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Hans de Jong (1)

al weer dertien jaar zit Hans de Jong in het water-
schapsbestuur. Hij weet hoe de waterschappen werken 
en kan als geen ander onze belangen behartigen in 
groot salland.

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon ergens op de dijk tussen het dorpje Windesheim en Zwolle. Ik heb 
cultuurtechniek gestudeerd, dus vanuit mijn beroep ben ik al geïnteresseerd in 
water. Op dit moment ben ik opleidingscoördinator bij een ROC in Zwolle.

Welke relatie heeft u met de hengelsport?
“Vroeger viste ik wel, maar tegenwoordig niet meer omdat ik nogal moeite 
had met het onthaken. Maar voor mij zijn vissers ook natuurliefhebbers net als 
ik, dus we hebben zeker wat gemeen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik zat al in het waterschapsbestuur. Dat was weliswaar individueel, maar ik 
werd gesteund door de groenen. Voor mij was het een logische stap om me bij 
Water Natuurlijk aan te sluiten. Nu komt de nadruk meer op recreatie te liggen 
en dat is wat mij betreft alleen maar goed. Water op zich vind ik prachtig, het 
bepaalt alles in een landschap. Daarom vind ik de waterschappen ook zo leuk, 
eigenlijk heb ik van mijn werk mijn hobby gemaakt.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengelsport?
“De waterkwaliteit moet goed blijven, dat is belangrijk voor alle waterrecre-
anten. Verder vind ik 
dat de bereikbaarheid 
moet verbeteren. We 
hebben in Salland 300 
kilometer schouw-
paden die officieel 
niet toegankelijk zijn. 
Die paden moeten 
zoveel mogelijk open 
gaan. Ondanks het 
vele water komt het 
langs de IJssel voor 
dat je geen plek kunt 
vinden omdat er overal 
bordjes verboden 
toegang hangen. 
Ook moeten er meer 
vispassages komen. 
Gelukkig weten we 
de vissers al aardig te 
vinden en werken we 
altijd goed samen met 
de verenigingen.”

WaTeRsCHaP gRooT saLLand

HaRm meek (1)

Harm meek is lijsttrekker van Water natuurlijk en gaat 
onze belangen behartigen in het waterschap Regge en 
dinkel.

Wat is je achtergrond?
“Ik ben leraar natuur en scheikunde op het Havo en VWO en woon in Dene-
kamp. In mijn vrije tijd ben ik een soort hobbyveldbioloog en doe ik onderzoe-
ken naar de kwaliteit van natuurgebieden.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis zelf niet. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd tijdens een vakantie met 
mijn kinderen, maar ik heb er het geduld niet voor. Wel zie ik vissen als een 
mooie manier om van de natuur te genieten. De meeste vissers gaan goed en 
verantwoord om met de vissen, dus ik heb geen problemen met vissers.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik zit al sinds 1999 in het bestuur van het waterschap namens de groenen. 
Voor mij was het een logische stap om me voor deze partij aan te melden. 
Nu kunnen we nog meer de aandacht vestigen op waterrecreatie. Bijna tien 
jaar terug, toen ik voor het eerst in het bestuur kwam, was er helemaal geen 
aandacht voor recreatie. De boeren in het bestuur kijken niet breder dan het 
water in een slootje. Ik heb altijd al geprobeerd de aandacht te vestigen op 
recreatie en natuur en dat is aardig gelukt. Met Water Natuurlijk kunnen we 
mijn beleid goed voortzetten.”

Welke speerpunten 
heeft u voor de 
hengelsport?
“De vismigratie kan 
beter. We zijn hier 
al druk bezig om 
watermolens en 
stuwen visvriendelijk 
te maken. Zo heb ik 
al contact met onze 
Duitse buren om aan 
aantal belangrijke 
stuwen visvriendelijk 
te maken. In de Dinkel 
zijn al aardig wat 
vistrappen en zien we 
ook duidelijk goede 
resultaten: schoon 
water met veel variatie 
aan vis. Daarnaast wil 
ik het water in ste-
delijk gebieden weer 
zichtbaar maken.” 

WaTeRsCHaP Regge en dinkeL

Dit zijn jouw
sportviskandidaten van
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OOst-nederland

Jan PePPing (7)

als gepensioneerd schooldirecteur 
heeft Jan Pepping uit Vledder alle 
tijd om zich in te zetten voor de 
hengelsport. Hij is verkiesbaar 
op plek 7 op de lijst van Reest en 
Wieden. 

Wat is uw achtergrond?
“Na mijn pensioen had ik me voorgenomen om 
meer dingen te doen voor de hengelsport. Zo ben 
ik tegenwoordig secretaris van de Snoek Studie 
Groep. En ik ben vrijwilliger bij de federatie Oost 
Nederland, waar ik me bezig houd met vismoni-
toring.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Hoewel ik de laatste tijd steeds minder aan de 
waterkant vertoef, ben ik een echte vlieg- en 
kunstaasvisser. Ik ga graag de polder in om te 
snoeken. Verder vind ik de jeugd erg belangrijk, 
ik probeer altijd de jeugd hier in de buurt voor te 
lichten. Goed omgaan met de vis is erg belangrijk 
voor mij.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik stel me verkiesbaar voor de sportvisser. Er 
zijn twee miljoen vissers in Nederland, dus het 
is belangrijk dat er veel aandacht is voor de 
hengelsport. Ik kies voor Water Natuurlijk omdat 
het mede door Sportvisserij Nederland een stevige 
speler in het veld is.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Ik sta voor een goede waterkwaliteit, bereikbaar-
heid voor iedereen en een verbeterde vismigratie. 
Maar ook de aanwezigheid en verscheidenheid 
aan vissen moet meer onder de aandacht komen 
bij de waterschappen. Wat ik ook belangrijk vind 
zijn de kosten. Eerst goed kijken of maatregelen 
wel echt nodig zijn en werken en dan pas uitge-
ven. Het is tenslotte het geld van de burger dus 
dat moet goed worden besteed.”

FRed LandWaaRT (10)

de oprichting van Water natuurlijk 
was voor Fred Landwaart dé reden 
om zich in de waterschappen te 
verdiepen en aan te melden. de 
combinatie van sportvissen en na-
tuur spreekt hem erg aan. 

Wat is uw achtergrond? 
“Ik woon in Smilde, dat ligt vlak bij Assen. In het 
dagelijks leven ben ik directeur van een wel-
zijnsorganisatie in Haren.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben een echte vliegvisser, al vis ik niet heel 
vaak. Ongeveer zo’n tien keer per jaar in Neder-
land, aan de IJssel, het IJsselmeer en op snoek in 
kleinere sloten hier in de buurt. En ik ga meestal 
vier keer paar jaar naar het buitenland om te 
vissen.”

Waarom Water Natuurlijk?
“De combinatie van vissen en natuur was voor 
mij dé reden om me aan te melden. Deze partij 
is er alleen voor water en natuurlijk waterbeheer, 
zonder andere belangen. We werken samen met 
‘de groenen’ die uiteindelijk ook hetzelfde belang 
hebben als wij. En zij zien gelukkig ook steeds 
meer in dat natuur toegankelijk moet zijn.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Vismigratie is belangrijk. Barrières zoveel moge-
lijk vermijden zodat er veel verschillende soorten 
vis voorkomen. Verder moet er in deze regio meer 
aandacht komen voor beekherstel. Per geval kij-
ken wat er mogelijk is, zodat er veel variatie ont-
staat. Meer meanders en dan ook overal stromend 
water. Nu zie je dat het water op veel plekken 
alsnog vaak stilstaat. Dat heeft ook te maken met 
boerenbelangen. Daarom is het ook zo belangrijk 
dat iedereen op Water Natuurlijk stemt.” 

geeRTJe VeensTRa (3)

Ze is de enige vrouw op de lijst 
van waterschap Reest en Wieden, 
bestuurslid van sportvisserij neder-
land en fanatiek sportvisser.

Wat is uw achtergrond? 
“Ik kom uit Kalenberg en werk in de verzorging. 
Daarnaast ben ik al tien jaar raadslid in de ge-
meente Steenwijkerland. Op dit moment heb ik de 
portefeuille recreatie en toerisme en economische 
zaken.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik ben een visser in hart en nieren. Gemiddeld 
een keer in de week ga ik op pad, witvissen, 
vliegvissen, karpervissen. Heerlijk is dat.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik heb voor deze partij gekozen puur voor de 
sportvisbelangen. Water Natuurlijk staat ver 
weg van de politiek en ik vind het dan ook een 
geweldig initiatief. Ik ben weliswaar politicus, 
maar ik heb hiervoor gekozen om wat te kun-
nen betekenen voor de sportvissers en niet om 
politiek te drijven. Acht jaar geleden heb ik me al 
eens kandidaat gesteld, toen kwam ik met 1500 
voorkeursstemmen net niet in het bestuur. Nu ver-
wacht ik wel in de raad te komen, zodat ik mezelf 
hard kan maken voor de sportvissers. Verder zit ik 
al jaren in het bestuur van Sportvisserij Nederland 
waar ik de afdeling jeugd voor mijn rekening 
neem. Ervaring in bestuur is me dus niet vreemd.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Ten eerste de stuwen en gemalen. Daar moet 
meer aandacht voor komen. Het kan allemaal veel 
visvriendelijker. Dan is er de toegankelijkheid. De 
schouwpaden moeten openbaar worden voor alle 
recreanten. Natuur is er om van te genieten, voor 
iedereen. Verder moet er meer aandacht voor de 
visstand op zich komen. Een goede visstand is 
goed voor iedereen, niet alleen de vissers.”

WaTeRsCHaP ReesT en Wieden
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diRk kuiPeRs (4)

al tien jaar is dirk kuipers langs 
de waterkant te vinden als water-
monsternemer voor de VBC. nu 
vind hij het tijd worden zich ook 
met de bestuurlijke kant van water 
te bemoeien.

Wat is uw achtergrond?
“Ik woon al weer sinds 1984 in Doetinchem en 
ik ben vanaf die tijd lid van de lokale hengel-
sportvereniging. Daarnaast ben ik al raadslid 
voor Groen Links. Ik was altijd werkzaam in het 
gevangeniswezen, maar na mijn pensioen ben 
ik een echte bestuurder geworden. Ik heb dus al 
flink wat bestuurlijke ervaring.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik kan wel zeggen dat vissen mijn lust en mijn 
leven is. Sinds ik kan lopen ben ik in het bezit van 
een hengel.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Via Groen Links kwam ik erachter dat deze partij 
in de maak was. Mijn partij doet niet mee, dus dit 
leek mij ideaal. Voor mij is het ook natuurlijker om 
me bij deze club te voegen. Als vissende Groen 
Linkser krijg ik nogal eens wat vragen over mijn 
hobby. Zij zien mij als jager. Maar ik kan me goed 
verdedigen hoor. Ik denk in ieder geval dat deze 
samenwerking goed uitpakt.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“In mijn regio is er al heel goed contact tussen 
het waterschap en de vissers. Er wordt goed 
geluisterd naar de hengelsport. Maar het kan 
altijd beter. Ik wil nog meer aandacht voor de wa-
terrecreant. Sommige gemeentes hebben echt te 
weinig oog voor de hengelsport. Verder moet het 
contact met onze Duitse buren nog meer worden 
verbeterd. Als waterschapsbestuurder kun je ook 
op dat vlak meer voor elkaar krijgen.”

WaTeRsCHaP RiJn en iJsseL

Wim PiePeR (12)

Wim Pieper heeft als wethouder 
van Rheden en lid van 
provinciale staten al aardig 
wat ervaring opgebouwd als 
bestuurder. Het werd wat hem 
betreft tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Hij is verkiesbaar op 
plek 12.

Wat is uw achtergrond? 
“Als wethouder heb ik mij al bezig gehouden met 
de waterkwaliteit in de gemeente Rheden. Ook 
nu nog ben ik heel actief en erg betrokken in 
mijn gemeente. Zo ben ik bezig met verschillende 
onderzoeken naar misstanden in de regio.”

Wat is uw relatie met de hengelsport?
“Ik vis al sinds jongs af aan. Mijn vader had een 
hengelsportzaak dus ik kwam al vroeg in aanraking 
met de hengelsport. Ik ga nog wel eens met mijn 
zoon op pad, met de werphengel achter snoeken 
aan bijvoorbeeld. Maar te weinig.”

Waarom Water Natuurlijk?
“Ik had al veel contact met de vereniging en zo-
doende vroegen ze mij om me kandidaat te stellen. 
Ik heb zelf al eens een politieke partij opgericht 
voor de gemeenteraadsverkiezingen en zit nu in de 
fractie. Dus toen ik hoorde over de oprichting van 
Water Natuurlijk was ik meteen geïnteresseerd. 
Bestuurder zijn van een waterschap lijkt me een 
hele mooie nieuwe uitdaging.”

Welke speerpunten heeft u voor de hengel-
sport?
“Schoon en helder water, minder stuwen, meer 
paaiplaatsen en een betere toegankelijkheid van 
alle wateren. En wat ik persoonlijk erg belangrijk 
vind is dat er meer rolstoelvriendelijke visplekken 
komen. Verder vind ik dat de nevengeulen naast 
de rivier goed toegankelijk moeten worden voor 
sportvissers.”


