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• spraakwater

Het IJmeer en Markermeer zijn samen ruim 60.000 hectare groot. Toch wordt op dit gigantische laag-
landmeer maar mondjesmaat door sportvissers gevist. De kans op kastelen van snoekbaarzen, een baars 
van meer dan één kilo, metersnoek of grote karper is er namelijk zeer gering. In deze Spraakwater geven 
bestuurders van de provincie Flevoland aan dat zij een nieuw beleid willen voor de visserij op deze meren.

SPORTVISSERIJ ALS PIJLER VAN NIEUW BELEID

TEKST MarNIX wesseLs FOTOGRAFIE FaLCO HassINk

et IJmeer en Markermeer vor-
men in potentie een reusachtig 
mooi viswater, maar sportvissers 

kom je er zelden tegen. “Het is jammer 
dat het bijna de moeite niet waard is om 
er als sportvisser het water op te gaan”, 
zegt Greiner. “Zeker als je het vanuit het 
perspectief van iemand uit Almere of 
Lelystad bekijkt. Ons ideaal is een meer 
waar de huidige en toekomstige bewoners 
van de noordelijke Randstad veel meer 

Het visserijbeleid op het IJmeer en Markermeer is tot op heden vooral 
gericht geweest op de belangen van de beroepsvisserij. Dit heeft geleid 
tot jarenlange overbevissing en een gedecimeerde visstand. Volgens Anne 
Bliek - de Jong (VVD) en Andries Greiner (CDA) is het daarom hoog tijd 
voor een andere koers. Beide gedeputeerden van de provincie Flevoland 
zien daarin een prominente rol weggelegd voor de sportvisserij.

sportvisserij luidt NoodKloK 
Het IJmeer en Markermeer worden zwaar 
bevist door beroepsvissers. Met grote schepen, 
alle toegestane middelen en zonder quota. De 
vangsten van de beroepsvissers lopen echter al 
jaren terug. Die wijzen daarvoor vaak de vele aal-
scholvers als schuldige aan. Nu neemt het aantal 
aalscholvers op de genoemde meren al jaren niet 
meer toe, terwijl de vangsten nog altijd dalen. 
De visstand is niet alleen laag, maar bestaat ook 
grotendeels uit kleine vis. De conclusie luidt dan 
ook dat er sprake is van beroepsmatige overbe-
vissing. Dit wordt bevestigd in een rapport van 
onderzoeksinstituut IMARES Wageningen over 
de visstand in het Markermeer. Daarom heeft 
Sportvisserij Nederland bezwaar aangetekend 
tegen de vergunning voor het beroepsmatig vis-
sen op het Markermeer (zie Visnieuws).

HAlFslACHtiG Beleid
Deze weinig duurzame situatie is in strijd met 
de Europese Kaderrichtlijn Water. Die schrijft 
voor dat de visstand voor ongeveer de helft uit 
maatse of grotere exemplaren bestaat. Zij het 
dat dit pas in 2026 (!) op orde hoeft te zijn. 
Intussen blijft het ministerie van EL&I visver-
gunningen afgeven en wordt overbevissing zo 
een beroepsrecht. Hetzelfde ministerie bepaalde 
dat er uiterlijk in 2008 een goede balans tussen 
beroepsvisserij en sportvisserij tot stand zou 
moeten komen door overleg in een Visstand-
beheercommissie. Het bijbehorende visplan is 
wel gemaakt, maar niet getoetst aan de Natura 
2000-eisen. Dit houdt in dat er niet serieus 
werk is gemaakt van een duurzame visserij, noch 
van de ecologische doelen. 

Jarenlange overbevissing heeft geleid 
tot een gedecimeerde visstand op het 

IJmeer en Markermeer.

van kunnen genieten.” Daarom is er door 
de provincie een toekomstbeeld voor deze 
meren gemaakt, dat inmiddels is goedge-
keurd en overgenomen door de regering. 
“Daarin hebben we aangegeven dat de 
kwaliteit van de natuur moet verbeteren. 
Dat is natuurlijk een doel op zich, maar 
niet het enige waar winst valt te behalen. 
Een veerkrachtige natuur in dit gebied 
maakt tevens tal van andere ontwikkelin-
gen mogelijk.”

H

NATUUR ÉN RECREATIE
Van de duizenden hectaren nieuwe na-
tuur die in het toekomstperspectief voor 
IJmeer en Markermeer staan beschreven, 
zullen volgens Greiner ook de sportvis-
sers profiteren. “Natuur heeft een groot 
recreatiebelang. Het is namelijk een 
misvatting dat natuur en recreatie niet 
goed samengaan. Veel draagvlak voor na-
tuur komt juist van buitenmensen zoals 
watersporters en sportvissers. Het is goed 
om daar oog voor te hebben.” En met de 
omvorming naar een mooier en levens-
vatbaarder meer, is voor beide groepen 
winst te halen aldus Greiner. “Vooral voor 
de sportvissers. Meer hectaren natuur 
van een hoge kwaliteit, betekent meer 
paaigronden en meer opgroeigebied. Dus 
ook meer interessante visstekken en een 
boost voor de visstand in het IJmeer en 
Markermeer!”

BELANGEN IN EVENWICHT
Dat is een mooi vooruitzicht, maar als de 
beroepsvissers alles leeg blijven trekken 
heeft de sportvisser daar niet veel aan. 
“Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie (EL&I) geeft de 

vergunningen uit, daar gaat de provincie 
helaas niet over”, zegt Bliek - de Jong. “De 
provincie moet de vergunde visrechten 
van de beroepsvissers wel toetsen aan de 
Natuurbeschermingswet. Zo moeten we 
het lot van vogels met uitgebalanceerde 
voorschriften veilig stellen. Weging van 
de belangen van sportvissers is daar 
echter niet in opgenomen. Dat is jammer, 
want ik vind dat de belangen van natuur, 
beroepsvisserij en sportvisserij meer in 
evenwicht moeten komen. Het ideaal is 
een combinatie van een mooi sportvisge-
bied met duurzame beroepsvisserij.”

DE STEVEN KEREN
Bliek - de Jong benadrukt daarbij de eco-
nomische en maatschappelijke potentie 
van de hengelsport. “Sportvisserij is net 
als beroepsvisserij een economische dra-
ger. Dit gebied biedt enorme kansen voor 
sportvisserij als bedrijvigheid en die mo-
gelijkheden worden nu niet benut.” Voor 
dat het zover is, moet er nog wel wat ver-
anderen. Het ministerie heeft al aangege-
ven niet van plan te zijn om de portemon-
nee te trekken zodat de beroepsvissers het 
wat kalmer aan kunnen doen. Daarbij stelt 

EL&I geen regels aan de maximum vangst 
en mag de provincie dit niet doen. “Het 
huidige beleid voortzetten betekent ach-
teruitgang en daar is uiteindelijk niemand 
bij gebaat. We moeten daarom met alle 
partijen kijken naar alternatieven.”

VERSNELDE OMSLAG
De provincie wil de omslag naar een duur-
zame beroepsvisserij en een voor sportvis-
sers aantrekkelijke visstand versnellen. 
“Dat zou je misschien al kunnen bereiken 
door de beroepsvisserij een aantal jaren 
drastisch te verminderen. Een deel van 
het geld dat daarvoor nodig is, zou terug 
kunnen worden verdiend uit de extra 
opbrengsten die daarna in de sportvisserij 
mogelijk zijn.” Bliek - de Jong denkt dat de 
beroepsvissers en het ministerie van EL&I 
best geneigd zijn om met de provincie 
mee te denken over een toekomst die voor 
iedereen beter is. “Het ministerie had im-
mers al in 2008 een Visstandbeheerplan 
klaar willen hebben dat voldoet aan een 
balans tussen natuur, duurzaamheid en 
sportvisserij.” Dit voorjaar organiseert de 
provincie Flevoland daarom een confe-
rentie waar alle partijen, waaronder ook 
Sportvisserij Nederland, op een creatieve 
manier vorm zullen proberen te geven aan 
een nieuwe toekomst voor de vis en alle 
vormen van visserij. Met als doel om uit te 
vinden hoe de omvorming van IJmeer en 
Markermeer naar een aantrekkelijk sport-
visgebied kan worden versneld.” 

Anne Bliek - de Jong: “Het huidige beleid 
betekent achteruitgang en moet met oog 
voor de sportvisserij worden omgevormd.”

Andries Greiner: “Sportvissers zullen pro-
fiteren van een verbeterde natuurkwaliteit 
in het IJmeer en Markermeer.”


