8.3. Factsheetmodule: je viswaterbeheer in een notendop
Hengelsportverenigingen zijn verantwoordelijk voor goed bereikbaar en bevisbaar
viswater voor de sportvisser. Als visrechthebbende zijn zij ook (mede)verantwoordelijk voor een goede, voor de sportvisser
aantrekkelijke visstand. Waterschappen
en gemeenten zijn voor hengelsportverenigingen belangrijke partners om dit
doel te bereiken.
Waterschappen en gemeenten streven in het
waterbeheer breed maatschappelijk afgewogen
doelen na. Het belang van de sportvisserij
wordt daarin meegewogen. Daarbij is het
natuurlijk belangrijk dat je als hengelsportvereniging wél op een heldere manier laat zien
wat de doelen zijn die je nastreeft in je
viswaterbeheer en hoe je die – samen met
waterschap en gemeente – wilt bereiken. Dat
doe je in een visplan.

Eenvoudig en duidelijk visplan
Het eindresultaat: alle viswaterfeiten op een rij

Een eenvoudige manier om een kort en bondig
visplan voor je viswater op te stellen is de
online factsheetmodule, één van de modules
van de gratis service ‘mijnhengelsportvereniging.nl’. Het geeft je vereniging de
mogelijkheid het viswaterbeheer duidelijk weer
te geven en hierin duidelijke keuzes te maken.
De sportvisserijmogelijkheden, milieukenmerken, visstand, knelpunten en wensen per
viswater kunnen worden vastgelegd en worden
vertaald naar een actieplan voor de komende
vijf jaar.

De ingevulde factsheets kunnen op elk moment
door je vereniging worden aangepast. Je kunt
de ingevulde factsheets als PDF op je eigen
verenigingswebsite plaatsen. De factsheets
zullen zorgen voor een transparant viswaterbeheer en kunnen als communicatiemiddel
worden gebruikt naar je leden en bijvoorbeeld
je waterschap en gemeente. Het invullen van
een factsheet is eenvoudig en duurt een
kwartier tot een half uur. Je kunt een
uitgebreide handleiding downloaden via
www. mijnhengelsportvereniging.nl

Voor overheden en je eigen leden

Voor alle verenigingen gratis

In een volledig ingevulde factsheet (een kort
en bondig visplan!) beschrijf je als visrechthebbende hengelsportvereniging het doel, het
beleid en de uitvoering van het beheer van het
viswater en de visstand. Zo'n plan is in de
eerste plaats een leidraad voor jezelf en
vervolgens geeft het je beheerpartners inzage
in jouw viswater en de visie van jouw
hengelsportvereniging op het beheer ervan.
Daarnaast is het plan ook een belangrijk middel
om je leden te informeren over de
sportvisserijmogelijkheden en de toestand van
je viswater.

Let op: deze module wordt standaard en gratis
beschikbaar gesteld aan verenigingen die een
website
beheren
via
Mijnhengelsportvereniging.nl. Ook verenigingen die alleen de
VISpas
module
gebruiken,
krijgen
de
beschikking over de module. Verenigingen met
een
compleet
eigen
website
buiten
Mijnhengelsportvereniging.nl om, kunnen de
module echter ook apart aanvragen. Je kunt de
gratis module aanvragen en downloaden via
www. mijnhengelsportvereniging.nl
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Tip 1: Voeg een ‘stekkenkaart’ toe

Voorbeeldtekst Beleid visuitzettingen:

Het belang van een goede bereikbaarheid en
bevisbaarheid van het viswater wordt vaak in
het viswaterbeheer vergeten. Pas als er – bijv.
door de aanleg van natuurvriendelijke oevers stekken verdwijnen, wordt de noodklok geluid.
Maar dan is het natuurlijk te laat.

‘Het uitzetten van vis wordt door onze
hengelsportvereniging overwogen als herstelmaatregel na vissterfte, in geval van
aalscholverpredatie
en
bij
waterplantenoverlast. Ook worden onderhoudsuitzettingen
uitgevoerd om een voor de sportvisser
aantrekkelijke visstand te behouden.
Vissterfte
Vissterfte treedt meestal op door tijdelijke
zuurstofloosheid van het viswater of door
inspoeling van schadelijke stoffen. Zodra het
watermilieu voldoende is hersteld, kan ook de
visstand middels een visuitzetting worden
hersteld. Het betreft hierbij een compensatieuitzetting die zo veel mogelijk past bij het
betreffende viswater en sportvisserijgebruik.
Aalscholverpredatie
In het geval dat het visbestand lijdt onder
ernstige
predatie
door
aalscholver
(zie
infoblad ’Sportvisserij en aalscholvers’) zijn
de maatregelen tweeledig. Eerst wordt getracht
extra schuilgelegenheid te creëren. Vervolgens
wordt grotere vis uitgezet, die ongevoelig is
voor aalscholverpredatie.

Voorbeeldkaart uit de cursus Viswaterbeheer
Het is zeer belangrijk om voor de de gemeente
en het waterschap duidelijke kaarten te maken
waarop is te zien hoe de sportvissers op dit
moment gebruik maken van de oevers van het
viswater. Dit doe je eenvoudig door digitaal
(als PDF) duidelijke ‘stekkenkaarten’ toe te
voegen aan je online factsheets. Daarop laat je
duidelijk voor al je viswater zien welke
oevertrajecten op dit moment goed bereikbaar
en bevisbaar zijn. Je kunt die kaarten maken in
een speciaal tekenprogramma, maar ook in
Word of Powerpoint. Ook kun je met de hand
ingetekende kaarten inscannen en digitaal
opslaan als PDF. Vervolgens kun je het digitale
bestand eenvoudig toevoegen aan de factsheet
van je viswater.

Woekeren van waterplanten
In de zomerperiode kunnen viswateren sterk
dichtgroeien met waterplanten. Hierdoor is het
waterschap genoodzaakt deze wateren te
maaien i.v.m. de waterafvoer. Als gevolg
hiervan is het water in de zomer door de
overmatige plantengroei slecht bevisbaar en
kan er zuurstofloosheid (vissterfte!) optreden.
Door te maaien wordt het watermilieu ernstig
verstoord. Onze vereniging geeft in dit geval de
voorkeur aan het uitzetten van graskarper (zie
infoblad ‘Graskarper: ecologisch waterplan-

tenbeheer’), eventueel in combinatie met karper.

Tip 2: Neem je uitzetbeleid op!

Onderhoudsuitzettingen
Als bijlage bij je factsheets van al je viswateren
(dit vormt samen je visplan) kun je een
algemeen kader opnemen, waarbinnen je als
hengelsportvereniging
je
uitzetbeleid
verwoordt. Hierna volgt een voorbeeldtekst, die
je als zodanig kunt aanpassen en gebruiken.

De meeste viswateren herbergen een visstand
die bij het viswatertype en sportvisserijgebruik
past. Mocht door natuurlijke sterfte en het
ontbreken van paai- en opgroeigebieden de
visstand teruglopen dan zal onze vereniging dit
compenseren met een onderhoudsuitzetting.’
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