekje, Amerongen 

21* 0 0 HSV t Snoekje, Maurik 

22 8 15 HSV Ons Genoegen, Wageningen 

23 25 20 HSV Ons Genoegen, Wageningen 

24* 0 0 HSV Ons Genoegen, Wageningen 

25 5 15 HSV t Alvertje, Opheusden 

26 4 15 HSV t Alvertje, Opheusden 

27 4 15 HSV t Alvertje, Opheusden 

28 PM PM Federatie Midden Nederland 

29 PM PM Federatie Midden Nederland 

30 PM PM Federatie Midden Nederland 

31 PM PM Federatie Midden Nederland 

32 PM PM Federatie Midden Nederland 

33 PM PM Federatie Midden Nederland 

34 PM PM Federatie Midden Nederland 

35 PM PM Federatie Midden Nederland 

36 PM PM Federatie Midden Nederland 

37 PM PM Federatie ZuidWest Nederland 

38 PM PM Federatie ZuidWest Nederland 

39 PM PM Federatie Midden Nederland 

40 PM PM Federatie Midden Nederland 

41 PM PM Federatie Midden Nederland 

42 PM PM Federatie Midden Nederland 

43 PM PM Federatie Midden Nederland 

44 PM PM Federatie Midden Nederland 

45 PM PM Federatie Midden Nederland 

46 PM PM Federatie Midden Nederland 

47 38 30 ECHV, Culemborg 

48 15 30 HSV Zelden Rust, Driel 

49* 0 0 HSV Zelden Rust, Driel 

* is een geen wedstrijdtraject, maar er wordt wel veel gevist 

 



- Bijlagen - 

 

67 © 2012 VBC Neder Rijn Plus 

  

 

Bijlage VII Werkwijze “Vissen met Verstand” 

1. Bespreking theorie van “Vissen met verstand” door gehele VBC 

2. Aanwezige visbestand en benuttingsruimte van het gebied worden (per relevante 

soort) bepaald op basis van “Vissen met verstand”, zie hieronder ad 2). 

3. Instellen Commissie Vangstregistratie (CVR), zie hieronder ad 3) 

4. Opstellen protocol hoe om te gaan met data aangeleverd aan de CVR 

5. Alle partijen leveren (alle) voorhanden zijn de gegevens over onttrekking aan 

6. Streefbeelden worden per soort aangeleverd door de visrechthebbende(n) op die 

soort 

7. De totale onttrekking per soort wordt bepaald door verschil tussen huidige en 

streefbeeldvisstand aan te geven en daar een onttrekking bij te berekenen die 

waarvan verwacht wordt dat daarmee het streefbeeld op afzienbare termijn bereikt 

mee zal worden. 

8. De onttrekking per visrechthebbende zal gebeuren op basis van: 

a. Bestaande rechten, en 

b. Zinvolle (economische) benutting 

9. De toegestane visonttrekking kan per soort aangepast worden op basis van 

(vangst)gegevens 

10. Praktijkgegevens tellen zwaarder naarmate ze gedetailleerder en langjariger zijn; in 

principe tellen praktijkgegevens zwaarder dan theoretische kengetallen uit Vissen 

met verstand” 

11. Visonttrekking gaat in eerste instantie op basis van bestaande rechten voor zowel 

door wie, hoe, waar en hoeveel ontrokken mag worden 

12. Bepaling van de huidige visonttrekking (ook aan het begin van het visplan) houdt 

ook rekening met bijvangsten (zoals bijvangst schubvis in aalfuiken en palingsterfte 

door sportvissers), natuurlijke sterfte (bijv. door aalscholvers) en stroperij. 

13. Jaarlijkse bijstelling van het plan op basis van monitoringsgegevens (zie ad 13)) en 

vangstregistraties kan deze onttrekking jaarlijks worden bijgesteld. De visstand (en 

daarmee de benuttingsruimte) zal jaarlijks worden beoordeeld door de VBC op grond 

van de parameters: 

a. vangst per eenheid van visserij-inspanning (zowel hengel als beroepsvistuigen, 

zowel regulier als in kader van monitoring) 

b. de lengtesamenstelling van de geëxploiteerde soorten 

c. de soortensamenstelling van de totale visstand en de onderlinge verhouding van 

de soorten 

 

Ad 2) Visbestand en benuttingruimte 

Het recept voor het berekenen van de benuttingruimte voor de visserij (quota) zo als 

gepresenteerd in “Vissen met verstand” gaat als volgt: 

 

1. Inventarisatie visstand 

Per vissoort bepalen: 

• Biomassa 

• Productie 

• Duurzaam oogstbare productie (DOP) 

 

Relatie biomassa en productie wordt per soort bepaald op basis van 

lengtesamenstelling van het visbestand. De duurzaam oogstbare productie, DOP, 
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is per vissoort afhankelijk van (1) de lengtesamenstelling van de biomassa en (2) 

de productiviteit van het water (type water). 

Te monitoren per vissoort: 

• totale biomassa van het bestand 

• lengtesamenstelling van de populatie 

 

2. Bepalen streefbeeld 

Streefbeelden dienen te omschrijven: 

• soortensamenstelling (welke soorten komen er voor) 

• biomassa (bestandsomvang) per soort 

• lengtesamenstelling per soort 

 

3. Vaststellen beheer 

• Bepalen benuttingsruimte (quotum = DOP x ha)  

• Verdelen quotum over beroep, sport en overige (stroperij & predators) 

• Rationaliseren van de bevissing (waar, wanneer, hoe) 

 

Ad 3) Commissie vangstregistratie (CVR) 

Om de registratiegegevens te verzamelen en vertrouwelijk te beheren is het raadzaam 

als de VBC een Commissie Vangstregistratie (CVR) instelt. Deze CVR is een verzamelpunt 

van gegevens. Deze CVR dient door beroepsvissers en de individuele (onttrekkende) 

sportvisser vertrouwd.  

 

Activiteiten CVR 

• Doorlezen en doorspreken (met steun van CvB en SNL) van nut en noodzaak van 

vangstregistratie voor maatschappelijk gedragen visserij. 

• Verzamelen van de gegevens die halfjaarlijks aangeleverd worden door de 

beroepsvissers en de sportvissers. 

• In tweetallen (sport-beroep) met een beroepsvisser mee vissen waarbij ook de 

vangsten of een gedeelte van de vangsten doorgemeten worden. Dit zal in eerste 

instantie 5 keer per jaar per visser per deelgebied gebeuren, met een maximum 

van 10 keer per visser.  

In tweetallen 6 dagen per jaar veldwaarnemingen doen aan sportvisserij (onttrekking aal 

en snoekbaars) in het werkgebied van de VBC. 

Gegevens van bovenstaande verwerken en (met steun van CvB en SNL) presenteren aan 

de VBC inclusief eventuele adviezen over verdere verbetering van de registratie. 

 

Gevraagde inzet van de vrijwilligers 

Gemiddeld 1,5 dagen per maand in het veld (12 dagen met beroep mee en 6 dagen 

veldwaarneming) en een 4 tal bijeenkomsten (avonden) per jaar. De verwerking van 

gegevens en de rapportage kan ook door een paar specialisten binnen de groep gedaan 

worden.  

In principe gaat het om een inzet voor 2 jaar met vervolgens een doorloop naar de 

toekomst. Ook omdat er geïnvesteerd wordt in kennis en kunde van deze mensen. 

 

Samenstelling 

Minstens 3 mensen uit de omgeving van de beroepsvissers en 3 uit de omgeving van de 

sport.  
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Ad 13) Monitoring visstand in de praktijk 

Wat moet regelmatig gemonitored worden: 

• Zaken die snel (binnen een jaar) kunnen veranderen (bijv. biomassa per soort die 

verandert door visserijdruk en sterfte, aalscholverpredatie) 

• Zaken die je belangrijk vindt (bijv. gegevens over de verdeling over 

grootteklassen van de veel beviste soorten als snoekbaars, paling en brasem) 

• Zaken waarop je het beheer gaat sturen (komen bij voorkeur overeen met 

hierboven al eerder genoemde zaken, maar zouden ook zaken kunnen zijn als 

conditie van de vis (lengte-gewicht relatie bijv.). 

• Meer of minder relevante zaken die zonder externe kosten vastgelegd kunnen 

worden. 

Met minder regelmatig monitoren kan worden volstaan voor: 

• vastleggen voorkomende soorten 

• watertypes per VBC gebied (productieniveau). 

 

Waar moet monitoring nog meer aan voldoen? 

Belangrijkste eis aan monitoring is dat het betrouwbare gegevens oplevert. Dat zijn niet 

zozeer gegevens die wetenschappelijk verantwoord tot stand zijn gekomen (liever wel 

natuurlijk!), maar in ieder geval gegevens die door betrokkenen als betrouwbaar worden 

ervaren. Het is dan ook dat vissers uit alle geledingen meedoen aan het verzamelen en 

aanleveren van monitoringsgegevens. Kennis van vissers die het gebied op hun duimpje 

kennen moet meegenomen worden in het monitoringsprogramma. Vangstdata van zowel 

beroeps als sportvissers zijn van het hoogste belang om te komen tot gegevens die door 

allen als betrouwbaar worden gezien. De activiteiten van de CVR spelen in dit kader een 

zeer belangrijke rol: vangstgegevens van vissers worden verzameld waarbij 

vertegenwoordigers van zowel sport als beroep aanwezig zijn



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


