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Hans Logtens (5)

als voorzitter van de Hengelsport
federatie Limburg weet Hans 
 Logtens als geen ander wat er speelt 
bij de sportvissers in de regio. Hij 
staat op nummer 5 voor het water
schap Peel en Maasvallei.  

Wie is Hans Logtens?
“Ik woon al mijn hele leven in Limburg en al 
veertig jaar in de Maasvallei, dus ik heb veel 
feeling met de regio. Nadat ik jaren geleden ben 
begonnen als vrijwilliger bij mijn visvereniging, ben 
ik nu voorzitter van de federatie. Daar steek ik met 
veel plezier een groot deel van mijn tijd in. Naast 
het vissen voel ik mij erg betrokken bij de natuur, 
dus ik zet me er graag voor in. De natuur is er voor 
iedereen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis tegenwoordig niet veel meer. Eigenlijk maak 
ik nu een soort afweging: ik steek veel tijd in de 
hengelsport en ben er dagelijks mee bezig, zonder 
zelf te vissen. Dat vind ik prima zo, het geeft me 
genoeg voldoening.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Om het simpel te zeggen: Tegengas bieden aan de 
boeren en terreinbeheerders. Zij hebben alleen oog 
voor hun eigenbelang. We moeten een vuist maken 
voor de bescherming van ons water. Natuurlijk wa-
terbeheer is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. 
Met deze partij kunnen we ons op één ding focus-
sen. Daarbij is het goed dat we ons als vissers bre-
der oriënteren. Ik denk dat we als waterschap meer 
voor de vissport kunnen bereiken dan als federatie 
alleen: je doet nieuwe contacten op die voor ons als 
federatie en dus ook voor de visser belangrijk zijn. 

Op algemeen gebied wil ik mensen duidelijk maken 
hoe belangrijk het is om te stemmen. Helemaal voor 
ons Limburgers. Slecht waterbeheer zorgt bij ons 
letterlijk voor natte voeten.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“In Noord Limburg is de verdroging waar we mee 
te maken hebben een belangrijk punt, aangezien de 
waterkwaliteit daar van achteruit gaat. Verder moe-
ten er meer visvriendelijke oevers komen. Natuurlijk 
waterbeheer vind ik zoals ik al zei erg belangrijk 
en bovendien het water moet ook voor iedereen 
toegankelijk zijn. Verder hebben wij als grenspro-
vincie te maken met onze buitenlandse buren. Meer 
overleg en samenwerking moeten ervoor zorgen 
dat wij niet worden opgezadeld met het afval en de 
vervuiling van onze buren. Het milieu vind ik een 
belangrijk aspect: schoon water is belangrijk voor 
de visstand.”
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aad steRk (6)

aad sterk ziet het grote belang van 
water in, dus hij stelt zich graag 
beschikbaar voor Water natuurlijk. 
Wat hem betreft kan er niet genoeg 
aandacht zijn voor het natte goed.

Wie is Aad Sterk?
“Ik woon al 43 jaar in Venlo-Tegelen, dus ik ken het 
gebied goed. Ik zit al in de gemeenteraadscommis-
sie van Venlo waar ik mij zoveel mogelijk hard maak 
voor de sportvisser. Dat levert nogal eens heftige 
discussies op met mijn Groen Links collega’s die 
niks van vissen moeten weten. Daarbij ben ik ook 
secretaris van mijn visvereniging.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis twee keer per week. Langs de Maas op 
witvis, maar verder ook door heel Nederland met 
mijn club. Dan gaan we bijvoorbeeld een heel 
weekend weg naar Friesland. Vissen is voor mij echt 
ontspanning, ik hoef niet eens wat te vangen. Ik 
geniet van de natuur, de vogels en alles wat je langs 
de waterkant ziet.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik kan me allereerst volledig in het programma 
vinden. Daarbij hebben we hier heel veel CDA stem-
mende boeren, dus het is belangrijk om tegengas 
te bieden. Ik ben altijd al bezig geweest met water, 
vanuit de gemeente, maar ook in mijn eigen wijk. 
Nu ben ik bijvoorbeeld druk doende om van een 

afgraving hier een soort natuurgebied te maken 
waar je kunt wandelen en vissen.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“Hier in de regio is de toegankelijkheid van de Maas 
een belangrijk issue. Veel stukken grond langs de 
rivier worden verkocht aan het Limburgs Land-
schap, die vervolgens een hek om het terrein en 
wat koeien in de wei zetten. Vooral oudere vissers 
kunnen of durven daar vervolgens niet meer te 
vissen, omdat ze of niet bij de rivier kunnen komen 

of bang zijn voor de koeien. Veel oevers worden ook 
volgebouwd, waardoor je er niet meer kunt vissen. 
Dat wil ik tegen gaan.
Verder is de overlast van Oostblokkers die een 
enorme rotzooi langs de rivier achterlaten een 
belangrijk punt van aandacht. Ook de aalscholver-
problematiek moet onder de aandacht komen van 
de waterschappen. In Limburg hebben we alleen de 
Maas en de visvijvers. De vijvers worden leeggege-
ten dus daar moet wat aan gedaan worden, anders 
blijft er weinig meer over.”

tHIjs BeLgeRs (6)

thijs Belgers is secretaris bij de VBC 
Roerdal en heeft sinds hij met de 
VUt is tijd om zich bezig te houden 
met belangrijke zaken, waaronder 
het waterschap Roer en overmaas.

Wie is Thijs Belgers?
“Ik woon in Vlodrop, ben van huis uit fysiotherapeut, 
maar inmiddels met de VUT. Verder ben ik voorzitter 
bij HSV de Rietvoorn en secretaris bij de VBC Roer-
dal. Met de VBC zijn we nu druk in de weer met het 
monitoren van de nieuwe vispassage. We legen de 
fuiken bij de passage drie keer per week en binnen 
een week hebben we al twee zalmen gevangen. De 
vissen maken dus gebruik van de passage, dat gaat 
allemaal erg goed.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis zelf graag. Nu ik meer tijd heb, ga ik zo’n drie 
keer per week op pad. Ik hoef alleen de straat over 
te steken om in de Roer te kunnen vissen. Het is 
altijd heerlijk om een paar uurtjes vissen met mijn 
vliegenhengel.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik heb vanuit de VBC altijd al veel contact met 
de waterschappen, want we werken op heel veel 
gebieden nauw samen. Er is nu dus al veel overleg, 

maar het is handig om iemand binnen de organisa-
tie te hebben die echt kan meebeslissen. Zo kunnen 
sportvissers mede het beleid bepalen bij de water-
schappen. En met deze partij kunnen we tegenwicht 
bieden aan de landbouwers in de regio.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“De Kaderrichtlijn Water is heel belangrijk voor de 
sportvisser. We moeten weten wat er precies gaat 
gebeuren met ons viswater. De visrechten moeten 
worden behouden en als het even kan natuurlijk 
worden uitgebreid. Ook ben ik vanuit de VBC al druk 
met vismigratie en daar wil ik graag mee doorgaan. 
De erosie is een andere kwestie waar we in Zuid 
Limburg mee te maken hebben. Vervuild water 
stroomt van de heuvels de beken in, daar moeten 
we mee oppassen. Het is bovendien ook niet goed 
voor het behoud van het Limburgse landschap. 
Verder is de verdroging een ander probleem dat in 
Limburg speelt en dat is niet goed voor het viswater. 
Aan de andere kant moeten we erop toezien dat 
er niet overal dammen worden gebouwd tegen de 
verdroging, waardoor de vismigratie weer in de 
knel komt. Dat zijn typisch zaken die de sportvisser 
aangaan en waar ik me voor wil inzetten.”

WateRsCHaP RoeR en oVeRMaas

WateRsCHaP PeeL en MaasVaLLeI


