Europese Kaderrichtlijn Water:

RUIMTE VOOR
SPORTVISSEN,
VISVRIENDELIJK BEHEER,
GEZOND WATER

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.

(vervolg pagina 2)
Er wordt uitgekeken naar het terugbrengen van brak water in het Haringvliet of trekvis met de vismigratierivier.
Tegelijkertijd worden in andere wateren
vissen uitgezet, steigers aangelegd,
waterplanten gemaaid of vissenbossen
aangelegd. Verbetering van natuurwaarden is wat de sportvisserij betreft altijd
maatwerk: je kijkt in samenhang naar de
historie, ecologie én het gebruik, inclusief recreatie en sportvisserij.
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3 Voldoende voedsel voor vis

4 Veilig en gezond water
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