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Tijdens de Basiscursus Viswaterbeheer leer 
je wat je kunt doen om van jouw viswater 
een beter sportviswater te maken. Goed 
sportviswater biedt de sportvisser 
aantrekkelijke sportvismogelijkheden en 
een aantrekkelijke visstand.  

In het ideale geval is jouw water ecologisch 
gezond en ook goed sportviswater. Maar wat nu 
als jouw viswater ‘ecologisch gezond’ is, maar 
helemaal niet aantrekkelijk is als sportviswater? 
Of als jouw water helemaal niet ecologisch 
gezond is? Of wel goed sportviswater is, maar 
volgens het waterschap niet gezond genoeg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvisser willen vissen: een goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn 
belangrijke beheerdoelen 

De sportvisser als uitgangspunt 

Uitgangspunt bij de Basiscursus Viswaterbeheer 
zijn de wensen van de sportvisser. En de 
sportvisser wil vissen en vangen! Als commissie 
viswaterbeheer sta je samen met het bestuur 
voor de uitdaging om het viswater van jouw 
vereniging zoveel mogelijk te maken tot goed 
sportviswater waar je kunt vissen en vangen. 

Wat wil de sportvisser? Wat is goed viswater? 
Wat kan waar en wat niet? Tijdens de cursus 
komen deze vragen uitgebreid aan bod en zal 
samen met de mede-cursisten worden bekeken 
wat de (on)mogelijkheden zijn om deze op te 
lossen.  

 

Voor doeners, denkers en bestuur 

De Basiscursus Viswaterbeheer is geschikt voor 
‘doeners’, ‘denkers’ en bestuurders. De cursus 
bestaat uit twee onderdelen, te weten een online 
theoretisch deel en een praktische, ééndaagse 
cursus/workshop. 

In het ideale geval volg je als cursist na de 
Basiscursus Viswaterbeheer direct aansluitend 
de cursus Praktisch Viswaterbeheer (als je 
het beheer gaat voeren over meerdere 
viswateren) of de cursus Praktisch 
Visvijverbeheer (voor een uitwerking van het 
beheer van één, afgesloten, kleinere visvijver). 

Aanbevolen wordt om deze cursus– i.v.m. het 
verkrijgen van voldoende draagvlak binnen de 
vereniging – met minimaal twee cursisten van 
dezelfde vereniging te volgen. De cursus is 
gratis voor vrijwilligers van aangesloten 
hengelsportverenigingen en federaties. 

Factsheets visstandbeheer 

Tijdens de Basiscursus Viswaterbeheer maak je 
kennis met het invullen van factsheets 
visstandbeheer voor je eigen viswater. De 
factsheets bevatten gegevens over de ligging, 
visrechtsituatie, inrichting, waterplanten-
bedekking, visstand, beheer en sportvisserij-
gebruik van het viswater. Ook worden de 
belangrijkste knelpunten, wensen en eisen 
vanuit de sportvisserij in kaart gebracht. Het 
werken met factsheets wordt verder uitgewerkt 
in de cursus Praktisch Viswaterbeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sportvissers willen ook graag vángen! 

11.3. Basiscursus Viswaterbeheer 


