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Het viswaterbeheer heeft als doel het optimaliseren van de 
sportvisserijmogelijkheden. 
 
De hengelsportvereniging heeft de verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat het viswater voor de sportvissers goed bereikbaar 
en goed bevisbaar is.  
 
Als visrechthebbende ben je tevens (mede)verantwoordelijk voor 
een goede, voor de sportvisser aantrekkelijke visstand. 

Viswaterbeheer: doel 



Cursus Praktisch 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? 
 



“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? 



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 
 



Wat wil de sportvisser? 

Hoofdstuk 4: 
 
 

Veldenquête 
 

& 
 

Hengelvangstregistratie 
 



 
 OPDRACHT:  
 
 a. Breng voor jouw verenigingswater(en) in kaart in 
 hoeverre dit bereikbaar is. Geef vervolgens aan welke 
 oevers/stekken 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:  
Bereikbaarheid en bevisbaarheid 



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 



Inventarisatie milieu-gegevens 

Zomer 2013 









• Laat de meetschijf in het water zakken tot 
een diepte waarop je de grens van de zwarte 
en witte vlakken niet meer zichtbaar is. 

• Trek de schijf nu langzaam weer omhoog en 
tel het aantal kralen op het touw, die onder 
water waren verdwenen. De afstand tussen 
de kralen is 10 centimeter. 

• Voor het menselijke oog heb je nu de 
zichtdiepte bepaald (B) 

• In werkelijkheid dringt het licht verder in het 
water door. De lichtgrens is 2x de 
zichtdiepte!  

 

Meten van de lichtgrens 



 

visstandonderzoek/monitoring 



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? 
 
 

Dit onderwerp komt uitgebreider aan bod nadat 
het visserijkundig onderzoek is uitgevoerd! 



 

Online factsheets: Wat wil de sportvisserij? 







Link naar de online factsheets: 
 
http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
 
modules/factsheetmodule.html 
 
Aanvraagprocedure module: 
 
http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
 
aanvragen/vispas-bestelmodule-aanvragen/ 
 
aanmeldprocedure-modules.html 

Online factsheets: beginnen of aanvragen 
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1. Maak een lijst van alle viswateren van je vereniging 
 

2. Rangschik deze wateren globaal van belangrijkst tot minst belangrijk 
en motiveer waaróm! 
 

3. Kies de drie belangrijkste viswateren uit waarmee je tijdens de cursus 
in detail verder wilt werken; hieruit wordt één water gekozen voor het 
visserijkundig onderzoek 
 

4. Voer voor het/de belangrijkste viswater(en) veldenquêtes en 
hengelvangstregistraties uit 
 

5. Vul hiervoor per viswater de online factsheets in. 
Gebruik hierbij kopieën van het veldformulier uit je cursusmap én de  
werkbladen waterplanten, bodemsamenstelling, sliblaag meten en visstand 

 
6. Teken per viswater de bereikbaarheid en bevisbaarheid in;  

geef vervolgens eventuele knelpunten en maatregelen aan 
 

Opdrachten Cursus viswaterbeheer 



Cursuspakket viswaterbeheer 

Basiscursus viswaterbeheer 

Cursus praktisch 
visvijverbeheer 

Cursus praktisch 
viswaterbeheer 

Cursus werken in 
VBC’s 


