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Wim PiePer (12)

Wim Pieper heeft als wethouder van rheden en lid van 
provinciale staten al aardig wat ervaring opgebouwd 
als bestuurder. Het werd wat hem betreft tijd voor een 
nieuwe uitdaging. 

Wat is uw achtergrond? 
“Als wethouder heb ik mij al bezig gehouden met de waterkwaliteit in de 
gemeente Rheden. Ook nu nog ben ik heel actief en erg betrokken in mijn 
gemeente. Zo ben ik bezig met verschillende onderzoeken naar misstanden 
in de regio.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis al sinds jongs af aan. Mijn vader had een hengelsportzaak dus ik kwam 
al vroeg in aanraking met de hengelsport. Ik ga nog wel eens met mijn zoon 
op pad, met de werphengel achter snoeken aan bijvoorbeeld. Maar te weinig.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik had al veel contact met de vereniging en zodoende vroegen ze mij om me 
kandidaat te stellen. Ik heb zelf al eens een politieke partij opgericht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en zit nu in de fractie. Dus toen ik hoorde over de 
oprichting van Water Natuurlijk was ik meteen geïnteresseerd. Bestuurder zijn 
van een waterschap lijkt me een hele mooie nieuwe uitdaging.”

Welke speerpunten 
heeft u voor de 
hengelsport?
“Schoon en helder 
water, minder stuwen, 
meer paaiplaatsen en 
een betere toegan-
kelijkheid van alle 
wateren. En wat ik 
persoonlijk erg belang-
rijk vind is dat er meer 
rolstoelvriendelijke 
visplekken komen. 
Verder vind ik dat de 
nevengeulen naast de 
rivier goed toeganke-
lijk moeten worden 
voor sportvissers.”

WATerSCHAP rijn en ijSSel

Dirk kuiPerS (4)

Al tien jaar is Dirk kuipers langs de waterkant te vin-
den als watermonsternemer voor de VBC Oost Gelder-
se Wateren. nu vindt hij het tijd worden zich ook met 
de bestuurlijke kant van water te bemoeien.

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon al weer sinds 1984 in Doetinchem en ik ben vanaf die tijd lid van de 
lokale hengelsportvereniging. Daarnaast ben ik al raadslid voor Groen Links. Ik 
was altijd werkzaam in het gevangeniswezen, maar na mijn pensioen ben ik 
een echte bestuurder geworden. Ik heb dus al flink wat bestuurlijke ervaring.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik kan wel zeggen dat vissen mijn lust en mijn leven is. Sinds ik kan lopen 
ben ik in het bezit van een hengel.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Via Groen Links kwam ik erachter dat deze partij in de maak was. Mijn partij 
doet niet mee, dus dit leek mij ideaal. Voor mij is het ook natuurlijker om me 
bij deze club te voegen. Als vissende Groen Linkser krijg ik nogal eens wat 
vragen over mijn hobby. Zij zien mij als jager. Maar ik kan me goed verdedigen 
hoor. Ik denk in ieder geval dat deze samenwerking goed uitpakt.”

Welke speerpunten 
heeft u voor de 
hengelsport?
“In mijn regio is er 
al heel goed contact 
tussen het waterschap 
en de vissers. Er wordt 
goed geluisterd naar 
de hengelsport. Maar 
het kan altijd beter. Ik 
wil nog meer aandacht 
voor de waterrecreant. 
Sommige gemeenten 
hebben echt te weinig 
oog voor de hengel-
sport. Verder moet 
het contact met onze 
Duitse buren nog meer 
worden verbeterd. Als 
waterschapsbestuur-
der kun je ook op dat 
vlak meer voor elkaar 
krijgen.”

Dit zijn jouw
sportviskandidaten van
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midden nederland

Ger VAn HOuT (7)

Ger van Hout is als jager en sport-
visser een buitenmens pur sang. 
Gecombineerd met zijn bestuurlijke 
ervaring bij de federatie midden 
nederland is dit voor hem reden 
geweest zich kandidaat te stellen 
voor Water natuurlijk.

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon in het Land van Maas en Waal en werk 
als consulent bij de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging en ben als bestuurder/vrijwilliger 
actief bij de federatie Midden Nederland. Uit erva-
ring weet ik wat belangrijk is voor de sportvisser, 
het viswater en de natuur er omheen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Het jagen en vissen zit in mijn genen gebakken. 
Helaas komt het er door de volle agenda meestal 
niet van. Ik woon erg dicht bij de Waal en in de 
zomer probeer ik die achterstand in te halen. Dit 
jaar heb ik het barbelen ontdekt, erg leuk! In de 
wintermaanden ga ik graag achter de roofvis aan 
in de Loosdrechtse en Tienhovense Plassen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Er worden bij het waterschap in toenemende 
mate veel beslissingen genomen die de belangen 
van de vis en de sportvisser direct raken. Het is 
daarom belangrijk dat wij daar stevig vertegen-
woordigd zijn. Door de aansluiting bij Water Na-
tuurlijk zijn we onderdeel van een partij met een 
achterban van enkele miljoenen leden en kunnen 
we écht het verschil maken.

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Ten eerste moeten er niet te zware eisen aan 
de verplichte visplannen worden gesteld. De 
Kaderrichtlijn Water kan goed zijn voor de vis en 
sportvisser, als het ambitieniveau op een reëel 
niveau ligt. Het moet niet zo zijn dat alle brasem 
verplicht door beroepsvissers wordt weggevangen 
om het water helderder te maken. Andere be-
langrijke punten zijn de blijvende toegankelijkheid 
van natuurvriendelijke oevers en de aalscholver-
problematiek. Van die laatste staat vast dat er in 
het Rivierengebied veel schade is. Er moet méér 
schuilmogelijkheid komen voor de vis en mis-
schien moeten we zelfs drastischer maatregelen 
nemen. Ik verwacht niet dat iedereen daar zomaar 
achter gaat staan, dus we zullen dit goed moeten 
uitleggen.”

rOBin SCHulze (12)

robin Schulze zat namens zijn 
hengelsportvereniging eerder al in 
de VBC Amsterdam-rijnkanaal en 
stelt zich nu beschikbaar voor een 
plek in het bestuur van waterschap 
rivierenland. 

Wat is uw achtergrond?
“Ik kom uit Tiel en ben ex-militair. Ik zou nu dus 
genoeg vrije tijd moeten hebben, maar het tegen-
deel blijkt echter waar. Bij mijn visclub  “Onder 
Ons” ben ik voorzitter van de vispascontrolecom-
missie, doe ik elke donderdagavond de visvergun-
ningenverkoop en zo zijn er nog een aantal zaken. 
Ik ben altijd druk met regelen en vergaderen.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis graag, maar het komt er de laatste tijd te 
weinig van. Als ik ga vissen, dan ga ik meestal 
met mijn zoon achter de witvis aan. Dan gaan we 
’s ochtends vroeg weg en keren we in de middag 
weer huiswaarts, zodat we nog tijd over houden 
voor andere dingen. Als het goed is heb ik binnen-
kort gelukkig weer wat meer tijd om te vissen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Namens mijn hengelsportvereniging heb ik eer-
der al in de VBC Amsterdam-Rijnkanaal gezeten 
en nu heb ik me hiervoor beschikbaar gesteld. 
Dit omdat het belangrijk is dat we als vissers 
een stem kunnen inbrengen. Doe je dat niet, dan 
weet je niks en kun je nergens over meebeslissen 
– je vist dan zogezegd achter het net. Kijk naar 
de kribverlaging langs de Waal. Daar zijn we als 
vereniging en met federatie Midden Nederland 
ook druk mee bezig. We hopen door onze bemoei-
enis in ieder geval een aantal kribben te kunnen 
behouden.”
 
Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Allereerst moet het water toegankelijker worden. 
Eén kant van het Amsterdam-Rijnkanaal is erg 
slecht bereikbaar, vooral voor minder validen, 
dus er moeten meer steigers komen – daarbij 
rekening houdend met andere waterrecreanten. 
Daarnaast is de waterkwaliteit ook belangrijk. 
Gelukkig is er ook vanuit het waterschap al veel 
meer aandacht voor de vissen. Zo zijn ze nu bezig 
met visvriendelijke gemalen. Andere speerpunten 
zijn het baggeren van wateren en de aanleg van 
paaiplaatsen. Bij dit soort maatregelen moet ech-
ter eerst goed worden 
gekeken op welke 
plek wel en welke niet 
wordt ingegrepen. Veel 
visserijzaken zullen we 
daarom eerst in kaart 
moeten brengen.”

Wim VAn Dijk (4)

Wim van Dijk is voorzitter bij ver-
schillende hengelsportverenigingen 
en heeft diverse bestuursfuncties 
bekleed bij organisaties die over 
het water in de regio gaan. met 
deze achtergrond is zijn kandida-
tuur voor Water natuurlijk een 
logische optelsom.

Wat is uw achtergrond?
“Ik ben Wim van Dijk uit Ameide. Na 34 jaar lang 
gemeentelijk ambtenaar te zijn geweest, ben ik 
nu met de VUT en heb ik tijd over om mij met 
andere zaken bezig te houden. Ik ben al vele 
jaren voorzitter bij verschillende hengelsportver-
enigingen en heb verscheidene bestuursfuncties 
bekleed in andere besturen die over het water 
in de regio gaan – dus ik kan wel zeggen dat ik 
enige ervaring heb.”

Wat is uw relatie met de hengelsport
“Mijn vader nam me vroeger mee uit vissen en 
inmiddels vis ik al 33 jaar (sowieso bijna elke 
zaterdag) op witvis met dezelfde vismaat. Lekker 
ontspannend, geen gezeur.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Hoewel we met drie belangenorganisaties 
samenwerken, denk ik dat we met deze partij een 
vuist kunnen maken. Natuurlijk is het een kwestie 
van geven en nemen, maar ik weet zeker dat we 
de neuzen in dezelfde richting kunnen krijgen. 
Het waterschap was altijd een wat star bestuur 
waarin de boeren de overhand hadden – wat 
overigens logisch is, het is tenslotte beroepsmatig 
hun belang. Maar wij hebben een andere kijk 
op dingen en kunnen andere zaken onder de 
aandacht brengen.”
 
Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Het belangrijkste is simpel gezegd goed bevis-
baar water. Dus schoon, kroosvrij water met een 
goede diepte – vooral in de polders die wij veel in 
de regio hebben. Een goede bereikbaarheid is erg 
belangrijk, het water moet voor vissers toeganke-
lijk zijn. Helaas lopen er ook vissers rond die een 
rotzooi achterlaten op hun stek, dus ik vind niet 
dat alle oevers visvriendelijk moeten zijn. Boeren 
moeten niet de dupe worden van tuig dat visdraad 
achterlaat. Maar alle wateren langs de openbare 
weg moeten in ieder geval wel goed bereik-
baar zijn of worden 
gemaakt.”

WATerSCHAP riVierenlAnD


