8.3. Delen van viswater: samen staan we sterk!
Sportvissers willen het liefst
met één
VISpas in al het Nederlandse water kunnen
vissen. Om dat mogelijk te maken moeten
die wateren echter wel zijn opgenomen in
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
VISwateren. Gelukkig is dit voor de meeste
Nederlandse wateren het geval. Maar het
kan nog steeds veel beter.

In bijvoorbeeld Utrecht, Friesland en Groningen
mag je gelukkig al met elke VISpas in bijna alle
viswateren vissen. Maar waarom wil dat in de
overige provincies dan minder goed lukken?

Argumenten om water te delen
Solidariteit (samen staan we sterk!), gelijkheid
(goed voor ons allemaal) en duidelijkheid voor
de sportvisser (duidelijker regelgeving) zijn
belangrijke redenen om viswater te delen. Maar
het belangrijkste argument is: “Het is de wens
van het overgrote deel van de sportvissers
en kost niets extra”. Ook wordt de VISpas –
dus ook die van jóuw HSV - hiermee een nóg
sterker product. En dat is goed voor de gehele
sportvisserij.

Argumenten om niet te delen
Er blijkt in de praktijk nogal wat onduidelijkheid
te bestaan over het delen van viswater.
Sommige HSVen vrezen voor verlies van
identiteit, leden en inkomsten. Ook wordt
gevreesd voor de toename van het aantal nietleden, de daarmee toenemende druk op
visstekken en de toenemende kans op overlast
met als gevolg problemen met de controle en
handhaving. De vraag rijst ook wie er dan lokaal
verantwoordelijk is voor het viswaterbeheer.

Sportvisserij Nederland, de federaties en de
meeste hengelsportverenigingen (HSVen) delen
via ‘de Gezamenlijke Lijst’ hun wateren met
elkaar, waarvan zij het visrecht huren of een
machtiging hebben. Ben je lid van een
aangesloten HSV, dan mag je met je VISpas in
al deze wateren vissen; dit zijn de donkerblauwgekleurde wateren in de VISplanner. In de
roodbruin gekleurde wateren mogen alleen
sportvissers met een VISpas van de betreffende
vereniging vissen.

De sportvisser centraal
Voor de sportvisser is deze ‘versnippering’ van
viswater natuurlijk best vervelend. De meeste
sportvissers vissen voornamelijk vlakbij huis in
het viswater van hun lokale HSV.
Maar wat als je een keer op vakantie of op
bezoek bent bij familie of vrienden, die niet in
de buurt wonen? Dan wil je met je VISpas toch
ook daar kunnen vissen zonder verplicht een
extra VISpas aan te schaffen?

Raak ik mijn identiteit kwijt?
Wanneer bepaalde wateren voor jouw HSV van
grote waarde zijn voor jouw leden, dan
verandert dat niet wanneer je dat water deelt.
Het is nog steeds jouw viswater, waarvan jij de
visrechthebbende bent. En jouw leden kunnen
nog steeds in dat water vissen een meebeslissen
hoe dat water in de toekomst wordt beheerd.

En waarom zou je niet ook in het viswater van
je buurvereniging kunnen vissen met je eigen
VISpas? Als hun leden dan ook bij jou mogen
vissen zijn er toch alleen maar winnaars?
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visstand. Hier verandert niets aan als je het
water deelt met alle VISpashouders.

Raak ik leden kwijt?
HSVen die al hun viswater delen blijken geen
noemenswaardig verlies van leden te lijden. Het
wordt ook niet drukker aan de waterkant. De
meeste sportvissers vissen dichtbij huis en
worden dan ook lid van hun lokale HSV. Mocht
jouw vereniging toch met een flinke ledendaling
te maken krijgen door het delen van water, dan
is het bijvoorbeeld mogelijk om hiervoor op
maat financiële compensatie te krijgen.

Overdracht van visrecht is anders
Steeds meer waterschappen willen één
aanspreekpunt vanuit de sportvisserij, dat
tevens verantwoordelijk is voor het te voeren
visserijbeheer.
Bij het verlengen van
huurovereenkomsten eisen zij daarom dat de
visrechten worden overgedragen aan een
hegelsportfederatie. Deze overdracht wordt
nogal eens verward met het vrijwillig delen van
viswater via de Gezamenlijke Lijst. Bij de
overdracht van visrecht kun je als HSV de
zeggenschap en bevoegdheden voor jouw water
kwijt raken. Om dat te voorkomen hebben de
meeste federaties overigens convenanten
opgesteld, waarbij de HSV ‘oude privileges’
(bijv. prioriteit bij het organiseren van
viswedstrijden) voor hun water behouden.

Uitzonderingen
Er zijn natuurlijk uitzonderingen: wateren met
een kwetsbare visstand of waar de terreinbeheerder niet onbeperkt toegang wil verlenen
kunnen soms niet gedeeld worden. Na een goed
gesprek blijkt ook hier vaak veel mogelijk.

Wat schiet mijn vereniging er mee op?
Meer sportvisserijmogelijkheden voor ook jouw
eigen leden is de eerste en belangrijkste winst
van delen!
Ook biedt Sportvisserij Nederland HSVen meer
ondersteuning, wanneer een viswater wordt
gedeeld. Zo wordt er meer subsidie verstrekt
voor sportvisserijvoorzieningen, visuitzettingen
en uitvoering van beheer en onderhoud.
Ook viswateren die in eigendom van een HSV
zijn, kunnen een uitzondering vormen. Hier
moet de HSV vaak hoge kosten maken om het
viswater en het terrein eromheen te onderhouden. Hier kan soms worden bijgedragen aan
beheerkosten of kan worden gecompenseerd
voor onevenredige inkomstenderving.

Daarnaast wordt de huur- of pachtsom voor een
gedeeld viswater vergoed door sommige
federaties.
Je leden kunnen zonder extra gedoe eenvoudig
iemand een keertje meenemen met de
MeeVIStoestemming: een uitgelezen kans om
anderen te laten ervaren hoe leuk sportvissen is.

Delen is geen overdracht

Hoe deel ik mijn viswater?

Wanneer je als HSV je viswater deelt via de
Gezamenlijke Lijst, verandert dat niets aan jouw
zeggenschap en bevoegdheden voor dat
viswater. Je blijft namelijk gewoon de visrechthebbende of gemachtigde. En in die hoedanigheid bepaalt jouw HSV de regels, organiseert
jouw HSV activiteiten en verleent jouw HSV wel
of geen toestemming om viswedstrijden aan
jouw viswater te houden. Ook houdt jouw HSV
de regie op het beheer van het viswater en de
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Als jouw vereniging viswater wil delen, dan is
dat snel en eenvoudig te regelen door een email
aan visplanner@sportvisserijnederland.nl te
sturen. Op basis daarvan wordt contact met
jouw HSV opgenomen om samen vast te stellen
welke viswateren onder welke voorwaarden
kunnen worden gedeeld.
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