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Voorwoord

Het voorliggende visplan heeft tot doel om voor het recreatiegebied Eiland
van Maurik te komen tot een planmatig beheer van de visstand en de
sportvisserij. Het visplan is opgesteld door Sportvisserij Nederland, op
verzoek en onder begeleiding van de werkgroep Recreatieplassen en Vis.
Aan de werkgroep nemen de volgende organisaties deel;
Recreatiegemeenschap Veluwe, uit®waarde, Waterschap Veluwe,
Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland,
Provincie Gelderland, Hengelsportfederatie Midden Nederland,
Hengelsportfederatie Oost-Nederland, Federatie Randmeren en
Sportvisserij Nederland.
Deze werkgroep ingesteld om te komen tot een beter op de verschillende
functies afgestemd visstand- en visserijbeheer op een aantal recreatieplassen. In de bestaande praktijk werden hiervoor door betrokkenen een
aantal knelpunten gesignaleerd. Dit plan is gericht op het oplossen van
deze knelpunten en om de samenwerking en communicatie tussen de
belanghebbenden te bevorderen. Het Eiland van Maurik is als een van de
wateren uitgekozen om als pilotproject te dienen.

Samenvatting

In het visplan Eiland van Maurik is vastgelegd welke vissoorten, in welke
hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke
locaties, door welke visser(s) en met inachtneming van welke bijzondere
voorwaarden mogen worden bevist. Dit alles getoetst aan de
Kaderrichtlijn Water en de doelen vanuit de waterbeheerder en het
recreatieschap.
Daarnaast zijn in het visplan afspraken vastgelegd over monitoring,
uitzettingen, vangstregistratie, controle en handhaving en is er is een
evaluatieprocedure ten behoeve van het bijstellen van het visplan
beschreven.
De op deze wijze vastgelegde afspraken zijn bepalend voor de wijze
waarop het totaal aan visserij-activiteiten in het betreffende (VBC-)
gebied plaatsvindt.
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1

Inleiding

In het voorliggende visplan wordt het beheer en de visserij in het
recreatiegebied Eiland van Maurik te Maurik beschreven. Tevens wordt dit
visplan beschouwd als randvoorwaarde vanuit uit®waarde om de
visrechten aan de sportvisserij te blijven verhuren. Het visplan is
opgesteld door Sportvisserij Nederland, op verzoek van de werkgroep
Recreatieplassen en Vis. Aan deze werkgroep nemen de volgende
organisaties deel; RGV, uit®waarde, Waterschap Veluwe, Waterschap
Rivierenland, Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, Provincie
Gelderland, Hengelsportfederatie Midden Nederland, Hengelsportfederatie
Oost-Nederland, Federatie Randmeren en Sportvisserij Nederland.
Voor het Visplan Eiland van Maurik zijn de volgende zaken kaderstellend:
 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW); Eiland van Maurik vormt een
onderdeel van waterlichaam Nederrijn/Lek, de doelstellingen worden
uitgewerkt door Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland;
 de Europese Zwemwaterrichtlijn; de doelstellingen zijn uitgewerkt
door de Provincie Gelderland;
 Natura 2000; Eiland van Maurik vormt een onderdeel van gebied
Uiterwaarden Neder-Rijn; het beheersplan wordt opgesteld door de
Provincie Gelderland;
 Bestemmingsplan Eiland van Maurik; hierin zijn de gebruiksfuncties
vastgelegd door de Gemeente Buren.
Visserij en visserijbeheer dient plaats te vinden conform de afspraken die
worden gemaakt in een visplan. In een visplan wordt daarom vastgelegd
welke vissoorten, in welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke
momenten, op welke locaties, door welke visser en met inachtneming van
welke bijzondere voorwaarden mogen worden bevist of juist niet. De op
deze wijze vastgelegde afspraken zijn bepalend voor de wijze waarop het
totaal aan visserijactiviteiten in het betreffende gebied dient plaats te
vinden. Gestreefd wordt naar een duurzame uitvoering van de visserij
Visplan en visserij dienen aan te sluiten op de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals die door de waterbeheerder, in dit geval Rijkswaterstaat
Dienst Oost-Nederland, worden nagestreefd. De waterbeheerder zal het
visplan dan ook toetsen aan de doelstellingen. Tevens dient het visplan te
voldoen aan de doelstellingen vanuit uit®waarde, ook hier vindt toetsing
plaats.
Afspraken over handhaving van de gemaakte afspraken in het visplan –
alsmede sanctionering bij het niet naleven van deze afspraken - zijn
eveneens in het visplan vastgelegd. De looptijd van het visplan is voor
onbepaalde tijd; tussentijds kan het visplan in overleg met huurder,
verhuurder en waterbeheerder worden bijgesteld.
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2

Beschrijving huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt het plangebied beschreven; recreatiegebied Eiland
van Maurik. Aan de orde komen, naast een beschrijving van de algemene
karakteristieken van het gebied, onder andere het beleid en beheer, en de
huidige situatie van sportvisserij, regelgeving en controle en handhaving.

2.1

Gebiedsbeschrijving
Het Eiland van Maurik is gelegen nabij Maurik in de gemeente Buren in de
provincie Gelderland. De plas heeft een totaal oppervlak van 155,5
hectare. De gemiddelde diepte circa 10 tot 12 meter, met een maximum
van ongeveer 20 meter. De bodem bestaat vooral uit zand. Het Eiland van
Maurik wordt qua milieukenmerken getypeerd als een overgangsvorm
tussen het zogenaamde brasem-snoekbaars diep viswatertype (westelijk
deel) en het blankvoorn-brasem diep viswatertype (oostelijk deel) (zie
Zoetemeyer & Lucas, 2007).

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst, Emmen

Figuur 2.1

Overzichtskaart Eiland van Maurik.
Voor een uitgebreidere gebiedsbeschrijving wordt verwezen naar het
Rapport Visserijkundig Onderzoek Recreatieplas Eiland van Maurik
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
recreatieplassen en vis

11

- Visplan Eiland van Maurik-

(Wijmans, 2008) en naar het rapport Concept Zwemwaterprofiel Eiland
van Maurik (Rijkswaterstaat, 2008).
Tabel 2.1

Waarnemingen doorzicht en waterplanten Eiland van
Maurik, 2008.

doorzicht
kleur water
geur water
bedekking waterplanten
totaal ongeveer
bovenwater
drijfblad
onderwater
groenalgen
blauwalgen
opmerking

Maart *
1 tot 2 m
matig
helder

Mei
0,8 tot 4 m
troebel/
helder
neutraal

Juli
0,8 -4 m
troebel/
helder
neutraal

Augustus
1-4 m
troebel tot
helder
neutraal

neutraal
1%
ca 1 %
0%
0%
geen
geen

2%
ca 2 %
<1 %
<1 %
geen
geen

2%
ca. 2%
<1%
1-2%
geen
geen

3%
<1%
<2%
geen
geen
flab

* tijdens de visstandbemonstering

Tijdens enkele milieu-inventarisaties viel op dat het water nabij de rivier
redelijk troebel was (doorzicht ca. één meter), terwijl het doorzicht verder
van de rivier af sterk toenam (tot soms wel vier meter). Waterplanten zijn
vrijwel niet aangetroffen. Periodiek komt blauwalgenbloei voor, vooral in
het oostelijke deel van het water. Hierdoor is in het zwemseizoen het
water een aantal maal gesloten voor publiek.
Recreatie
Het Eiland van Maurik is een recreatiegebied waarin, naast het strand, de
surfweide en de jachthavens, ook plaats is voor de hengelsport. In een
folder, uitgegeven door uit®waarde, worden alle voorzieningen, adressen
en recreatiemogelijkheden van het gebied beschreven.

2.2

Beleid en beheer watersysteem
Het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer van de plas is in handen
van het Waterdistrict Rijn en Lek van Rijkswaterstaat directie Oost.
KRW
Het Eiland van Maurik vormt een onderdeel van het waterlichaam
Nederrijn/Lek. Aan dit waterlichaam is het KRW-type R07 (langzaam
stromende rivier/nevengeul op zand/klei) toegekend. De maatlat voor
vissen in natuurlijke water voor dit KRW-type is te vinden in Bijlage I.
De grote rivieren zijn geen natuurlijke wateren meer, maar door bedijking
en kanalisatie sterk veranderd. Het is dan ook niet mogelijk de goede
toestand voor natuurlijke wateren te bereiken. Daarom wordt gestreefd
naar een matige beoordeling op de maatlat voor natuurlijke wateren, dit
wordt de goede ecologische toestand (GET) genoemd. Voor het

© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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waterlichaam Nederrijn/Lek betekent dit een EKR1 van 0,55 (schrift. med.
Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, concept mei 2008).
Regionale beleid waterbeheer
De provincie Gelderland heeft aan de recreatieplas Eiland van Maurik
officieel de zwemwaterfunctie toegekend. Daarmee zijn alle partijen –
Provincie Gelderland als verantwoordelijke voor de volksgezondheid,
Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder en uit®waarde als beheerder
van het recreatiegebied – gebonden aan de eisen die de EU
Zwemwaterrichtlijn stelt. De voornaamste eisen zijn:
 Zwemmers moeten in het zwemwater kunnen zwemmen zonder
gezondheidsschade op te lopen. Daartoe worden m.n. bacteriologische
eisen gesteld.
 De waterkwaliteit moet goed zijn (o.a. voldoende doorzicht, geen of
weinig algengroei).
 Voor ieder zwemwater moet een zgn. Zwemwaterprofiel worden
opgesteld, waarin een beschrijving van de toestand van de plas wordt
gegeven, inclusief eventuele aanbevelingen voor verbeteringen. Op
basis van het onlangs opgestelde zwemwaterprofiel wordt de
zwemwaterkwaliteit op basis van de bacteriologische toetsing
gekwalificeerd als uitstekend. Op basis van de blauwalgentoetsing
wordt de zwemwaterkwaliteit gekwalificeerd als alarmerend.
Geconcludeerd wordt dat er een aanzienlijke kans bestaat dat er in de
komende 5 jaar een toxische (blauwalgen)bloei optreedt.
Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar het zwemwaterprofiel
(Rijkswaterstaat, 2008).
Regionale beleid natuurbeheer
Het Eiland van Maurik vormt een onderdeel van het Natura 2000 gebied
Uiterwaarden Neder-Rijn (gebiedsnummer 066) (bron; website LNV). Het
gebied bestaat uit een aanwijzing als een Vogelrichtlijngebied (ganzen).
Het beheerplan wordt opgesteld door de provincie Gelderland.

2.3

Sportvisserij

2.3.1

Visrecht- visrechtsituatie
De eigenaar van de oude rivierarm binnen het Eiland van Maurik is
Rijkswaterstaat, de overige gronden en het water is in eigendom bij
uit®waarde. De volledige visrechten worden gehuurd door de HSV “Het
Snoekje” Maurik.

2.3.2

Beschrijving sportvisserij
Er wordt vooral op witvis (brasem en blankvoorn) gevist en in redelijke
mate op snoekbaars (en snoek en baars), vooral vanuit de boot. Over het
algemeen zijn de vangsten van witvis goed. In Bijlage II zijn de algemene
1

De maatlat voor vissen in natuurlijke wateren wordt uitgedrukt in EKR, ecologische
kwaliteitsratio.
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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kenmerken van de belangrijkste sportvisserijtypen in Eiland van Maurik
weergegeven. De toegankelijkheid en daarmee de bereik- en
bevisbaarheid van de oevers voor sportvissers is gering. Vanuit de boot
zijn de mogelijkheden voor sportvissers goed.

Figuur 2.2

De visrechten situatie in het Eiland van Maurik; het niet gearceerde
deel is in eigendom van Rijkswaterstaat.

2.3.3

Hengelvangstregistratie
Door de Snoekstudiegroep Nederland-België is in oktober 2007 een visdag
georganiseerd waarbij éénmalig de hengelvangsten zijn geregistreerd.
Tijdens deze dag werden drie vissoorten gevangen; snoek, snoekbaars en
baars, van iedere soort zes stuks. Voor de resultaten wordt verwezen naar
Bijlage III.

2.3.4

Visstand
In het voorjaar van 2008 is door Sportvisserij Nederland een kwalitatief
onderzoek naar de visstand van Eiland van Maurik uitgevoerd. De
resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het Rapport
Visserijkundig Onderzoek Recreatieplas Eiland van Maurik (Wijmans,
2008). De vangtuigen die hier werden gebruikt waren staand want en het
elektro-visapparaat. De gevangen vissoorten en aandeel op de totale
vangst (in aantal en gewicht) zijn weergegeven in tabel 2.2.

© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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Tijdens het onderzoek zijn 11 vissoorten aangetroffen; brasem was de
meest voorkomende vissoort. De belangrijkste roofvissen waren
snoekbaars en grote baars.
Tabel 2.2

Soortensamenstelling in Eiland van Maurik, vangsten uitgedrukt in
percentueel aandeel op het totaal.
Vissoort

% aantal

% gewicht

11,3
49,0
27,9
1,5
1,5
0,5
7,8
0,5

13,8
44,5
16,0
1,2
0,7
0,0
18,1
5,6

204 aantal

206,3 kg

Baars
Brasem
Blankvoorn
Kolblei
Aal/Paling
Pos
Snoekbaars
Snoek

Totaal

Een bemonstering op een dergelijk diep, grillig gevormd water, met welke
vistuigen dan ook is moeilijk om verschillende redenen:
- selectiviteit vangtuigen (zie ook tabel 2.3)
- grote diepte maakt het onmogelijk met één vangtuig de hele diepte te
bevissen
- grillige vormen van oever en bodem maakt vluchten voor vis
eenvoudiger.
Een combinatie van alle vangtuigen zou de grootste kans op een goed
beeld van de visstand geven, maar dit is vaak te intensief (en dus duur).
Sportvisserij Nederland vist over het algemeen niet met de kuil vanwege
de schade die dit oplevert aan de gevangen vis.
In de winter wanneer het water heel koud is, ligt de vis voor een groot
deel geclusterd in winterrust nabij de bodem, waardoor ze minder goed te
vangen zijn, zeker met een passief vangtuig zoals staand want. Ook in
andere seizoen treedt clustering op.
De winter is vanwege meer redenen de beste periode om een onderzoek
naar de visstand uit te voeren: Sportvisserij Nederland vist niet in de
zomerperiode omdat de vis dan zeer actief is en snel beschadigd raakt.
Daarnaast treden ook eerder zuurstoftekorten op.
Tabel 2.3

Selectiviteit en nadelen gebruikte vangtuigen

Vangtuig
Elektrovisapparaat

type
Actief

Specificiteit voor
Begroeide oeverzone, daarom
vnl. kleinere vis

Staand want

Passief

Bodemzone, grotere vis

Nadeel
Vangstefficiëntie minder bij de
helder of te weinig begroeid
water
Beschadiging vis, vnl. bij te
lang laten staan

Er is vooral grote vis gevangen in het Eiland van Maurik. Bepaalde
lengteklassen werden niet of weinig gevangen: van de meest gevangen
soorten brasem, blankvoorn en baars werden de lengte van tussen de ca
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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10 en 25 cm niet of weinig gevangen. Dit kan verschillende oorzaken
hebben: de verschillende vangtuigen vangen deze lengtes niet/weinig
efficiënt of deze vissen worden gepredeerd door bijv. de aalscholver (dit is
een bekend verschijnsel van andere wateren). Er bevindt zich een kolonie
van deze vogels in de nabijheid van het Eiland van Maurik.
Analyse visstand/waterkwaliteit
De visstand is qua samenstelling passend voor een diep, en vrij
voedselrijk water zoals het Eiland van Maurik. Aan de hand van de
vangsten en benodigde inspanning lijkt de biomassa van het water vrij
laag te zijn.
Door het weinig voorkomen van plantenrijke oeverzones komen limnofiele
vissoorten erg weinig voor en zijn de beschuttingsmogelijkheden beperkt.
Het vrijwel ontbreken van de ‘tussenmaat” vis (witvis tussen 10 en 25
cm) wordt mogelijk veroorzaakt door overmatige aaslcholverpredatie en
de geringe beschuttingsmogelijkheden. Ook de gebruikte vistuigen
kunnen hieraan hebben bijgedragen.

2.3.5

Visonttrekking
Beroepsmatige visserij vindt niet plaats in het Eiland van Maurik, er wordt
dan ook geen vis door beroepsvissers onttrokken.
Door sportvissers wordt wel vis onttrokken, dit is voornamelijk snoekbaars. Andere soorten waarvan vis wordt onttrokken zijn baars, snoek en
aal. Vanaf 1 januari 2009 geldt een landelijke terugzetverplichting voor
aal1, onttrekking van deze vissoort door sportvissers zal dan niet meer
plaatsvinden.
Per visdag mogen sportvissers maximaal één snoek van minimaal 60 cm
en/of twee snoekbaarzen van minimaal 50 cm in bezit hebben en
meenemen (zie Bijlage IV). Voor de andere vissoorten geldt de landelijke
wetgeving (zie Sportvisserij Nederland, 2007). Welke hoeveelheden
snoekbaars, baars en snoek jaarlijks worden onttrokken is niet bekend.

2.3.6

Visuitzetting
Er is in het Eiland van Maurik geen vis uitgezet.

2.4

Beroepsvisserij
Er vindt geen beroepsvisserij plaats in de plas.

2.5

Stroperij
Er vindt in het Eiland van Maurik stroperij plaats, hoe vaak en in welke
orde van grote is niet bekend. In het verleden zijn stropers met netten
betrapt en aangegeven is dat sportvissers soms teveel snoekbaars
meenemen.

1

Omdat de aal ernstig in zijn voortbestaan bedreigd wordt door onder meer vervuiling met dioxines en pcb’s,
waterkrachtcentrales, gemalen en overbevissing, heeft Sportvisserij Nederland besloten per 1 januari 2009 een
algehele landelijke terugzetverplichting voor aal in te stellen.
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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2.6

Regelgeving
Landelijk en regionaal
Het Eiland van Maurik is niet opgenomen in de Federatieve vergunning of
in de Landelijke Lijst van Viswateren. Voor de wettelijke visserijregels
wordt verwezen naar de Landelijke Lijst van Viswateren (Sportvisserij
Nederland, 2007).

Figuur 2.3

Sportvisserijkaart Eiland van Maurik.
Lokaal
Specifiek voor de bevissing van het Eiland van Maurik worden o.a. de
volgende voorwaarden gesteld:
 vissen met gekleurde maden is verboden;
 vissen met 2 hengels toegestaan, ongeacht de aaskeuze;
 de minimum maat voor de snoek is 60 cm, voor snoekbaars 50 cm;
 men mag per visdag 1 snoek of 2 snoekbaarzen meenemen voor
consumptie;
 er geldt geen automatisch looprecht voor het campinggedeelte.
Over voeren en nachtvisserij zijn geen extra vergunningvoorwaarden
opgenomen. Nachtvissen is (in de oude rivierarm) de gehele nacht
toegestaan in de maanden juni, juli en augustus. Buiten die maanden
mag gevist worden van één uur voor zonsopgang tot twee uur na
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
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zonsondergang. In de gebieden buiten de oude rivierarm is nachtvissen
verboden.
Voor een compleet overzicht van de voorwaarden uit de vergunning van
HSV “Het Snoekje” Maurik wordt verwezen naar Bijlage IV. In figuur 2.3
zijn de stranden en voorzieningen voor sportvissers en andere recreanten
aangegeven.

2.7

Controle en handhaving
Algemeen
Om te mogen vissen in de binnenwateren moet een sportvisser in het
bezit zijn van een vispas en een geldige schriftelijke toestemming van de
rechthebbende op het visrecht.
Om overtredingen door sportvissers tegen te gaan is het belangrijk dat er
gecontroleerd wordt, bijv. op het hebben van de juiste visdocumenten en
de wijze van uitvoering van de visserij (vangtuig, minimummaat etc.)
Een andere vorm van controle is die op het voorkomen van stroperij.
Huidige aanpak controle
Er wordt door verenigingscontroleurs van HSV “Het Snoekje” Maurik
regelmatig gecontroleerd. Dit betreft alleen sportvissers die het water
vanaf de oever bevissen. De vereniging is niet in het bezit van een boot,
zodat bootvissers niet door de verenigingscontroleurs gecontroleerd
kunnen worden.
Controle door politie en/of BOA’s komt ook regelmatig voor (opmerking
sportvisserij). In het gebied wordt oa. door een BOA van de
wildbeheereenheid (WBE) gecontroleerd. Door wie en hoe vaak verder
nog wordt gecontroleerd is niet bekend.
De samenwerking tussen de verschillende controlerende instanties
verloopt niet soepel. De sportvisserij weet niet wie en hoe vaak er door
anderen wordt gecontroleerd.
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3

Gewenste situatie visserij

In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie van de visserij op het Eiland
van Maurik vanuit het oogpunt van de sportvisserij beschreven.

3.1

Visonttrekking
In het verlengde van het in 1999 vastgestelde Beleidsbesluit
Binnenvisserij (MinLNV, 1999), is een onttrekking of benutting van vis
alleen wenselijk/mogelijk indien en mits aan de volgende criteria voldaan
wordt:
1. De onttrekking dient gebaseerd te zijn op het ‘wise-use’-principe,
dat wil zeggen dat de soortenrijkdom en het ecologisch
functioneren van het water niet nadelig mag worden beïnvloed.
2. De aanwezige visstand moet onttrekking toelaten.
3. De onttrekking mag de belangen van de sportvisserij niet wezenlijk
schaden.
4. De onttrekking dient selectief te zijn, zonder ongewenste en
onbedoelde bijvangst.
Het wordt niet wenselijk geacht om nu of in de toekomst op
beroepsmatige wijze vis te onttrekken aan het Eiland van Maurik. Wel wil
de sportvisserij de mogelijkheid behouden voor sportvissers om voor
eigen consumptie gevangen vis te behouden.
Eventuele toekomstige maatregelen die in het kader van de KRW
genomen worden, dienen vanuit het oogpunt van de sportvisserij het
probleem bij de basis aan te pakken en niet alleen symptoombestrijdend
te zijn. Het uitvoeren van beheersvisserijen1 of actief biologisch beheer2
(ABB) wordt door de sportvisserij als ongewenst beschouwd. Indien het
ABB een onderdeel vormt van een gedegen pakket aan maatregelen met
als doel de waterkwaliteit te verbeteren, dan zal de sportvisserij hier
welwillend tegenover staan. Voorafgaand aan de uitvoering van de
maatregel dient hierover overleg plaats te vinden tussen de sportvisserij
en de verhuurder/waterbeheerder.

3.2

Visuitzetting
Vanuit de sportvisserij wordt aangegeven in principe geen vis uit te zetten
en dit ook niet na te streven. Eventueel kunnen uitzettingen in de
toekomst worden overwogen na calamiteiten (herstel uitzetting na grote
vissterfte) of ter compensatie van aalscholverpredatie.

1

Hierbij wordt door middel van regelmatige (meestal jaarlijks) visserijen getracht de biomassa van een
bepaalde vissoort binnen een watersysteem gelijk te houden of te reduceren.
2
Bij ABB wordt een grote hoeveelheid van een dominantie vissoort (meestal benthische soorten als brasem en
karper) weggevangen om zo te proberen een (positieve) verandering in het watersysteem te beweeg te
brengen.
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3.3

Onderzoek
De sportvisserij wil de visstand en visserij monitoren door middel van
hengelvangstregistratie (HVR) (zie Bijlage III). Tot nog toe heeft slechts
incidenteel HVR plaatsgevonden. Door de sportvissers die het Eiland van
Maurik bevissen wordt momenteel nog niet of nauwelijks aan HVR
gedaan. De sportvisserij acht het wenselijk dat HVR in de toekomst wordt
gestimuleerd, en tevens gestandaardiseerd middels HVRonline (zie
www.vangstenregistratie.nl).
Vanuit de KRW dient in waterlichamen (zoals Nederrijn/Lek) iedere 6 jaar
een monitoring van de visstand plaats te vinden. De sportvisserij sluit zich
hierbij aan en streeft ernaar waar mogelijk haar medewerking verlenen bij
deze onderzoeken.

3.4

Regelgeving
Op het strandgedeelte dat door de HSV wordt gehuurd van uit®waarde
moet parkeergeld worden betaald om het water te kunnen bereiken. Veel
sportvissers vinden dit te duur, waardoor er niet of nauwelijks wordt
gevist. Omdat er door de HSV al moet worden betaald voor vis- en
looprecht, acht de sportvisserij het wenselijk dat sportvissers gratis of
tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. Men wil graag een
regeling treffen over het gebruik van de parkeergelegenheid door
sportvissers.
Vanuit uit®waarde wordt gestreefd naar het inbrengen van het Eiland van
Maurik in de Landelijke Lijst van Viswateren. Tevens wordt gestreefd naar
een nachtvis- en een voerbeleid.

3.5

Controle en handhaving
Stroperij
Er komt stroperij voor in het Eiland van Maurik, hoe vaak dit gebeurt is
echter niet te zeggen. Het huidige niveau van controles lijkt voldoende.
Het is uiteraard wel noodzakelijk een vinger aan de pols te houden
mochten er in de toekomst weer misstanden plaatsvinden.
(Mogelijke) visstroperij kan 24 uur per dag gemeld worden bij de AID via
het centraal meldpunt visstroperij; 045-5466222. Tevens dient de
Hengelsportfederatie Midden-Nederland ingelicht te worden.
Zwartvisserij/overtredingen
Vanuit de sportvisserij wordt meer controle, vooral op het water,
toegejuicht. Ook een verbeterde samenwerking tussen de verschillende
controlerende instanties verdient de aandacht.
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4

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen op het gebied van visserij voor
het Eiland van Maurik beschreven.

4.1

Visonttrekking
In de huidige situatie wordt er geen vis op beroepsmatige wijze aan het
water onttrokken en ook in de toekomst is het de wens van de
sportvisserij geen vis op beroepsmatige wijze te ontrekken.
De onttrekking van snoek en snoekbaars is thans gereguleerd via de
vergunningvoorwaarden van de HSV “Het Snoekje” Maurik. De onttrekking van baars wordt alleen gereguleerd door de algemene voorwaarden
uit de VISpas, die stelt dat in bezit hebben van meer dan 15 dode
zoetwatervissen groter dan 15 cm op, aan of nabij het viswater verboden
is. Momenteel is het dus toegestaan 15 baarzen van 22 cm (wettelijke
minimummaat) mee te nemen voor consumptie. Om de onttrekking van
baars beter te reguleren, wordt voorgesteld een verhoging van de
minimummaat van baars naar 30 cm én een maximum aantal van 5
baarzen, in de vergunningvoorwaarden vast te leggen.

4.2

Onderzoek
In de huidige situatie worden hengelvangsten slechts incidenteel
bijgehouden. De hengelvangstregistratie in zijn huidige vorm dient flink te
worden uitgebreid.
Om zoveel mogelijk hengelvangstgegevens boven water te krijgen zullen
sportvissers die regelmatig op het Eiland van Maurik vissen worden
benaderd en gestimuleerd mee te doen aan HVR. Door aandacht te
schenken aan HVR via geschreven en digitale media zal de sportvisserij
proberen zoveel mogelijk sportvissers ertoe te bewegen vangstgegevens
te gaan bijhouden in de landelijke standaard HVR online.
De resultaten van de HVR zullen jaarlijks via een totaaloverzicht onder de
deelnemende sportvissers worden verspreid. Hierdoor ontstaat draagvlak
bij de sportvissers. Ééns per drie jaar zal het visbestand dmv HVRgegevens worden geanalyseerd.
Bij een eventuele toekomstige nachtvisvergunning en bij viswedstrijden
kan hengelvangstregistratie verplicht worden gesteld.
Meer informatie over hengelvangstregistratie is te vinden in Bijlage V en
Bijlage VI.
HVR-gegevens zijn ook bruikbaar voor toetsing van de visstand aan de
KRW. Met de hengel kan men vooral de aanwezigheid van vissoorten
vaststellen, die soms de netten van onderzoekers weten te ontwijken.
Tevens kan met op de lange termijn een trend in de vangsten van
sportvissers waarnemen, wat iets zegt over de ontwikkeling van de
© 2008 Sportvisserij Nederland / Werkgroep
recreatieplassen en vis

21

- Visplan Eiland van Maurik-

visstand. Hengelvangstgegevens zullen te allen tijde beschikbaar gesteld
worden aan de waterbeheerder.
Mogelijk volgt er een project waarbij de relatie tussen vis(beheer) en
blauwalg in het Eiland van Maurik onderzocht wordt. Dit onderzoek wordt
mogelijk bij het Innovatieprogramma KRW ingebracht.

4.3

Regelgeving
Parkeren
De sportvisserij wil graag een regeling treffen met uit®waarde over het
gebruik van de parkeergelegenheid door sportvissers. Voorgesteld wordt
sportvissers de mogelijkheid te bieden tegen een gereduceerd tarief een
parkeerabonnement aan te schaffen, op vertoon van de VISpas én
vergunning van HSV “Het Snoekje” Maurik.
Nachtvisbeleid
De sportvisserij wil graag de mogelijkheid hebben om te mogen
nachtvissen in het Eiland van Maurik. Momenteel is dit slechts ten dele
mogelijk. Door een ‘pasjessysteem’ op te zetten, zoals al enkele jaren
succesvol wordt toegepast in Recreatiegebied Bussloo (zie Wijmans & Van
Emmerik, 2008), kan de nachtvisserij goed gereguleerd en gecontroleerd
plaatsvinden. In eerste instantie wordt gedacht aan de uitgifte van
maximaal 50 nachtvispassen. In Bijlage V is een uitgebreid voorstel
opgenomen.
Aandachtspunt vormen de eventuele kosten die een nachtvispas met zich
meebrengen. Sportvissers die een nachtvispas willen aanschaffen, betalen
ook al om te kunnen parkeren langs het strandgedeelte en de huur van
het visrecht.
Voerbeleid
Voorgesteld wordt de sportvissers in de vergunningvoorwaarden op te
roepen niet overmatig te voeren.
Momenteel wordt door Sportvisserij Nederland gewerkt aan de rapport
waarbij de invloed van voeren door sportvissers op de waterkwaliteit
onderzocht wordt. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kan in
de toekomst worden besloten het voerbeleid aan te passen.
Inbrengen VISpas
Door uit®waarde wordt voorgesteld het Eiland van Maurik in te brengen
in de Landelijke Lijst van Viswateren. Hierdoor wordt het gebied
toegankelijk voor meer sportvissers en zal de recreatieve waarde
toenemen.

4.4

Controle en handhaving
Overleg
Het is belangrijk dat er regelmatig overleg plaats vindt tussen de
controlerende instanties. Door de krachten te bundelen en informatie uit
te wisselen kan efficiënter en effectiever gecontroleerd worden. Zo zou de
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BOA die controleert voor de wildbeheereenheid ook sportvissers kunnen
controleren en uitkijken naar stroperij. Voorgesteld wordt een overlegstructuur te creëren waarin alle controlerende instanties, zijnde hengelsport, uit®waarde, AID, Rijkswaterstaat en de WBE, zitting hebben.
Sancties
Bij overtreding van de afspraken uit dit visplan of bij overtreding van de
vergunningvoorwaarden, wordt de vergunninghouder geacht zonder
vergunning te vissen. Door een bevoegde controlerende instantie (BOA,
politie of AID) kan in dat geval een proces-verbaal worden opgemaakt.
Hengelsport controleurs kunnen alleen een waarschuwing geven en
eventueel een bevoegde controlerende instantie inlichten.
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5

Toetsing visplan

In dit hoofdstuk worden de maatregelen, beschreven in hoofdstuk 4,
getoetst aan de plannen van de waterbeheerder en het recreatieschap.
Tevens wordt ingegaan op de juridische verankering en wordt een
beoordelingstabel gepresenteerd.

5.1

Toetsing waterbeheerder
Toetsing huidige situatie aan de KRW doelstellingen
In de huidige situatie is de score op de maatlat voor natuurlijke wateren
ontoereikend (EKR = 0,3). De doelstelling is matig (EKR = 0,55).

Tabel 5.4

Huidige situatie vis in EKR op maatlat natuurlijke wateren
(conceptrapportage; Pelsma, 2008)

Waterlichaam
soortensamenstelling

Rheofielen1
Diadromen2
Limnofielen3
Deelmaatlat soortensamenstelling
Rheofielen
abundantie4
Limnofielen
Deelmaatlat abundantie
Totaal EKR5 Vissen (op maatlat natuurlijke wateren)

Pann. kanaal, Nederrijn/Lek
0,5
0,7
0,5
0,57
0,12
0,16
0,14
0,35
ontoereikend

Toetsing huidige situatie aan de Zwemwaterrichtlijn
Wanneer de huidige situatie wordt vergeleken met de doelstellingen
vanuit de Zwemwaterrichtlijn dan blijkt dat de doelstellingen op het
gebied van bacteriologie en doorzicht worden gehaald: op dit vlak wordt
de zwemwaterkwaliteit van het Eiland van Maurik gekwalificeerd als
uitstekend.
Wat betreft de blauwalgentoetsing wordt de zwemwaterkwaliteit echter
gekwalificeerd als alarmerend. Geconcludeerd wordt dat er een
aanzienlijke kans bestaat dat er in de komende 5 jaar een toxische
(blauwalgen)bloei optreedt.

1

Rheofielen; vissoorten waarvan alle of enkele levensstadia gebonden zijn aan stromend water (van rivieren of
beken), met de daarbij behorende oeverzones met langzaam stromend water of stilstaand water.
2
Diadromen; vissoorten waarvan één of enkele levensstadia gebonden zijn aan zout of zoet water. Deze
soorten migreren hierom tussen zoet en zout water.
3
Limnofielen; vissoorten waarvan alle levensstadia gebonden zijn aan stilstaand water dat rijk begroeid is met
waterplanten.
4
Abundantie; de mate waarin iets in een bepaald gebied of systeem voorkomt, in dit geval vissen.
5
EKR; De maatlat voor vissen in natuurlijke wateren wordt uitgedrukt in EKR, ecologische kwaliteitsratio.
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5.2

Toetsing recreatieschap
Sportvisserij is een van de vormen van recreatie die in het Eiland van
Maurik worden uitgeoefend (naast varen, zwemmen, zonnebaden,
windsurfen, fietsen en wandelen). De uitoefening van de sportvisserij mag
niet strijdig zijn met deze vormen van recreatie. Belangrijkste
randvoorwaarde voor een goed functionerend waterrecreatiegebied is een
optimale waterkwaliteit.

5.3

Juridische verankering
In de huurovereenkomst van de huurder HSV “Het Snoekje” Maurik met
verhuurder uit®waarde wordt verwezen naar de afspraken in dit Visplan.
Deze afspraken wordt hiermee juridisch verankerd aan de Visserijwet.

5.4

Beoordelingstabel

Tabel 5.5

Beoordelings/toetsingstabel Visplan Eiland van Maurik
KRW

ZWR1

Recreatie

Natura 2000

Visserijbeheermaatregelen
Visontrekking
verhoging minimum maat baars
Verlaging maximum aantal baars
Onderzoek
hengelvangstregistratie
Regelgeving
parkeren
nachtvisbeleid
voerbeleid*
inbrengen VISpas
Controle en handhaving
optimalisatie controle sportvisserij
* = er wordt vanuit gegaan dat dit thans niet conflicterend is, na het
verschijnen van het voerrapport (zie paragraaf 4.3, voerbeleid) kan een
heroverweging plaatsvinden.
niet conflicterend
mogelijk conflicterend
conflicterend

1

= Zwemwaterrichtlijn
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6

Evaluatie visplan

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het verdere verloop van het visplan na
het gereedkomen van dit plan.

6.1

Terugkoppeling gegevens en evaluatie
Dit Visplan geeft aan welke benadering de visserijsector in het Eiland van
Maurik voor ogen heeft t.a.v. de visstand en visserijbeheer. Aangezien de
invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water door Rijkswaterstaat en de
gevolgen ervan voor de visserijsector nog niet geheel duidelijk vastgesteld
zijn, zal alleen daarom al op termijn toetsing van deze visie aan de
actualiteit wenselijk zijn. Ditzelfde geldt voor de invulling als onderdeel
van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn.
Veranderingen in het gebied alsmede aanvullende informatie die de
visserij raken zijn eveneens reden om dit visplan bij te stellen. Huurder,
verhuurder en waterbeheerder moeten in overleg bepalen op welke
termijn dit nodig is.

6.2

Structureel overleg
Visserijbeheercommissies (VBC’s)
Het meest geëigende platform voor structurele samenwerking en overleg
tussen visrechthebbende en waterbeheerder en evt. andere beherende
instanties is de VBC. Het Eiland van Maurik valt binnen het gebied van de
VBC io. Neder-Rijn Plus (recreatieschappen zijn/worden daarbij
agendalid).
Om de visserij en het beheer in het Eiland van Maurik te bespreken en te
evalueren wordt één- of tweemaal per jaar (afhankelijk van de behoefte)
een overleg voor de verhuurders Rijkswaterstaat en uit®waarde, huurder
HSV “Het Snoekje” Maurik en waar nodig andere betrokken
belanghebbenden georganiseerd.
Tijdens dit overleg worden de visserijactiviteiten in het lopende jaar
besproken en zonodig knelpunten en wensen van de verschillende partijen
voorgelegd. Indien deze bespreking aanleiding geeft tot gewijzigde
afspraken kunnen deze óf als bijlage toegevoegd aan dit visplan, óf
aanleiding geven tot het bijstellen van het visplan.
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Bijlage I

Maatlat R7 voor vissen in natuurlijke
wateren

R7 = langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei
beoordeling
Aantal soorten
Reofielen
(beoordeling in
Diadromen
klassen):
Limnofielen
score
deelmaatlat soortensamenstelling

Zeer goed
goed
matig
ontoereikend
>16
15-16
12-14
10-11
>9
8-9
5-7
3-4
>5
4-5
2-3
1
0,9
0,7
0,5
0,3
Gemiddelde van bovenstaande 3 deelmaatlatten

% biomassa
Reofielen
(beoordeling lineair)
Limnofielen
score
Deelmaatlat abundantie

40-100%
30-40%
20-30%
10-20%
15-100%
10-15%
5-10%
1-5%
0,8-1,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
Gemiddelde van bovenstaande 2 deelmaatlatten

Totaal EKR Vissen

Gemiddelde van de deelmaatlat soortensamenstelling en de
deelmaatlat abundantie
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slecht
<10
<3
0
0,1
0-10%
0-1%
0-0,2

Bijlage II

Belangrijkste sportvisserijtypen

De recreatievisser
De recreatievisser vist in stadswateren, visvijvers, kanalen, rivieren en meren,
kortom vrijwel overal. Er wordt vanaf de kant met een vaste stok of werphengel
gevist op brasem, blankvoorn, kolblei, ruisvoorn en zeelt (vrijwel alle vissoorten
worden bevist). Als eisen aan het water stelt de recreatievisser een diepte van
maximaal 3 tot 5 meter met een bedekkingspercentage van waterplanten van 0
tot 10 %. De oever is bij voorkeur natuurlijk en grillig met een begroeiing van riet,
bomen en struiken met minimaal om de 5 tot 10 meter open plekken. De afstand
van de parkeerplaats naar de visplaats mag maximaal 100 meter bedragen. De
bereikbaarheid van de visplaats door paden is gewenst. Hindernissen vormen geen
bezwaar. De beleving van het vissen vormt voor de recreatievisser de
belangrijkste drijfveer.

De recreatievisser

De karpervisser
Karpervissen is een vorm van visserij die plaats vind op vrijwel alle soorten water,
waarbij vanaf de kant met een werphengel, statisch op specifiek karper wordt
gevist. De eisen die een karpervisser aan het water stelt zijn over het algemeen
niet hoog. Alleen een redelijke diepte (1 tot 3 meter) en een begroeide oever, met
riet, bomen en struiken met kleine open plekken zijn gewenst. De bereikbaarheid
van de visplaats is vaak van ondergeschikt belang.

De karpervisser
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De snoekvisser
De snoekvisser vist bij voorkeur in polderwater, zand-, klei- of grindgaten, meren
of plassen en rivieren. Er wordt gericht gevist op snoek, maar bijvangsten van
baars en snoekbaars worden gewaardeerd. Er wordt gevist met een werphengel
vanaf de kant of vanuit een boot, waarbij de visser zich steeds verplaatst. Als
eisen worden aan het viswater gesteld een minimale diepte van 1,5 meter, een
minimale breedte van 3 meter en een minimale zichtdiepte van 50 centimeter. Het
bedekkingspercentage met waterplanten bedraagt 10 tot 25 %. De oevers zijn bij
voorkeur natuurlijk en grillig van vorm en begroeid met riet, bomen en struiken
met kleine open plekken. De bereikbaarheid van het water is niet van belang.
Voor de bootvissende snoekvisser zijn een trailerhelling en botenverhuur gewenst.

De snoekvisser

De snoekbaarsvisser
Het vissen op snoekbaars vindt plaats in meren, rivieren, zand-, klei-, en
grindgaten en (grote) kanalen. De snoekbaars wordt met een werphengel vanuit
de boot of vanaf de kant bevist. De visser verplaatst zich hierbij lopend langs, dan
wel varend over, het water. De snoekbaarsvisser stelt als eisen aan het water dat
het een minimale diepte heeft van 2 meter en dat de breedte van het water
minimaal 5 meter is. Doorzicht speelt geen belangrijke rol. Het bedekkingspercentage met waterplanten ligt tussen de 0 en 10 %. Verder heeft de
snoekbaars-visser als wensen natuurlijke grillige, oevers begroeit met struiken
met kleine open plekken. Een goede bereikbaarheid van de visplaats is niet van
belang. Ook hier geld voor de bootvissende snoekbaarsvisser dat een trailerhelling
en/of een botenverhuur gewenst is.

De snoekbaarsvisser
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Bijlage III

Resultaten hengelvangstregistratie

Tot nu toe heeft alleen bij een visdag van de Snoekstudiegroep
Nederland-België vangstregistratie plaatsgevonden (data uit HVRonline).
Soorten
Snoekbaars
Snoek
Baars
Lengteklassen
Baars
31-35 cm
36-40 cm
41-45 cm
Snoek
56-60 cm
76-80 cm
101-105 cm
111-115 cm
116-120 cm
Snoekbaars
41-45 cm
56-60 cm
61-65 cm
66-70 cm
71-75 cm

33,33% (6)
33,33% (6)
33,33% (6)

16,67% (1)
66,67% (4)
16,67% (1)
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
33,33%

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

33,33%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

Van andere soorten zijn tot nog toe geen vangsten geregistreerd.
Aanbevolen wordt om individuele sportvissers te stimuleren om met
hengelvangstregistratie online te beginnen.
Door hengelvangstregistraties (HVR) kunnen, voor met de hengel
vangbare soorten, goede kwalitatieve gegevens over de visstand
verkregen worden. Een goed uitgevoerde hengelvangstregistratie kan op
den duur inzicht verschaffen in trends, zoals een mogelijke afname of
toename van de visbezetting, en kan daarnaast zelfs een verschuiving in
de soortensamenstelling aantonen.
Om door HVR een goed beeld van de visstand te krijgen, zijn gegevens
over zo veel mogelijk vissoorten nodig. Deze gegevens zijn te verkrijgen
door zoveel mogelijk typen sportvissers, zoals witvisvissers, karpervissers
en roofvisvissers, mee te laten doen aan HVR.
Het is van belang dat de vangstregistratie op een nauwkeurige wijze
wordt bijgehouden en verzameld. Het wordt dan ook aanbevolen om de
vangstregistratie vanuit een centraal punt te coördineren en de gegevens
centraal te verzamelen. Hiervoor dient een coördinator te worden
aangesteld. Na het verzamelen dienen de gegevens weer gerapporteerd
te worden aan de achterban, zodat zij gemotiveerd blijven. Deze
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terugkoppeling kan eventueel geschieden in het clubblad of via de website
van een vereniging of federatie.
Sportvisserij Nederland is in 2007 actief aan de slag gegaan met
hengelvangstregistratie. Het doel is aangesloten organisaties en
sportvissers een solide platform voor HVR te bieden, en met de
verzamelde gegevens op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau
beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de visstand. Ook voor
waterbeheerders kan door middel van HVR een waardevol inzicht in de
visstand worden verkregen, zeker in het licht van de Kaderrichtlijn Water.
Hengelsportverenigingen, federaties of specialistenorganisaties kunnen
zich op www.vangstenregistratie.nl aanmelden, en na registratie gebruik
maken van het programma HVR online. Op deze website is ook een
handleiding en een helpdesk te vinden.
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Bijlage IV

Vergunningvoorwaarden

Algemene reglementering
1
Deze lijst is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas.
2
Deze lijst op zich geeft geen enkel recht.
3
De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en
de voorwaarden zoals vermeld in de lijsten van viswateren.
4
H.S.V. “Het Snoekje” stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk
letsel, schade, vermissing en/of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
5
De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelen.
6
De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden
teruggezet of indien bestemd voor eigen consumptie direct te worden
gedood.
7
Bij doorgang hekken sluiten.
8
De door het bestuur aangewezen watercontroleurs hebben he4t recht
toe te zien of een hengelaar in het bezit is van de vereiste
documenten, op gedragingen der leden, alsmede tot controle op de
door de leden gevangen vis en de te bezitten vistuigen. Zij zijn
voorzien van een legitimatiebewijs.
Het is verboden:
9
Afval van welke aard dan ook achter te laten, zitjes te bouwen van
stort- en/of zetsteen. De natuur te verstoren.
10 Gekleurde maden in wat voor vorm dan ook te gebruiken.
11 De gevangen vis te verkopen.
12 Auto, brommer of andere rijwielen mee te nemen naar de waterkant.
13 Om vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei te vissen met de
volgende aassoorten: wormen, kunstwormen, slachtproducten, dode
vis, stukjes vis of kunstaas.
Gesloten tijd:
14 Voor de volgende vissoorten geldt een gesloten tijd. Vanaf 1 maart
tot 1 juli voor snoek. Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei voor
baars, barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, winde en
vlagzalm. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart voor beekforel,
beekridder, bronforel. Voor zalm en zeeforel geldt het hele jaar een
verbod.
15 Per ongeluk gevangen vis waarvoor een gesloten tijd geldt, moet
direct worden teruggezet. Dit geldt ook voor vis onder de wettelijke
maat.
Aanvullende reglementering voor de dode rivierarm in het Eiland
van Maurik
1
De vergunninghouder mag met 2 hengels vissen ongeacht de keuze
van het aas.
2
Vissen met dode vis, stukjes vis, wormen of kunstaas groter dan 2,5
cm is toegestaan vanaf de laatste zaterdag in mei tot 1 april en
verboden van 1 april tot de laatste zaterdag in mei.
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3
4
5
6

De minimum maat voor de snoek is 60 cm, die van snoekbaars is 50
cm.
De vergunninghouder mag per visdag 1 snoek of 2 snoekbaarzen in
zijn/haar bezit hebben.
Pickeren of feederen in het stuwkanaal; bovenkant stuw van 1
september tot 1 maart, onderkant stuw gehele jaar.
Er geldt geen automatisch looprecht voor het campinggedeelte.
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Bijlage V

Hengelvangstregistratie

In Nederland zijn dagelijks duizenden sportvissers langs de waterkant te
vinden. Zij vangen allerlei vissen, in vele soorten en maten. Eén gevangen
vis van een soort zegt niet zoveel over de visstand, maar dat kan wel het
geval zijn als er veel vissen worden gevangen van specifieke soorten, van
bepaalde lengte. Iedere sportvisser kan hieraan bijdragen door van iedere
hengelvangst te noteren welke soort het is, wat de lengte is en waar hij
is gevangen, dan is hij/zij bezig met hengelvangstregistratie (HVR).
Overigens is ook een nulvangst een gegeven dat informatie kan geven.
Wanneer veel sportvissers over langere tijd hun vangsten noteren, en dat
wordt bijeengevoegd dan kan er bruikbare informatie worden gekregen
over de visstand. Het is mogelijk om op lokale, regionale en landelijke
schaal trends in de visstand te zien. Zo is de opkomst van bepaalde
exoten te volgen en verdere teruggang van nu al zeldzame vissoorten.
HVR is op die manier een waardevolle aanvulling op andere manieren van
bemonstering, zoals elektrovisserij of schepnetbemonstering. Gegevens
over de visstand kunnen worden gebruikt door visstandbeheerders,
waterbeheerders en natuurbeheerders.
HVR-Online
Sportvisserij Nederland heeft het initiatief genomen om te komen tot een
landelijke structuur voor het verzamelen van gegevens van
hengelvangsten. Hiertoe is het systeem HVR-Online ontwikkeld. Na
registratie in het hengelvangstregistratieboekje worden de gegevens
eenvoudig ingevoerd op www.vangstenregistratie.nl.
Hengelsportverenigingen die meedoen aan HVR kunnen hun leden zelf
gegevens laten toevoegen met HVR-Online, of de leden hun gegevens
laten aanleveren in de vorm van vangstregistratieboekjes en de gegevens
centraal verwerken.
Ook vanuit het al wat langer bestaande digitale vislogboek SVR, dat
momenteel al bij veel sportvissers in gebruik is, kunnen gegevens worden
doorgestuurd naar HVR-Online.
Sportvissers en hengelsportverenigingen die mee willen doen aan HVR
worden ondersteund door Sportvisserij Nederland. De software wordt
vooralsnog gratis beschikbaar gesteld en ook de hulpmiddelen zoals
vangstregistratieboekjes en meetlinten zijn gratis. Men kan direct
beginnen met het registreren van de vangsten op
www.vangstenregistratie.nl.
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Bijlage VI

Protocol Hengelvangstregistratie
(HVR) bij viswedstrijden

Dit protocol beschrijft de werkwijze voor Hengelvangstregistratie (HVR) bij
wedstrijden georganiseerd door Hengelsportverenigingen met maximaal
40 deelnemers. Het protocol beschrijft ook welke gegevens dienen te
worden genoteerd en opgeslagen via de internettoepassing op
www.vangstenregistratie.nl.
Voor de wedstrijd
Bij het loten van de plekken wordt door de wedstrijdleiding aangegeven
dat er hengelvangstregistratie plaats zal vinden. Als de temperatuur van
het water hoger is dan 20°C, dan wordt er vanwege het welzijn van de
vis, geen HVR uitgevoerd! De controleurs worden gemachtigd om de
vangsten van een beperkt aantal deelnemers door te meten, na de
weging. Hierbij dient te worden aangegeven dat de weging telt voor de
uitslag van de wedstrijd. Daarna vindt HVR plaats.
De HVR wordt uitgevoerd door een ploeg van minimaal 2 personen, een
derde persoon is handig om het proces vlot te laten verlopen. Dit kunnen
de controleurs zijn maar beter is als het een apart ploegje is zodat de
weging door kan gaan. Uiteraard moet dit voor de wedstrijd bekend zijn.
Voor de wedstrijdvissers moet duidelijk zijn welke mensen de weging voor
de wedstrijdresultaten doen en welke HVR.
De wedstrijdleiding geeft aan dat vlak voor het einde van de wedstrijd
door de HVR-ploeg zal worden geïnformeerd naar een globale schatting
van de gevangen aantallen van eenieder. Op basis daarvan zal worden
bepaald hoeveel en welke vissers hun vangst na de weging beschikbaar
dienen te stellen voor HVR.
Materiaal
De HVR-ploeg beschikt over:
3 grote teilen
1 emmer met een touw eraan
1 meetplank
HVR Formulieren voor het noteren van de wedstrijdgegevens, de locatie
en de vangst.
De hengelvangstregistratie, werkwijze
Hengelvangstregistratie bij dit soort relatief kleine wedstrijden vindt
plaats door het nemen van een steekproef uit een beperkt aantal
deelnemers. Van deze deelnemers wordt de gehele vangst op soort
gedetermineerd en worden alle individuen gemeten met de meetplank. De
steekproef dient minimaal 10% van de totale vangst groot te zijn. Dit
brengt met zich mee dat door de HVR-ploeg tijdens de wedstrijd een
beeld van de vangst moet worden gevormd. Wie vangt goed? Wat is het
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totaal van de vangst ongeveer. Bij maximaal 40 deelnemers is het
mogelijk dit beeld te vormen.
De HVR-ploeg bepaalt vervolgens zelf, aan de hand van de globale kennis
over de vangsten, welke deelnemers hun vangst beschikbaar dienen te
stellen voor HVR. Hierbij dus minimaal 10% van de totale geschatte
vangst (in aantallen) doormeten.

- Visplan Eiland van Maurik-

Bijlage VII

Nachtvissen op de recreatieplassen

Nachtvissen is niet toegestaan met uitzondering van houders van de
nachtvispas voor de plas Eiland van Maurik.
Specifiek voor karpervissers is de nachtvispas te verkrijgen voor het
nachtvissen op Eiland van Maurik. Er worden in beginsel 40 pasjes
verstrekt aan een vaste lijst van sportvissers en er zijn 10 roulerende
pasjes voor sportvissers. Voor deze roulerende pasjes kan men in
aanmerking komen door zich te melden bij HSV “Het Snoekje” Maurik.
Deze nachtvisplas is uitsluitend geldig voor het Eiland van Maurik.
De normale vergunningsvoorwaarden van de HSV “Het Snoekje” Maurik
blijven van toepassing, alleen de verbodsbepaling tot nachtvissen op is
niet van toepassing op voornoemde pashouders.
Voor de nachtvispas zijn aanvullende vergunningvoorwaarden van
toepassing:

 De nachtvispashouder dient in het bezit te zijn van deze aanvullende






vergunningsvoorwaarden, alsmede de reguliere vereiste
visdocumenten (de VISpas en vergunning van HSV “Het Snoekje”
Maurik.
Iedere nachtvispashouder is verplicht tot hengelvangstregistratie in
HVRonline of het daarvoor bestemde boekje.
Vissen is slechts toegestaan op de zones zoals aangegeven op
bijgevoegde kaart.
Het is niet toegestaan om karper mee te nemen.
Het is verboden de vissen overmatig te voeren.

Materialen
 Vissen met meer dan 2 hengels is verboden.
 Het gebruik van een onthaakmat is verplicht.
 Het gebruik van een visbootje is toegestaan.
 Ingeval de nachtvisser met de auto komt, dient hij vóór 22.00 uur op
het gebied aanwezig te zijn.
 Het is niet toegestaan om een aanhanger te gebruiken teneinde
vismaterialen naar de stek te vervoeren.
Vistent
 Een vistentje (bivvy of overwrap) is slechts toegestaan in een neutrale
groene, bruine of camouflage kleur. De afmetingen van de tent zijn
maximaal 3 meter breed en 3,6 meter lang.
 De nachtvispas dient te allen tijde aan de buitenzijde van de tent te
worden bevestigd en zichtbaar te zijn.
Sancties
 Na een geconstateerde overtreding ontvangt betreffende
nachtvispashouder binnen 48 uur een schriftelijke waarschuwing.
 Bij de tweede overtreding volgt inname van de nachtvispas en komt
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betreffende persoon gedurende vijf jaren niet in aanmerking voor een
nachtvispas.
Overige voorwaarden
 Overige recreanten mogen geen enkele hinder ondervinden van de
(aanwezigheid van de) nachtvispashouders.
 Het is verboden schade aan de flora en fauna toe te brengen.
 Drankmisbruik en lawaaioverlast wordt niet toegestaan.
 Het maken of aanleggen van een kampvuur is niet toegestaan.
 Afval dient in en niet buiten de tent te worden bewaard. Het afval
dient bij vertrek in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden
gedeponeerd of mee naar huis te worden genomen.
 Iedere nachtvispashouder is verplicht, beurtelings op nadere
aanwijzing van de coördinator, één dag per jaar, alle visstekken
grondig te controleren op afval, aangetroffen afval te verzamelen om
dit vervolgens in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 Iedere nachtvispashouder is verplicht op aanwijzing van de
coördinator zijn deel van de controles uit te voeren.
 In geval er zich onregelmatigheden voor doen, dient daarvan terstond
melding te worden gedaan aan de coördinator.
 Het is personen die niet in het bezit zijn van een nachtvispas niet
toegestaan in of nabij de visplaats te verblijven. De nachtvispashouder is verantwoordelijk voor gedragingen van degenen die hem,
ten tijde van het nachtvissen, komen bezoeken. Een dergelijk bezoek
is tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegestaan.
Eventueel kaart water toevoegen met daarop aangegeven waar
(nacht)vissen wel op niet is toegestaan.
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