
Aan alle Raadsleden van de 

gemeente Zaanstad 

 

Bilthoven, 29 mei 2009 

 

Betreft: Nota Dierenwelzijn en vissen 

 

 

 

Geachte Gemeenteraad, 

 

Op donderdag 4 juni behandeld uw Gemeenteraad de Nota Dierenwelzijn. In paragraaf “7.3 Vissen” 

staan veel onjuistheden. De gemeente heeft hierin klakkeloos de standpunten van de website van 

de Dierenbescherming overgenomen zonder haar lokale hengelsportverenigingen (meer dan 7000 

leden) hierover te horen. In de nota worden we geschoffeerd als ondeskundige, onwetende en 

onverschillige sportvissers en staan er zaken genoemd die niet op de sportvisserij in Zaanstad van 

toepassing zijn. Er is slecht huiswerk gedaan. Op deze manier hoort geen beleid tot stand te 

komen en hier is dan ook geen maatschappelijk draagvlak voor binnen de gemeente. 

 

Onze hengelsportvereniging kent een bloeiend verenigingsleven met veel vrijwilligers die zich 

inzetten voor schoon water, mooie natuur in de stad en een goede visstand. Sportvissers zijn 

natuurmensen. Onze vereniging is overigens blij met het voorstel dat in de nota wordt gedaan om 

vooral de jeugd goede voorlichting te geven over de hengelsport en het omgaan met vissen. De 

hengelsportvereniging geeft hiervoor al jaren viscursussen aan haar jeugdleden en vislessen op 

basisscholen. Hiermee brengen we kinderen op een leuke en spannende manier in aanraking met 

de natuur en leren we kinderen op een juiste manier vissen en op een respectvolle manier met de 

natuur en de vis omgaan. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor de natuur waardoor ze geen 

rommel achterlaten of vernielingen aanrichten.  

 

Een verplichte cursus voor het krijgen van een visvergunning waarover werd gesproken in het 

Zaanstad Beraad van 14 mei j.l. is dus niet nodig en maakt het sportvissen minder toegankelijk. 

De hengelsportvereniging neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van voorlichting al 

serieus en besteed hier veel werk aan samen met de regionale en landelijke sportvisserij-

organisaties. Niet alleen aan jeugd maar ook aan volwassenen. Mochten er ondanks alle goede 

voorlichting toch nog incidentele misstanden aan de waterkant ontstaan dan hebben wij zeven 

opgeleide hengelsportcontroleurs en een BOA binnen Zaanstad paraat staan welke kunnen 

ingrijpen.  

 

Binnen onze gemeente zijn overigens betere mogelijkheden om het vissenwelzijn te verbeteren. 

Daarbij denken wij aan het bestrijden van zwartvisserij. Deze sportvissers vissen zonder 

vergunning en zijn voor de hengelsportvereniging onbereikbaar om voorlichting aan te geven. 

Daarnaast kan het vissenwelzijn ook verbeterd worden door het tegengaan van stroperij en te 

zorgen voor schoon water. Hier zouden we graag met de gemeente samen verder aan werken. 

 

Ik hoop dat u kennis wilt nemen van onze opmerkingen op de paragraaf “7.3 Vissen” (zie bijlage) 

en hiermee de komende raadsvergadering in alle wijsheid een goed besluit over te nemen, zodat 

onze jeugd en oudere sportvissers ook in de toekomst van het vissen in Zaanstad kunnen blijven 

genieten. Vanzelfsprekend zijn we ten alle tijde bereid om antwoord te geven op eventuele vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Thijs Ten Wolde      

Voorzitter Hengelsportvereniging Zaanstreek    

Tel. 06-14280740       

 

 

Bijlage: Opmerkingen Nota Dierenwelzijn paragraaf “7.3 Vissen”. 


