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LOOD EN DE
SPORTVISSERIJ

Samen met koper en goud is 
lood het langst bekende me-
taal. Het is echter een me-
taalsoort die ‘cumuleert’: 

lood breekt niet af maar blijft aan-
wezig in het milieu en stapelt zich 
in de loop der jaren op in het water. 
In sommige gevallen kan lood bo-
vendien schadelijke, giftige e� ec-
ten hebben op mens, dier en mili-
eu. In de Loodcode van Sportvisserij 
Nederland wordt daarom ook aan-

FRED BLOOT, adjunct-directeur 
Sportvisserij Nederland en president 
European Anglers Alliance.

Het streven is 
om vóór 

2020 
een breed scala aan 

loodvervangers in de 
markt te zetten

In de samenleving, nationaal en internatio-
naal, is een steeds luidere discussie over het 
uitbannen van lood in het milieu. Sportvissers 
staan middenin de samenleving en daarom is 
het zaak dat wij als hengelsport ons loodver-
bruik verminderen en op zoek gaan naar goede 
vervangers.

bevolen om lood dat je niet meer 
gebruikt bij het chemisch afval te 
deponeren. Het is niet voor niets dat 
brandsto� en loodvrij zijn en lood 
ook in veel andere producten is uit-
gebannen. 

STANDPUNT
Sportvissers gebruiken nog steeds 
lood en daardoor zijn wij nu een 
van de belangrijkste gebruikers-
groepen van deze metaalsoort. Als 
georganiseerde hengelsport zetten 
we daarom vol in op het ontwik-
kelen van goede loodalternatieven. 
De Tackle & Trade industrie en een 
aantal leden van de European Ang-
lers Alliance (EAA) – de markt van 
vislood is internationaal , dus dit 
probleem kan alleen op dat niveau 
worden opgelost – willen vóór 2020 
een breed scala aan loodvervangers 
in de markt zetten. Die moeten voor 
de consument aantrekkelijk zijn en 
binnen alle sportvisdisciplines kun-
nen worden toegepast. Bij het ont-
wikkelen van loodvervangers moet 
de cumulatieve werking (de af-
breekbaarheid) van het product lei-

dend zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld al 
behoorlijke, van steen en ijzer ge-
maakte, alternatieven op de markt.

OPROEP
Sportvisserij Nederland roept – sa-
men met vele andere leden van de 
EAA – de marktsector én de indi-
viduele sportvisser op om uiterlijk 
vanaf 2020 te stoppen met het pro-
duceren, verdelen en gebruiken van 
lood. Hierop voortbordurend wordt 
opgeroepen om in de komende ja-
ren al het lood te vervangen door 
geschikte, loodvrije alternatieven. 
Kleine loodhagels kunnen niet zon-
der het gebruik van lood worden 
geproduceerd. Daarom zetten we 
wel in op het blijvend toestaan van 
lood(hagels) tot 0.06 gram. Het ver-
lies hiervan is ook minimaal.
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