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De Visstandbeheercommissie Hollands Noorderkwartier (VBC-HNK) is het 

samenwerkingsverband van sportvisserij, beroepsvisserij en Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. Het werkgebied van de VBC valt samen met het beheergebied 

van het hoogheemraadschap: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. 

 
Advisering 

De VBC heeft een belangrijke adviserende rol over visaangelegenheden bij het 

hoogheemraadschap. Waar het gaat om abstracte beleidszaken, is de meerwaarde van 

de VBC beperkt en zal vooral procesmatig informatie worden doorgegeven. 

Anders is het met beleidszaken die raken aan de uitvoering en/of die de uitvoering van 

dat beleid betreft. Hier heeft de VBC een actieve rol. De aandacht gaat vooral uit naar: 

•   Kadernota vis en uitwerking 

2022: De VBC heeft advies uitgebracht over de kadernota vis. Hierop heeft de VBC 

gereageerd en dit is meegenomen in de besluitvorming van het hoogheemraadschap. 

2023: Het hoogheemraadschap zal een Uitwerkingskader visstand maken als vervolg 

op de kadernota. De VBC zal hierover opnieuw advies uitbrengen. 

•   Visplannen 

2022/2023: de Kadernota vis geeft een nieuwe impuls aan de visplannen. In VBC- 

verband wordt gewerkt aan een format waarmee visrechthebbenden met relatief 

weinig moeite goede afspraken kunnen vastleggen in een visplan. 

•   Visrechtovereenkomsten 

2022: de VBC heeft advies uitgebracht over bijstelling van de standaard 

visrechtovereenkomst en houdt bovendien een vinger aan de pols over de voortgang 

van opschoning van de visrechten door HHNK. 

2023: dit laatste wordt in 2023 voortgezet. Ook zal het hoogheemraadschap in 2023 

een nieuwe standaard visrechtovereenkomst opstellen en wordt nieuw grondbeleid 

vastgesteld, inclusief tarieven voor visrechten. De VBC zal hierover adviseren. 

•   Maai- en baggerbeheer 

2022/2023: Als uitvloeisel van de werkgroep vissterfte/vis in nood besteedt de VBC 

aandacht aan visvriendelijk maai- en baggerbeheer. 

•   Loodvrije visserij 

2022: Er is meerdere keren in de VBC gesproken over het stimuleren van loodvrije 

visserij en er zijn voorbereidingen gaande voor het organiseren van een pilot loodvrij 

vissen in Schagen. 

2023: De pilot in Schagen zal naar verwachting in 2023 worden uitgevoerd en zo 

mogelijk op meer plaatsen. De VBC heeft hierin een stimulerende rol, vooral richting 

hengelsportverenigingen. 

 
Werkgroep Vissterfte/vis in nood 

2022: Onnodige vissterfte heeft de volle aandacht van de VBC. Daarom is in 2021 een 

werkgroep vissterfte/vis in nood opgericht. De werkgroep heeft een goede start gemaakt. 

Als bijlage is een overzicht toegevoegd van de meldingen en activiteiten van de 

werkgroep (volgt). Ook het opgestelde protocol is bijgevoegd (link).

https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/files/hhnk-protocol-vissterfte-vis-in-nood-juni-2022-pdf_12323.pdf


2023: de werkgroep vervolgt de activiteiten uit 2022 en wil bovendien een vervolgstap 

zetten naar advisering t.a.v. maai- en baggerbeheer van de wateren. 

 
Achterbanbijeenkomst 

2022: Op 21 mei 2022 is een bijeenkomst gehouden voor de achterbannen van de 

sectoren uit de VBC (hengelsportverenigingen, beroepsvisserij, hoogheemraadschap). De 

bijeenkomst was gecombineerd met een publieksdag van het hoogheemraadschap bij de 

viskringloop Wieringermeer. Er waren stands over beroepsvisserij, waterkwaliteit en over 

loodalternatieven voor de hengelsport. Ook 

waren er twee lezingen over de activiteiten 

van de VBC en de toekomst van de 

beroepsvisserij. De bijeenkomst was een 

succes. Het programma was de moeite 

waard en de onderlinge sfeer was goed. 

Verbeterpunt is dat de achterban van de 

sportvisserij goed moet worden bereikt. 

2023: de achterbandag is voor herhaling 

vatbaar en zal in 2023 opnieuw worden 

georganiseerd. 

 
Teamdag 

2022: In september is een uitje georganiseerd naar de Markerwadden dat als doel had 

om elkaar als VBC-leden beter te leren kennen en dat gericht was op iets dat we allemaal 

plezierig en leerzaam vinden. Het was een prachtige dag, zie foto. 

2023: de teamdag is voor herhaling vatbaar en wordt in 2023 opnieuw georganiseerd. 

 
Nieuwe onderwerpen 2023 

In 2023 willen we twee nieuwe onderwerpen toevoegen aan de VBC-agenda: 

• Voor- en achteruitgang van de visstand, knelpunten en oplossingen. Ook uitkomsten 

van de monitoring in het Markermeer worden hierin meegenomen. 

•   Aandacht voor vernieling en diefstal visnetten beroepsvisserij. 

 
Samenstelling VBC 

De volgende leden maakten in 2022 deel uit van de VBC: 

•   Sportvisserij: Ed de Boer, Sander de Graaf, Peter van der Heijdt, Paul Kooij, Piet 

Rol, Gerard Roosloot, Jorke Wessels (adviseur vanuit SMWN, tot mei 2022). 

•   Beroepsvisserij: Jos Beemsterboer, Frans Boerdijk, Niels de Haan, Jeroen Los. 

•   Hoogheemraadschap: Rik Beentjes/David Zaat (adviseur), Edith Velema 

(secretaris). 

• Onafhankelijk voorzitter: Pieter Bos (tot en met juni), Lars Nanninga (vanaf 

september). 

Pieter Bos heeft in september afscheid genomen. Hij heeft een grote rol gespeeld in de 

heroprichting van de VBC. Zonder hem was de VBC niet ontwikkeld tot het goed 

functionerende adviesorgaan dat het nu is. Pieter Bos wordt hartelijk bedankt voor zijn 

grote inzet.



 

Vlnr. Boven: Lars Nanninga, Edith Velema, Jos Beemsterboer, Rik Beentjes, Jorke 

Wessels. Onder: Ed de Boer, Frans Boerdijk, Piet Rol, Gerard Roosloot, Jeroen Los, Pieter 

Bos, Peter van der Heijdt, Paul Kooij. 

Afwezig: Sander de Graaf, Niels de Haan, David Zaat. 


