Sportvisserij MidWest Nederland

1

Vis redden, wanneer grijp je in?
Vissers zijn oren en ogen in het veld

Er zijn tal van situaties die voor vissterfte kunnen zorgen, een snelle melding kan omvang
van een calamiteit beperken of soms voorkomen.
▪ Naar zuurstof happende vis (evt. in combinatie met stinkend water)
▪ Dode vissen
▪ Bij dreigende droogval → zo lang mogelijk wachten met ingrijpen
▪ Botulisme (watervogels die doodgaan door verlamming)
▪ Eerst melden via calamiteitennummer van het waterschap en SMWN → onderneem niet direct zelf
actie

Meten is weten!
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Vissen redden, wanneer grijp je in?
Inschatting situatie

Per geval is maatwerk nodig…
▪ Bepaalde vissoorten gevoeliger voor O2 tekort
▪ Ingrijpen dmv inzet plaatbeluchter
▪ Bij kans op overleving van vis niet ingrijpen
▪ Wacht zo lang mogelijk met redden van vis bij droogte
▪ Realiseer dat ingrijpen zinvol is wanneer de vangkans
realistisch is. Soms kan de situatie verergeren door een
reddingsactie en meer sterfte veroorzaken
▪ Materiaal heeft beperkingen, water snel troebel met schepnet
zie je niet meer wat je doet
▪ Wegvangen van vis is de allerlaatste optie
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Vissen redden in de
praktijk…
Helaas worden jaarlijks vele
vissterfte en vissen in nood
gemeld.
▪ Veiligheid
▪ Aanpak
▪ Materialen
▪ Overzetten van vis:
niet/wel? En hoe doe je dat?
▪ Werkafspraken en
calamiteitenteam
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Vissen redden, hoe dan?
Veiligheid

Hoe zorg je dat je veilig werkt?
▪ Ga niet zonder laarzen of waadpak het water in i.v.m. scherpe
stenen, mossels, blik etc.
▪ Stap nooit alleen het water in
▪ Kijk uit voor bagger, je komt zo vast te zitten

▪ Let op steile kanten, holle oevers e.d. zijn een risico
▪ Gebruik (latex/rubber) handschoenen op risico plekken
(blauwalg, dode vis, botulisme, Weil, elektrovissen)
▪ Laat mensen die slecht ter been zijn niet het water ingaan
▪ Met alcoholgel kun je handen ontsmetten
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Plaatbeluchter
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Vissen vangen, hoe dan?
Hoe kun je het snelst en efficiëntst de vis vangen
▪ Denk vooraf na over een aanpak

▪ Grijp alleen in als reddingsactie goede kans van slagen heeft
▪ Hoe ga je de vissen vangen?
▪ Hoe krijg je de vissen uit het water?
▪ Heb ik de juiste materialen?
▪ Zet materialen klaar zodat alles soepel kan verlopen
▪ Richt je eerst op de grotere vissen
▪ Zorg voor snelle verwerking van de vis
▪ Noteer gevangen soorten en schatting aantallen
▪ Laat vissen niet te lang staan in kuipen

▪ Vervoer
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Vissen redden, hoe dan?
Materialen

Er zijn materialen beschikbaar, via waterschap V&V en
federatie.
▪ Beter niet eigen netten gebruiken, die gaan snel kapot!
▪ V&V stelt aanhanger met bun, teilen en netten en menskracht
beschikbaar
▪ SMWN heeft auto, aanhanger, kuipen, waadpakken, laarzen
en schepnetten beschikbaar
▪ SMWN via beroepsvisser elektrovisapparaat en/of zegen
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Vissen redden, hoe dan?
Milieu omstandigheden

▪ Zomer
▪ Achterstallig onderhoud
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Vissen redden, hoe dan?
Uitzetlocatie

Waar ga je met de vissen heen als ze zijn gevangen…
▪ SMWN en waterschap bepalen vooraf samen de beste
locatie(s)
▪ Streven zoveel mogelijk in hetzelfde watersysteem
▪ Locatie moet niet te ver weg zijn en milieuomstandigheden
aanzienlijk beter en robuuster
▪ Locatie moet enigszins bereikbaar zijn met aanhanger om
extra gesjouw met vis te voorkomen
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Vissen redden, hoe dan?
Risico afweging

Bij het vermoeden van ziektes e.d. kan het verplaatsen
beter pas gedaan worden na uitsluitsel, anders is de
ziekte mogelijk te verspreiden.
▪ Zet exoten niet over naar andere wateren
▪ Zet karpers niet in te hoge dichtheden uit in andere wateren
▪ Indien veel karpers worden gevangen, kies een uitzetlocatie
waar niet veel (grote) karper zit. Sterfte het jaar later kan nog
veel meer ellende betekenen en verlies
sportvisserijmogelijkheden.
▪ Bij twijfel overleg met SMWN of waterschap
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Aanpak calamiteiten 2019
Werkafspraken

Complexiteit zit in de vele waterschappen in het
federatiegebied.
▪ De meeste meldingen naar calamiteitennummer van het
waterschap
▪ Via desk naar SMWN
▪ Coördinator SMWN contact met visrechthebbende/HSV/CL
→ ingrijpen ja/nee
▪ SMWN en/of HSV neemt contact op met vrijwilligers/CL
▪ SMWN en bijv Waterschap V&V stellen materiaal
en menskracht beschikbaar.
▪ SMWN en HSV overleggen over uitzetlocaties, deze worden
doorgegeven aan het CT en andere vrijwilligers
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Calamiteitenteam 2019
En hoe verder?
▪ Inzetbaarheid

▪ Verdeling op basis van afstand en beschikbaarheid
▪ Coördinatie in de toekomst
▪ Whatsapp
▪ Trial and error
▪ Declaratie
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Samenvattend
Calamiteitennummer en coördinator belangrijkste ingang, vrijwilligers
ingezet wanneer nodig.
▪ Calamiteiten → centraal doorgeven
▪ Vrijwilligers → meldingen calamiteiten of dreigende droogval
▪ SMWN→ schakelen vrijwilligers in op basis van lokale HSV en CT
▪ Vrijwilligers → ter plaatse inschatting plaatbeluchter en/of reddingsacties
▪ SMWN en ws→ stellen materialen beschikbaar
▪ SMWN → verzekering voor vrijwilligers
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