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Opdracht 1 

a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is 
 
b. Motiveer waarom dit zo is 
 
c. Meld dit water bij Gerwin Gerlach en geef de exacte ligging aan 
 
d. Gerwin verzorgt een A3 print van je viswater 
 
 
Met dit water ga je de rest van de cursus aan het werk! 



Programma 

  9:00 – 10:00 Welkom en voorstellen 
10:00 – 10:30 Bespreken huiswerk 
10:30 – 12:30 De sportvisser als uitgangspunt 
  
12:30 – 13:30  Lunch 
  
13:30 – 14:30 Werken aan een goede visstand 
14:30 – 15:30 Werken met factsheets 
15:30 – 16:00 Over de vervolgcursussen 



Programma 

Wie ben je en wat verwacht je uit deze cursus mee te nemen? 



Definities 

Visstandbeheer is het planmatig voorbereiden en 
uitvoeren van maatregelen met als doel het bereiken van 
een bepaalde visstand in een omschreven watersysteem. 
 
Visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren 
van maatregelen met als doel het optimaliseren van zowel 
de beroepsmatige als recreatieve visserij. 
 
Viswaterbeheer is het planmatig voorbereiden en 
uitvoeren van maatregelen met als doel het optimaliseren 
van de sportvisserij. 
 



Basiscursus viswaterbeheer 

o Wat wil de sportvisser(ij)? 
 

o Kennis van vis en water (ecologische mogelijkheden) 
 

o Beleid en beheer (maatschappelijke ruimte) 
 

o Partners (onderhandelen en samenwerken) 
 
Planmatige aanpak: 
 
Wat hebben we, wat willen we en wat gaan we doen? 
 



Cursuspakket viswaterbeheer 

Basiscursus viswaterbeheer 

Cursus praktisch 
visvijverbeheer 

Cursus praktisch 
viswaterbeheer 

Cursus werken in 
VBC’s 



Hoe ging het huiswerk? 

Basiscursus viswaterbeheer 



Wat wil de sportvisser? 









“Basisbehoefte” van de sportvisser 

 
1. Sportvissers willen vissen 

 
2. Sportvissers willen vangen 

 
 
 
 

   Wat is daarvoor nodig? 



“Basisbehoefte” van de sportvisser 

 
1. voldoende goed viswater 

• wat is voldoende? 
• wat is goed? 

 
2. goede bereikbaarheid en bevisbaarheid 

• wanneer is een water goed bereikbaar? 
• wanneer is een water goed bevisbaar? 
• er zijn verschillen per sportvistype 

 
3. voldoende vangbare vis 

• hoeveel vis (en van welke soort?) is voldoende? 



“Basisbehoefte” van de sportvisser 

Voldoende goed viswater 
 
• wat is voldoende? 

• welke wateren zijn er aanwezig in jouw regio? 
• waar mogen jouw leden vissen? 
• Verenigingslijst 
• buurverenigingen 
• Gezamenlijke Lijst van viswateren 
• niet? 

 

Sportvissers willen met één document 
kunnen vissen 

 
• wat is goed? 
• geschikt voor welke type sportvissers? 



Wat heeft de sportvisser(ij) nodig? 

1. Juridische toegang tot vis en water 
 

2. Fysieke toegang tot het water 
 

3. Een aantrekkelijke visstand 



Juridische toegang tot vis en water 

 
 
• huur visrecht 

 
• machtiging 

 
• looprecht 

 



Veel meer vismogelijkheden voor 

recreatievissers 

jeugdvissers 

Voorbeeld Nieuwegein: 
Van “ons verenigingswater” naar dé HSV van onze gemeente 

2013 2012 



Alle VISpashouders! 

Veel meer vismogelijkheden voor 

recreatievissers 

jeugdvissers 

Van HSV De Vaart-Poscar naar HSV Nieuwegein 



Gratis jeugdvergunning? 



Een goede HSV huurt  
het visrecht van álle gemeentewateren 

 

Huurt jouw vereniging al het visrecht in jouw gemeente? 

 

Denk hierbij naast de “echte” viswateren ook aan slootjes, vijvertjes en 

singels tussen de bebouwing, die vooral geschikt zijn als jeugdviswater! 

 

 

 

 OPDRACHT 2:  

 Ga dit na voor jouw vereniging en meld dit bij Sportvisserij 

 Nederland. Samen met je federatie gaan we kijken of het 

 mogelijk is de visrechten van je HSV uit te breiden! 



Toegang tot het viswater: bereikbaarheid 

• auto, fiets, lopend 
• invaliden 
• boot 

 
 
 Voor welke sportvisserstypen is het water het meest geschikt? 
 

• Specifieke eisen per sportvisserstype: 
 

• struinend (snoek, vlieg) 
• karper 
• wedstrijd 
• snoek(baars) vanuit de boot 



Toegang tot het viswater: bereikbaarheid 

 
 OPDRACHT 3:  
 
 a. Breng voor jouw verenigingswater(en) in kaart  
 in hoeverre deze goed bereikbaar zijn.  
 
 b. Geef daarna per viswater (“ernstige”)   
 knelpunten en maatregelen aan. 
 
 
Onthoud: niet alles kan overal: WEES REALISTISCH! 



Huidige situatie 



Huidige situatie 



Bereikbaarheid 
 
 Wegen 
 
 Paden 
 
 Parkeerplaatsen 
 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Huidige situatie 



Bereikbaarheid 
 
 Wegen 
 
 Paden 
 
 Parkeerplaatsen 
 
 Gewenste parkeerplaats 
 
 Obstakel (hek) 
 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Huidige situatie 

P 

P 



Toegang tot het viswater: bevisbaarheid 

 
Mogelijke belemmeringen: 
 

• verboden toegang 
 

• hekken 
 

• bomen en struiken 
 

• waterplanten 
 

• natuurvriendelijke oevers 
 



Maatregelen; beheer en inrichting: 
 

• looprecht 
 

• overstap, poort 
 

• kappen en snoeien 
 

• maaien (oever) 
 

• maaien (water), graskarper, karper 
 

• visplaatsen (steigers, stoepen) 
 
Onthoud: niet alles kan overal: WEES REALISTISCH! 
 

Toegang tot het viswater: bevisbaarheid 



 
 OPDRACHT 4:  
 
 a. Breng voor jouw verenigingswater(en) in kaart welke 
 oevers/stekken nu goed bevisbaar zijn. Je kunt hierbij 
 onderscheid maken in sportvistypen (wedstrijdtrajecten!).  
 
 b. Geef daarna per viswater eventuele (“ernstige”)   
 knelpunten en maatregelen aan. 
 
 
Onthoud: niet alles kan overal: WEES REALISTISCH! 
 

Toegang tot het viswater: bevisbaarheid 



Bereikbaarheid 
 
 Wegen 
 
 Paden 
 
 Parkeerplaatsen 
 

Bevisbaarheid 
 
 Goed 
 
 Niet-openbare oevers 
 
 Obstakels (hekken e.d.) 
 
 Oeverbegroeiing 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Huidige situatie 

P 



Bereikbaarheid 
 
 Wegen 
 
 Paden 
 
 Parkeerplaatsen 
 

Bevisbaarheid 
 
 Goed 
 
 Niet-openbare oevers 
 
 Obstakels (hekken e.d.) 
 
 Oeverbegroeiing 
 
 Bovenwaterplanten 
 
 Drijfbladplanten 
 
 Onderwaterplanten 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Huidige situatie 

P 



Bereikbaarheid 
 
 Parkeerplaatsen 
 

 
Bevisbaarheid 
 
 Goed 
 
 Niet-openbare oevers 
 
 Obstakels (hekken e.d.) 
 
 Oeverbegroeiing 
 

P 

Knelpunten 

P 



Bereikbaarheid 
 
 Pad aanleggen  
 + hek verzetten 
 
 Parkeerplaats aanleggen 
 

Bevisbaarheid 
 
 Oevers openbaar maken 
  
 Oeverbegroeiing snoeien 
 
 Drijfbladplanten 
 plaatselijk maaien 

P 

Maatregelen 

P 





Online HSV Service: Vind ons leuk op Facebook! 



Lunch! 



De toestand van ons viswater 
(jaren 1950-1990) 



De toestand van ons viswater 
(sinds 1990) 



Er zijn ook problemen 



Er zijn ook problemen 

1992 



Naar een aantrekkelijke visstand 

De trends in de Nederlandse viswateren: 
 

• waterkwaliteit is verbeterd 
 - minder vissterfte door slecht water 

 
• draagkracht is lager 
 - er wordt minder (vis)voedsel geproduceerd (kg/ha) 
 - lagere visbezetting, lagere vangsten 
 
• waterplantengroei neemt toe 
 - er is meer plantenminnende vis 

 
• aalscholverpredatie is hoog 
 - het gemiddelde vangstformaat stijgt 

 



Naar een aantrekkelijke visstand 

De trend voor de Nederlandse sportvisser op groter water: 
 
 
lagere vangsten worden gecompenseerd door: 

 
• betere vangsten van plantenminnende soorten 

 
• grotere vissen 

 
• meer vissoorten 

 
• goede vangsten door “goede” sportvissers: 

- kennis van het viswater 
- specialisten 

 



Naar een aantrekkelijke visstand 

De trend voor de sportvisser op klein, afgesloten water: 
 
 

• lagere vangsten 
 

• af en toe een grotere vis 
 

• relatief veel schade door aalscholvervraat 
 

 
 



Naar een aantrekkelijke visstand 

De problemen voor de sportvisserij op klein, afgesloten water zijn 
groter naarmate het water: 
 

• kleiner is 
 

• voedselarmer is 
 

• een voedselarmere bodem heeft 
 

• minder variatie in diepte en begroeiing vertoont 
 

• minder beschutting biedt aan de vis 
 

• belangrijker is voor de recreatievisser en de jeugd 
 



De moeilijkste gebieden: zand en leem 



Sportvissers willen vangen 

 
• wat zijn de (natuurlijke) mogelijkheden van het water? 

 
• wat zijn alternatieve wateren in de buurt? 
 
• wat zijn de mogelijkheden voor actief beheer van het water? 

 
• wat zijn de mogelijkheden voor het uitzetten van vis? 



Sportvissers willen vangen 

• Voor welke sportvisserstypen is het water het meest geschikt? 
 

• Door welke sportvisserstypen wordt het water veel bevist? 
 

• Wat willen de(ze) sportvissers vangen? 
• welke soorten 
• veel vis 
• grote vis 

 
• Hoeveel vis wordt er nu gevangen? 

• over vangsten wordt altijd gemopperd! 
• hengelvangstregistratie 
• probeer de huidige visstand/vangsten  

zo objectief mogelijk te bepalen en beoordelen 
 



Naar een aantrekkelijke visstand 

Is je water voedselarm, zonder variatie en schuilgelegenheid 
en leidt dit met aalscholvervraat tot zeer slechte vangsten? 
 
Dan kun je kiezen voor echt “vijverbeheer”: 

 
• Uitzetten van grote, “aalscholverproof” vis (> 35 cm): 

 
• (kleine) karper 
• brasem 
• kruiskarper 
• zeelt 

 
• Bijvoeren 

 
• Kunstmatige schuilplaatsen aanleggen 

 



Naar een aantrekkelijke visstand 

 
• NIET ALLES KAN OVERAL 

 
• maak zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke 

mogelijkheden van het water 
 

• probeer ruimte te krijgen voor actief beheer van water en 
visstand door je belang inzichtelijk te maken: 
 
• hoeveel sportvissers? 
• jeugd en recreatie 
• wat wil je waar? 
• niet overvragen: blijf realistisch 

 



Samenwerken met partners 

VBC 



De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zegt dat in 2015 een goede 
ecologische toestand van het oppervlaktewater bereikt moet zijn.  
 
Hierbij moet onder andere worden gestreefd naar een “goede visstand”.  

Precies wat de sportvisserij wil, MAAR:  
 
• wat zijn een goede ecologische toestand en een “goede”visstand? 
 

• en hoe ziet dat eruit in wateren die door de mens zijn aangelegd? 
 

• en hoe past het belang van de sportvisser hierin? 
 
 

KRW: De Europese Kaderrichtlijn Water 



Europese Kaderrichtlijn Water: 

Prima idee! 

KRW = 



Europese Kaderrichtlijn Water: 

Prima idee, MAAR …! 

KRW = 



= KRW 

Europese Kaderrichtlijn Water: 

Prima idee, MAAR …! 



VBC 

Online factsheets: Wat wil de sportvisserij? 



 

Online factsheets: Wat wil de sportvisserij? 







Effectief beïnvloeden 

• Investeer in je relaties en je netwerk 
• kom niet alleen langs als je iets nodig hebt 

 
• Heb respect voor de ander en zijn/haar standpunten 

• jij bent niet belangrijker dan de ander 

 
• Stel je gelijkwaardig op aan de ander: 

• wees niet afhankelijk van de ander 
• maar druk ook niet door! 

 
• Zorg dat je betrouwbaar en integer bent 

• wees eerlijk en “transparant” 

 
 



Effectief beïnvloeden 

• Zoek naar een gezamenlijke belangenbasis 
 

• je komt niet alleen maar iets halen voor jezelf 
 

• je hebt de ander ook iets te bieden (win-win) 
• meer recreatiemogelijkheden (gemeente) 
• etalage voor goed (vis)waterbeheer (waterschap) 



Effectief beïnvloeden: de 4 A’s 

1. Aandacht geven 
• luister naar de ander 
• vat samen en vraag door 
• geef geen eigen mening 

 

2. Afstemmen op de ander 
• probeer dezelfde taal te spreken 
• leef je in de beleving/positie van de ander in 

 
3. Assertiviteit 

• weet wat je doel is: wat je en hoe je het wilt bereiken 
• wees enthousiast en positief 
• wees duidelijk 
• laat je niet overbluffen, wees volhardend 

 
4. Alternatieven inzetten  

• (charme, humor, kennis, etc.) 



 



 



Online HSV Service: Vind ons leuk op Facebook! 



Cursuspakket viswaterbeheer 

Basiscursus viswaterbeheer 

Cursus praktisch 
visvijverbeheer 

Cursus praktisch 
viswaterbeheer 

Cursus werken in 
VBC’s 


