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De meeste hengelsportverenigingen behe-
ren meerdere viswateren. En dat is maar 
goed ook, want je kunt het in één viswater 
niet alle sportvissers naar de zin maken. 
Elk viswater heeft namelijk zijn eigen  
‘natuurlijke’ potentie en (on)mogelijk-
heden. En daarmee ook vaak zijn eigen 
sportvissers die daar gebruik van maken! 

De kunst van het viswaterbeheer is om het 
maximale uit een viswater te halen zonder 
daarbij tegen de ‘natuurlijke’ mogelijkheden van 
het water in te beheren: probeer van een kanaal 
geen jeugdviswater te maken en van een 
stadsvijver geen wedstrijdwater te maken. 
Versterk de wedstrijdkwaliteiten van een kanaal 
door er goed bereikbare en bevisbare 
wedstrijdtrajecten aan te leggen. En zorg dat je 
stadswater een gevarieerde visstand bevat met 
veel vangbare vissen en veilige oevers. 

In het infoblad ‘Factsheetmodule: je viswater-
beheer in een notendop’ kun je lezen hoe je je 
viswaterbeheer per water kort en bondig kunt 
vastleggen. Daarin kies je o.a. om je beheer af 
te stemmen op bepaalde sportvistypen, 
waarvoor het water bij uitstek geschikt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een kanaal is prima viswater voor de wedstrijd-
visserij. Het is daarnaast mooi karperwater. 

Differentiëren = keuzes maken 

Er zijn verschillende typen sportvissers te 
onderscheiden die zich verschillend gedragen en 
vaak verschillende wensen ten aanzien van het 
viswater, de visstand en het gebruik van de 
oever hebben. Er kan onderscheid worden ge- 

 

maakt in en recreatie-, jeugd-, wedstrijd-, 
karper-, snoek-, snoekbaars- en vliegvissers. 
Ook kun je specifiek rekening houden met 
mindervalide sportvissers. 

Een goed bestuur zal samen met de commissie 
viswaterbeheer werken aan een passend beheer 
van de beschikbare viswateren. Hierbij zullen zij 
zoveel mogelijk uitgaan van de wensen en eisen 
van ‘de leden’. Maar wie zijn ‘de leden’ en hoe 
bevraag je die? En doe je dat in het algemeen of 
per viswater? 

 

 

 

 

 

 

 

De jeugd vist vooral dichtbij huis in viswateren 
die ook uitstekend voor de recreatievisser zijn. 

Wat willen de leden? 

Maar waarom zou je als bestuur eigenlijk de 
wensen en klachten die bij je leden leven 
inventariseren? Immers op de laatste 
ledenvergadering is geklaagd over de slechte 
karpervangsten, dus we hoeven alleen maar 
karper uit te zetten. Maar is dit wel zo?  

Op ledenvergaderingen voeren klagers vaak het 
hoogste woord waardoor er naar ze wordt 
geluisterd. Maar het is heel goed mogelijk dat 
sportvissers die de jaarvergadering niet 
bezoeken wél goed vangen en juist tevreden zijn 
met bijv. een laag karperbestand bestaande uit 
grote vissen. Het uitzetten van karper zal voor 
hen wellicht averechts werken. 

Voor een verantwoord viswaterbeheer is het 
daarom gewenst om een goed inzicht te hebben 
in de wensen en klachten van leden op basis van 
feiten en niet zoals vaak gebeurt uit te gaan van 
veronderstellingen. 

8.6. Slim je viswateren beheren? Differentiëren! 
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Verzamelen van gegevens 

Voor de meeste viswateren is het voldoende om 
te inventariseren welke typen sportvissers daar 
over het algemeen vissen, hoe deze sportvissers 
zich gedragen (waar vissen ze en hoe?) en 
enkele van hen te vragen wat ze van het 
viswater vinden en eventuele wensen hebben. 
Zo krijg je lokaal inzicht in de wensen van de 
sportvisser en waar eventuele knelpunten 
aanwezig zijn. 

Er zijn verschillende methoden om een beeld te 
krijgen van de wijze waarop een bepaald water 
wordt bevist en welke typen sportvissers het 
water gebruiken. Tijdens de Cursus Praktisch 
Viswaterbeheer leer je gebruik te maken van 
enquêtes en hengelvangstregistraties. 

Differentiëren in vier stappen 

Stap 1. Bepaal per viswater of dit het meest 
geschikt is als recreatieviswater, jeugdviswater, 
karperwater, snoekwater of wedstrijdwater. 
Natuurlijk kan een water meerdere functies 
vervullen, maar het is verstandig om per 
viswater één hoofdfunctie en eén 
belangrijke nevenfunctie toe te kennen. De 
geschiktheid voor bepaalde typen sportvissers 
zal vaak al overeen komen met het type 
sportvisser dat aan dat viswater te vinden is. 

Stap 2. Bepaal vervolgens of jouw viswateren 
samen voor alle typen sportvissers voldoende 
vismogelijkheden bieden of dat sommige 
sportvistypen, die wel een belangrijk deel 
uitmaken van jouw vereniging, onvoldoende 
mogelijkheden hebben. Het is dan de kunst om 
voor deze groep een kansrijk water te vinden 
waar je je beheer richt op het versterken van 
deze sportvisfunctie. Of naar mogelijkheden 
buiten je eigen viswateren te kijken (zie TIP 3). 

Stap 3. Bepaal of elk viswater goed voldoet 
aan zijn belangrijkste sportvisfunctie(s). De 
functie heeft namelijk gevolgen voor 
bijvoorbeeld de gewenste oeverinrichting en 
visstand; zijn er voldoende plekken voor 20, 40 
of 50 wedstrijdvissers? Of zijn de oevers veilig 
voor kinderen? Of kan de kunstaasvisser er goed 
langs het water lopen? Zit er wel genoeg vis om 
het water interessant te houden voor jeugd? Of 
zit er wel voldoende snoek? Of zijn de karpers 

wel groot genoeg? Zit er wel genoeg karper? 
Hoe zijn de hengelvangsten? Wat vinden de 
sportvissers ervan?  

Eventuele knelpunten, wensen en eisen van 
sportvissers kun je per viswater invullen op de 
bijbehorende factsheet. 

Stap 4. Is een water in orde, dan hoef je er niet 
direct iets aan te doen. Is er een knelpunt, dan 
kun je bepalen wat daaraan kan worden gedaan. 
Is dat een op korte termijn op te lossen 
knelpunt, dan volgt daar een maatregel of actie 
op voor de kortere termijn met een hoge 
prioriteit. Is het knelpunt minder zwaar, heeft 
het betrekking op een minder belangrijk water 
of is het pas op de lange termijn haalbaar, dan 
daalt het in prioriteit. 

TIP 1: Door voor al je viswateren factsheets te 
publiceren op je website, is het voor je leden per 
viswater direct duidelijk op welke sportvistypen 
het viswaterbeheer van de vereniging zich richt. 
Zo weet elke sportvisser welk water voor hém 
het meest geschikt is. 

TIP 2: Onthoud goed dat je altijd een beroep 
kunt doen op de professionals van je federatie 
om je te helpen bij het oplossen van knelpunten, 
het uitvoeren van maatregelen of het overleg 
met je gemeente of waterschap! 

TIP 3: Wanneer je als vereniging maar één 
viswater in beheer hebt, is het verstandig om 
eens te kijken welke andere viswateren er voor 
je leden onder ‘handbereik’ zijn. Bijvoorbeeld bij 
je buurverenigingen of federatief water in de 
buurt. En huurt jouw vereniging het visrecht wel 
van alle gemeentewateren? Of is daar ook ‘nog 
wat te halen’ voor je leden? 

  


