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RUIMTE VOOR 
SPORTVISSEN,

VISVRIENDELIJK BEHEER, 
GEZOND WATER



Draagvlak voor investeringen in het 

watermilieu ontstaat als mensen het 

resultaat van dichtbij kunnen ervaren via 

infrastructuur, zoals schouwpaden, hek-

overstapjes, parkeerplaatsen en steigers. 

Zorg dus voor toegang tot het water en 

plan KRW-maatregelen zo dat recreatie 

mogelijk blijft. Op die manier vergroten 

de KRW-maatregelen ook de duurzame 

benutting van ecosysteemdiensten, die 

bijdragen aan gezondheid en welzijn 

(ontspanning, natuurbeleving), of de eco-

nomische waarde van de buitenrecreatie 

(bestedingen sportvissers). Toegankelijk-

heid heeft meer pluspunten: de sportvis-

serij telt veel betrokken vrijwilligers die 

zich inzetten voor de aanleg van vissen-

bossen, vuilruimacties, reddingsacties 

van vis in nood. Via Citizen Science (zoals 

vangstregistratie) kan deze groep verder 

een belangrijke rol spelen in de kennis-

ontwikkeling rond ecologie en vis.

Concrete invulling: 

�� betrek bij iedere inrichtingsmaatregel 

lokale hengelsportorganisaties

�� creëer in iedere woonkern een ge- 

optimaliseerde visvijver, de VISparel.

In 2021 worden de plannen 
en maatregelen voor de 
KRW-planperiode 2022-2027 
vastgesteld. Sportvisserij 
Nederland pleit voor een 
bredere blik op een goede 
waterkwaliteit en meer 
ecologische intelligentie 
bij inrichting en beheer van 
ons waterrijke land. Deze 
folder schetst onze ideeën en 
concrete maatregelen die mens 
en natuur ten goede komen.
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1  Bereikbaar en beleefbaar water 

D
e 1,1 miljoen Nederlandse 

sportvissers kennen als geen 

ander de ecologische diver-

siteit van ons waterrijke land. 

Ze zitten aan de stadsgracht, struinen 

langs poldersloten, of brengen een dag 

door in een bootje op een plas of rivier. 

Vissen is veel meer dan alleen vis van-

gen: beleving, waardering en zorg om 

de natuur gaan bij deze groep hand in 

hand. De doelstelling van de KRW – een 

goede ecologische waterkwaliteit – sluit 

dan ook naadloos aan bij het belang van 

sportvissers.

Nederland kent een grote diversiteit 

aan biotopen en landschappen, allemaal 

met een andere historie van natuurlijke 

ontwikkeling, menselijk ingrijpen en stu-

ring. Oorspronkelijke, volledig natuurlij-

ke watersystemen zijn zelden intact – dat 

is een gegeven. Vandaag de dag moeten 

we in overleg doelen en belangen op 

elkaar afstemmen: drinkwatervoorzie-

ning, landbouw, scheepvaart, recreatie 

en veiligheid. Het terugbrengen van 

grootschalige nutriëntenkringlopen, 

peildynamiek, bodemreliëf en natuur-

lijke overgangen is daardoor nauwelijks 

mogelijk. Het is daarom belangrijk realis-

tische doelen te kiezen.

Sportvissers zien het belang van een 

gezonde waternatuur met een goede 

waterkwaliteit en een rijke, diverse 

visstand. 

Er wordt uitgekeken naar het terug-

brengen van brak water in het Haring-

vliet of trekvis met de vismigratierivier. 

Tegelijkertijd worden in andere wateren 

vissen uitgezet, steigers aangelegd, 

waterplanten gemaaid of vissenbossen 

aangelegd. Verbetering van natuurwaar-

den is wat de sportvisserij betreft altijd 

maatwerk: je kijkt in samenhang naar de 

historie, ecologie én het gebruik, inclu-

sief recreatie en sportvisserij. 

De laatste jaren is een goede wa-

terkwaliteit geleidelijk synoniem gewor-

den met de afwezigheid van nutriënten: 

voedselarm, plantenrijk water met een 

lage visstand. Er lijkt soms maar één 

streefdoel te bestaan: verbanning van 

fosfaat. Terwijl nutriënten de onmisba-

re schakel vormen in het voedselweb 

van algen, waterinsecten en vissen. 

Ecologisch gezond water bevat altijd 

voedingsstoffen, de gehalten kunnen per 

biotoop verschillen. Die variatie levert 

diversiteit in soorten en dichtheden, 

van brasem tot ruisvoorn, van karper tot 

snoek. 

Het is kortom niet realistisch om 

alle wateren in hetzelfde stramien te 

dwingen. Wij streven juist naar  meer 

maatwerk en diversiteit in KRW-doelen, 

in overleg met gebruikers. De KRW-sys-

tematiek biedt hier ruimte voor, want 

lidstaten selecteren zelf geschikte maat-

regelen en maatlatten.

Teveel focus op één kenmerk of 

streefdoel ontneemt bovendien het zicht 

op een integrale afweging van verschil-

lende ecologische- en gebruikswaarden. 

Voor de komende jaren zien wij vier  

prioriteiten (de blauwe tekstkaders)  

met voorbeelden van concrete, pragma-

tische maatregelen, die zowel natuurlijke 

processen stimuleren, als de publieks-

beleving ten goede komen.

2  Visvriendelijke inrichting en beheer

Doordacht onderhoud van watergan-

gen kan op korte termijn bijdragen 

aan grotere ecologische  diversiteit en 

robuustere vispopulaties, doordat vis 

makkelijker zijn levenscyclus kan voltooi-

en. Vaak betekent dat simpelweg mínder 

doen. Door in het najaar een deel van de 

waterplanten en takken niet te verwij-

deren, ontstaan er winterschuilplaatsen 

voor jonge vis. Verder heeft structurele 

variatie een positief ecologisch effect, zo-

als het aanleggen van vissenbossen door 

hengelsportverenigingen en waterschap-

pen laat zien. Vissenbossen zijn een 

win-win-maatregel: de sportvisser vangt 

meer vis, de biodiversiteit neemt toe en 

de beleving van de stadse leefomgeving 

gaat vooruit. 

Concrete invulling: 

�� handhaaf 25 procent van de 

vegetatie in het maaibestek

�� breng hout in het water 

(vissenbossen)

(tekst gaat verder op pagina 3)
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Het heersende beeld 

van zoetwaterecologie 

en goede waterkwaliteit 

is tamelijk eenzijdig, met 

een uniform streven naar 

minder nutriënten. Sommi-

ge wateren, zoals het IJssel- 

en Markermeer, kennen 

inmiddels een tekort aan 

nutriënten, inclusief dalen-

de visstand en vogelaan-

tallen. Wij pleiten daarom 

voor meer onderzoek naar 

de ecologische gesteldheid 

in een gebied, waarbij de 

hele voedselpiramide van 

nutriënten, algen, planten, 

waterinsecten en vis in 

samenhang wordt bekeken, 

voordat maatregelen wor-

den genomen. 

Concrete invulling: 

�� verricht meer 

regionale studies naar 

functioneren van het 

aquatisch voedselweb
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Stikstof en fosfaat zijn de 

afgelopen decennia in 

veel wateren teruggedron-

gen, maar tegelijkertijd  zijn 

andere vormen van ver-

ontreinigingen in opkomst: 

medicijnresten, bestrijdings-

middelen, fluorkoolwater-

stoffen (PFAS) en (micro)

plastic afval. Verder vormt 

thermische verontreiniging 

door koelwater vooral in 

zomermaanden met lage 

rivierstanden reden voor 

zorgen. Tot slot zijn er nog 

talloze andere zaken die vis 

vooral tijdens migratie in 

de weg zitten, zoals sterfte 

door gemalen, turbines in 

waterkrachtcentrales en 

scheepsschroeven.

Concrete invulling: 

�� handhaaf NEN-norm 

8775 bij bouw gemalen 

en waterkrachtcentrales

�� verricht onderzoek naar 

plastic afval in water en 

stel een verbod in op 

wegwerpplastic

�� streef naar verdere aan- 

scherping van vergun-

ningsvoorwaarden voor 

lozingen
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