8.4. Elke wijk zijn eigen
Nederland is met zijn vele rivieren,
kanalen, meren, plassen en de Noordzee
een sportvisland bij uitstek! Maar als je
minder mobiel bent of als kind net begint
met vissen, ben je aangewezen op het
viswater in je eigen wijk of dorp.
Deze viswateren staan de laatste tijd onder
druk: de oevers worden minder goed
onderhouden, veel water groeit dicht met
planten en er zwemt steeds minder vis in rond.

Hoe gaan we het doen?
Sportvisserij Nederland en de federaties hebben
samen een eenvoudige, praktische manier
ontwikkeld om met lokale hengelsportverenigingen VISparels te realiseren: de
Sportvisserij Op de Kaart (SOK) aanpak.
Je selecteert het beste viswater in je wijk en
beschrijft het viswater in een eenvoudig
formulier. Is het al een optimaal viswater en
mag je er vissen? Dan meld je het als VISparel
aan via www.visparel.nl. Je komt dan in
aanmerking voor diverse subsidies om je water
in topconditie te houden!

Elke wijk zijn eigen VISparel!
Sportvissen moet voor iedereen - inclusief de
kwetsbare groepen - in onze samenleving
mogelijk blijven. Daarom hebben we ons tot
doel gesteld om in elke wijk en elk dorp een
VISparel te realiseren.

Is het nog geen topwater of mag je er niet
vissen? Dan helpen we je graag om er samen
een VISparel van te maken! We maken samen
een kort praktisch plan en maken het
waterschap en de gemeente enthousiast om hier
aan mee te werken.

Wat is een VISparel?
Een VISparel is een goed toegankelijk en
bevisbaar water met een goede kans op een
leuke vangst. Het is een liefst afgesloten water
in de wijk, waar kinderen veilig kunnen leren
vissen. Het is een plek waar alle wijkbewoners,
dus ook ouderen en minder validen een visstek
aan het water kunnen vinden. En waar je samen
met je kind kunt genieten van een mooi stukje
waternatuur in de wijk.

Door vervolgens samen geschikte visstekken
aan te leggen, te zorgen voor voldoende open
water en een aantrekkelijke visstand, realiseren
we VISparels. Er zijn ook subsidies mogelijk om
VISparels te realiseren!

Wat is nodig?
Er is natuurlijk water in de wijk nodig, dat
geschikt is of kan worden gemaakt als VISparel.
Verder is er een enthousiaste club sportvissers
– meestal een hengelsportvereniging – nodig om
de VISparel te helpen realiseren.
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Hoe doe ik mee?
Meld je vereniging aan voor de SOK aanpak via
www.visparel.nl en we nemen contact met je op.
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Zonder draagvlak geen VISparel
Het water in de wijken is openbaar. Het is dus
van iedereen. Om VISparels in de wijk te
realiseren, hebben we toestemming en liefst ook
medewerking van waterschap en gemeente
nodig. Ook willen we de wijkbewoners
enthousiast maken. Het water ligt tenslotte in
hún wijk!

Promotie: dit doen wij!
Daarom wil je laten zien wat sportvisserij is en
wat je de samenleving te bieden hebt.
Sportvissen is voor iedereen. Het is leuk,
ontspannend en gezond en het brengt je dichter
bij de natuur. Laat je dus via je eigen website en
Facebook pagina, maar vooral ook via lokale
media (huis-aan-huis blad, lokale omroep) zien!

bij het vissen (www.samenvissen.nl), maak je
sportvissen tot een maatschappelijk relevante
activiteit. Ook de MeeVIStoestemming of een
goedkope dagvergunning draagt hieraan bij.

Samen is het leuker
Wanneer je erin slaagt om het beheer van de
VISparel samen met wijkbewoners vorm te
geven, wordt de VISparel ook echt ván de wijk.
In elke wijk wonen sportvissers (leden van je
vereniging!). Zij zijn direct belanghebbende bij
een mooie visvijver dichtbij huis. Gebruik die
betrokkenheid door ze een rol te geven in het
beheer van hun VISparel. Samen zorg je ook dat
er door goede controle geen overlast optreedt.

Aandacht voor jeugd
Om de VISparel ook echt ván de wijk te maken
bieden we kinderen een gratis online
jeugdvergunning aan. Daarmee kunnen alle
kinderen uit de buurt kennismaken met het
vissen. Door vislessen (www.vissenschool.nl) te
geven op scholen in de wijk, nodigen we
kinderen actief uit om mee te vissen. En wordt
vissen écht een hobby? Dan kun je als lid van de
hengelsportvereniging met de JeugdVISpas ook
nog eens met twee hengels en op roofvis vissen!

Lobby: samen wordt het beter
Een positief, maatschappelijk betrokken beeld
van de sportvisserij is enorm belangrijk voor de
relatie met je gemeente en waterschap. Als je er
in slaagt dat positieve beeld neer te zetten, zul
je merken dat de je bij je gemeente meer voor
elkaar krijgt. Daarvoor moet je lobbyen. Laat je
kennen als positieve en sympathieke partij, die
goed onderbouwd weet wat hij wil. En een partij
die een positieve bijdrage levert aan de lokale
samenleving. Die laat je als gemeente niet snel
in de kou staan, die help je mee!

Aandacht voor kwetsbare groepen
Sportvisserij is bij uitstek geschikt om zorgafhankelijke – en eenzame ouderen een mooie
dag buiten in de natuur te bieden. Door de
VISparel open te stellen voor bewoners van
zorginstellingen (ouderen, maar ook mensen
met een beperking) en deze actief te begeleiden
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