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nze Hengelsportfederatie doet 
mee aan de verkiezingen als 
onderdeel van de coalitie Water 

Natuurlijk – samen met de Milieufedera-
tie, provinciale Landschappen, Natuurmo-
numenten en andere organisaties die zich 
in Groningen en Drenthe bezig houden 
met watermilieu en natuur. De federatie 
onderhoudt al vele jaren goede contacten 
met de waterschappen in onze regio. In 
vogelvlucht laten we hier zien hoe deze 
contacten zijn uitgebouwd tot samenwer-
kingsverbanden waar niet alleen de vis-
sen, maar ook de vissers van profiteren.

VUIST TEGEN VERVUILING
De hengelsportfederatie Drenthe Gro-
ningen heeft een geschiedenis die vele 
decennia teruggaat. In beide provincies 
was er vanaf de eerste helft van de vorige 
eeuw in de plaatselijke hengelsportver-
enigingen behoefte aan een regionale 
overkoepeling. Dit om de leden met een 
en dezelfde vergunning in meer water 
te kunnen laten vissen, maar ook om 
gezamenlijk een vuist te maken tegen 
de gigantische watervervuiling die voor 
veel vissterfte zorgde. Tot in de jaren ’70 
van de vorige eeuw sneuvelden ieder jaar 
complete visbestanden als gevolg van het 
afvalwater van aardappelmeel-, suiker- en 
strokartonfabrieken, dat ongezuiverd 
op het oppervlaktewater werd geloosd. 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Waar kiezen We voor?

O

Dit Visblad staat bol van de 
aanstaande verkiezingen voor de 
waterschapsbesturen. Maar waar 
kiezen we eigenlijk voor?
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De enige remedie was het uitzetten van 
nieuwe pootvis door de hengelsportorga-
nisaties. Het was dweilen met de kraan 
open, maar je moest wat.
Toentertijd hadden de waterschappen tot 
taak de aan- en afvoer van water zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Beken werden 
rechtgetrokken, stuwen en gemalen ge-
plaatst en water- en oeverplanten rigou-
reus verwijderd: alles stond in het teken 
van waterbeheersing. Ecologie, natuur-
ontwikkeling, vis en vismigratie kwamen 
er niet aan te pas.

ZORG VOOR WATER
Met de komst van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren, werd de zorg voor 
de waterkwaliteit vanaf de jaren ’70 in 
Drenthe een taak van het Zuiveringsschap 
Drenthe en in Groningen van de Provin-
ciale Dienst Zuiveringsbeheer. Aanleg van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties en regelma-
tige controle van de waterkwaliteit behoor-
den o.m. tot het takenpakket. Het ergste 
leed voor de visstand leek hiermee geleden.
In 2000 vond er een grote reorganisatie 
plaats in waterbeherend Noord-Neder-
land. De diverse waterschappen fuseer-
den tot de vier huidige grote waterschap-
pen: Reest en Wieden, Velt en Vecht, 
Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest. De 
waterschappen kregen het beheer van tal 
van provinciale wateren overgedragen en 
werden zogenoemde ‘all-in’ waterschap-
pen: naast de taak van de water aan- en 
afvoer, moesten ze voortaan ook zorg 
dragen voor de waterkwaliteit.

VISRECHTEN
De basis van de sportvisserij is van ouds-
her het visrecht. Kort gezegd: het recht 
om in het water te vissen, ook om vis in 

In de samenwerking van de federatie met het waterschap Noorderzijlvest is onderzoek naar de 
visstand een belangrijk item.

De natuur krijgt meer ruimte, maar deelname aan Water Natuurlijk 
betekent niet dat de federatie zich niet meer inzet voor goed bereikbare 
stekken voor sportvissers.

Water Natuurlijk staat ook voor het passeerbaar maken van stuwen voor 
vissen. (foto: Groene Zoden Fotografie)
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het water uit te zetten. Visrechten worden 
gehuurd van de watereigenaren. In onze 
regio bezit de Federatie Groningen Dren-
the de visrechten van circa 90% van de op-
pervlaktewateren. Deze huurt zij bijvoor-
beeld van gemeenten en provincies, maar 
vooral van de waterschappen. Federatie en 
waterschappen zijn dus contractspartners. 
De huur van visrechten is gebonden aan 
voorwaarden. De voorwaarden voor de 
uitvoering van de sportvisserij staan opge-
somd in de Lijst van Viswateren.

INTEGRAAL BEHEER
De Visserijwet draagt het beheer van de 
visstand op aan de visrechthebbende. Voor 
bijna alle wateren in Groningen en Dren-
the is dat dus de federatie. In het verleden 
kon de federatie met het visstandbeheer 
doen wat ze zelf wilde. Een mooi plasje 
omvormen tot karperput: geen probleem, 
kwestie van voldoende pootkarper bestel-
len. In gelijke tred met de zorg voor de 
waterkwaliteit, stelde de overheid echter 
ook eisen aan het te voeren visstandbe-
heer. Vooral het Beleidsbesluit Binnenvis-
serij uit de jaren ’90 heeft veel invloed 
gehad. Dit bepaalde dat de watereigenaar 
en de visrechthebbende samen moeten 
zorgen dat in de wateren een natuurlijke 
en evenwichtige visstand rondzwemt 
die zichzelf in evenwicht houdt en geen 
schade ondervindt van de visserij. Deze 
opdracht was precies waar de federatie op 
zat te wachten: het herstel van de typische 
Drentse beekvisstand of creëren van meer 
soortenrijkdom in de kanalen is niet mo-
gelijk zonder verbetering van het watermi-
lieu. En zover reikt het visrecht niet. Daar 
heb je de watereigenaar bij nodig. Als eer-
ste werd met waterschap Hunze en Aa’s 
vanaf de jaren ’90 een samenwerkings-
verband opgebouwd, waarbij het water-
schap Noorderzijlvest aanhaakte. Hieruit 
zijn diverse plannen voortgevloeid, zoals 
het Soortenbeschermingsplan Vissoorten 
Drentse Bovenlopen en de Vismigratie-
visie Van Wad tot Aa. Ook in het zuiden 
van Drenthe zijn met waterschap Reest en 
Wieden en de provincie Drenthe plan-
nen opgesteld voor de Westerborker- en 
Beilerstroom, Linthorst-Homankanaal en 
het Oude Diep.

EUROPESE KADERRICHTLIJN 
WATER (KRW)
Met de KRW geeft ‘Brussel’ de richtlij-
nen voor waterbeheerders in Europa 
in hoeverre zij hun wateren voor 2015 

ecologisch op orde moeten hebben. De 
beheerders moeten aan Brussel rappor-
teren hoe zij dit op gaan pakken. Tevens 
moeten zij aangeven hoe de waterkwali-
teit en de natuur in de wateren zich de ko-
mende jaren gaat ontwikkelen. De KRW 
stelt als eis dat de huidige situatie niet 
mag verslechteren. 
De aanwezige vissoorten zijn ook graad-
meter voor de waterkwaliteit. In beken 
moeten bijvoorbeeld soorten leven die van 
nature voorkomen in stromend water. Ver-
antwoordelijk voor het bereiken van de in 
de KRW gestelde doelen is niet de visrecht-
hebbende federatie, maar het waterschap 
als eigenaar. En dat verandert de zaak. De 
waterschappen zijn nu al hard aan het 
werk om de vissen in hun water meer 
kansen te geven: vistrappen en natuurlijke 
oevers worden aangelegd, beken mogen 
weer slingeren, waterplanten blijven staan 
en riooloverstorten worden verbeterd. Zo-
maar een aantal voorbeelden die iedereen 
die vist met eigen ogen kan zien.

SAMEN VERDER
De verantwoordelijkheid voor de visstand 
is dus geen zaak meer van de federatie 
alleen, ondanks het bezit van de visrech-
ten. Nieuwe huurovereenkomsten van vis-
recht die de waterschappen aangaan met 

DE SPORTVISSERIJKANDIDATEN IN DE fEDERATIE 
GRONINGEN DRENTHE
Waterschap Hunze en Aa’s – Derk Nieuwenhuis (10)
Waterschap Noorderzijlvest – Sjoerd Schoonhoven (5)
Waterschap Reest en Wieden – Jan Pepping (9) en Fred Landwaart (10)

Rijp maAA kanaal Harkstede: Natuurlijk water, voor vis én hengelaar.

de federatie, schrijven voor dat het beheer 
gezamenlijk wordt opgepakt. Hierbij 
krijgen de eisen waaraan de waterschap-
pen wat betreft ecologie en waterkwaliteit 
richting ‘Brussel’ moeten voldoen voor-
rang. De federatie ziet dit partnerschap 
als een waarborg voor de sportvisserij in 
de toekomst. Aan een goede invulling 
wordt inmiddels gewerkt. De federatie is 
bijvoorbeeld bezig met de opbouw van 
vismonitoringsteams die samen met de 
waterschappen visstandonderzoek kun-
nen uitvoeren.
Omdat aanleg van natuurvriendelijke 
oevers in combinatie met ecologisch 
beheer er toe kan leiden dat sportvissers 
hun stekken onbevisbaar zien worden, is 
de federatie begonnen met het inventa-
riseren van de huidige vismogelijkheden 
in de regio. Doel is voldoende plek over 
te houden voor de 50.000 sportvissers in 
Groningen en Drenthe, zodat we kunnen 
blijven genieten van een optimaal water-
milieu waarin de visstand floreert.

GA STEMMEN!
Zoals gezegd doet de federatie via de 
coalitie Water Natuurlijk mee aan de 
aanstaande waterschapsverkiezingen. Dit 
neemt niet weg dat de federatie ook zelf-
standig blijft opkomen voor de belangen 
van vis, visser en watermilieu. 
Wat betreft de verkiezingen: ga in de 
eerste plaats vooral stemmen. Op de flap 
van dit nummer van Hét Visblad vind je 
per waterschap de kieslijsten van Water 
Natuurlijk. Hier staan ook de kandidaten 
aangegeven die binding hebben met de 
federatie. n


