Maatregelen
Maaien, snoeien: Met de bosmaaier kunnen in de
oevervegetatie visstekken van twee tot vier meter breed
worden gemaakt. Soms is het nodig plaatselijk waterplanten te verwijderen. Dit wordt uitgevoerd in overleg
met het waterschap. Belangrijk is dat er altijd voldoende
schuilplaats voor vis overblijft.
Aanleg van vissteigers: Om visstekken duurzaam te
borgen kan een steiger of visstoep worden aangelegd. De
visclub kan dit vaak uit eigen ‘sportvismiddelen’ betalen.
Aanleg vissenbossen: Door de kunstmatige inrichting
van ‘water in de wijk’ is de biodiversiteit beperkt. Aanleg
van vissenbossen biedt vissen, insecten en vogels
schuilgelegenheid. Een vissenbos bestaat uit een dubbele
rij palen met daartussen snoeihout.
Uitzet karper: In VISparels waar zich van nature geen
aantrekkelijke visstand kan ontwikkelen, kan het
uitzetten van gekweekte karper een oplossing bieden.
Dit resulteert in een aantrekkelijke visstand met een
goede kans op het vangen van een vis.

Ook een
VISparel in jouw wijk?
Heeft jouw hengelsportvereniging, jouw wijk of jouw
gemeente een water in de wijk dat een echte VISparel kan
worden? Kijk dan voor meer informatie op www.visparel.nl
of neem direct contact met ons op.

Sportvisserij Nederland
Telefoon: 030-6058400
Email:
visparel@sportvisserijnederland.nl
Website: www.visparel.nl

Iedere wijk

zijn eigen

VISparels voor jong en oud
Een mooi viswater in de wijk biedt de bewoners een plek
om te bewegen, beleven en ontstressen. Jaarlijks is het
voor honderdduizenden vissende kinderen dé plek om
buiten te spelen: een watertje vlakbij huis waar ze hun
eerste voorn, baars of zeelt vangen. Vissen is voor kinderen
één grote natuurontdekkingsreis, even verlost van
beeldscherm en games.
Viswateren in de wijk zijn de ‘trapveldjes’ van de sportvisserij waar kinderen en hun ouders actief en gezond buiten
zijn en elkaar ontmoeten. Maar ook voor vissende ouderen
zijn deze wateren in de buurt enorm belangrijk om buiten
actief te blijven. Deze belangrijke lokale maatschappelijke
functie willen wij realiseren in ‘VISparels’.

Wat is een VISparel?
Een VISparel is een water in de wijk met een specifieke
hengelfunctie. Het is een goed toegankelijk en bevisbaar
water met een goede kans op een leuke vangst. Kinderen
kunnen er veilig leren vissen. Het is een viswater waar
alle wijkbewoners, dus ook ouderen en minder validen,
een veilige visstek aan het water kunnen vinden. Er is
plaats voor tien tot twintig sportvissers. Hierdoor zijn ook
kleinschalige jeugdactiviteiten en visuitjes met bewoners
van zorginstellingen mogelijk.

Maatschappelijk belang
Vanwege de maatschappelijke functie wil de sportvisserij
actief met het water in de bebouwde kom aan de slag.
Samen met de gemeente en het waterschap kan de lokale
hengelsportvereniging zo’n ‘VISparel’ in de wijk creëren. Het
goede nieuws is dat het water er vaak al ligt. Het hoeft alleen
maar goed toegankelijk en bevisbaar te worden gemaakt.
Soms moet er ook iets aan de visstand worden verbeterd.
Deskundig advies vanuit Sportvisserij Nederland en de
regionale hengelsportfederatie zorgt dat dit goed gebeurt.

Samenwerking en zelfwerkzaamheid
Hengelsportverenigingen staan in beginsel zelf aan de
lat om ‘hun’ VISparels te realiseren en te onderhouden.
Dat doen ze met hulp van vrijwilligers, eigen financiële
middelen en landelijke subsidie. Het levert de wijken
mooie, goed onderhouden vijvers op, waar volop ruimte
is voor natuurbeleving en recreatie door jong en oud.
De gemeente zal de vereniging wel toestemming moeten
geven om zelf maatregelen uit te voeren. Daarnaast kan
de gemeente met kleine aanpassingen in het reguliere
beheer een steentje bijdragen.
Een feestelijke opening van de VISparel door de onthulling van een speciaal informatiebord door de wethouder
is een leuke manier om de samenwerking een gezicht te
geven. Op dit bord is te zien wat er in de vijver zwemt,
hoe het onderhoud plaatsvindt en wie initiatiefnemer is.

