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on van der Spiegel 
is behalve algemeen 
bestuurder van Water 

Natuurlijk ook iemand die 
zijn sporen in de sportvisserij 
verdiend (onder meer als direc-
teur van de Sportvisacademie 
in Alkmaar en voorzitter van 
de ’s-Gravenhaagse Hengel-
sport Vereniging). Daardoor is 
hij de ideale verbindingsman 
tussen sportvissers en de wa-
terschappen. “Met de kennis 
die ik in de loop der jaren heb 
opgebouwd, wil ik water-
schapsbestuurders helpen en 
de sportvisserij vertegenwoor-
digen binnen Water Natuurlijk. 
Wij zijn de enige partij met 
een inhoudelijk programma 
dat is gericht op zowel water 
als op de sportvisserij.”

SPORTVISSERIJKANDIDATEN
SPORTVISSERIJKANDIDATEN LImbuRg
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Theo Wilken 6  Roer en Overmaas
Theo Hendriks 5  Peel en Maasvallei
Pierre Wagemans 5  Roer en Overmaas

SPORTVISSERIJKANDIDATEN FRySLâN
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Klaas van der Meulen 9 9 Wetterskip Fryslân

SPORTVISSERIJKANDIDATEN OOST-NEDERLAND
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Geertje Veenstra 3 Reest en Wieden
Henk Wiebe van der Meulen 5  Reest en Wieden
Paul van Eijk 2  Reest en Wieden
Ed Piek 8  Groot Salland

SPORTVISSERIJKANDIDATEN mIDDEN NEDERLAND
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Wim van Dijk 2 Rivierenland
Geert Scholten 8  Rijn en IJssel
Dirk Kuipers 15  Rijn en IJssel

SPORTVISSERIJKANDIDATEN gRONINgEN DRENThE
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Sjoerd Schoonhoven 4 Noorderzijlvest
Derk Nieuwenhuis 4 Hunze en Aa’s

SPORTVISSERIJKANDIDATEN ZuIDWEST NEDERLAND
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Kees Polderman 2 Scheldestromen
Remco Schreuders 4  Brabantse Delta
Julis Dequartel 11  De Dommel
Jos van den Broek 6  Aa en Maas
Jan Leeuwangh 5 Schieland en Krimpenerwaard
Lars Nanninga 3 Delfland
Waldo von Faber 2 Rijnland

SPORTVISSERIJKANDIDATEN mIDWEST NEDERLAND
Naam	 Plek	Kieslijst	 Waterschap
Dirk Wever 3 Vallei en Veluwe
René van der Geijn 4 Zuiderzeeland
Carlo Rutjes 4 Stichtse Rijnlanden
Gerard Roosloot 4 Hollands Noorderkwartier
Wiegert Dulfer 1 Amstel Gooi en Vecht
Ton Knoet 15 Vallei en Veluwe

• waterschapsverkiezingen

STEm WATER NATuuRLIJK:
DÉ PARTIJ VOOR SPORTVISSERS
Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen 
plaats. Bij de vorige verkiezingen in 2008 werd Water 
Natuurlijk landelijk de grootste partij, mede door steun 
van de sportvisserij. Ton van der Spiegel is algemeen 
bestuurder van Water Natuurlijk: “Wij staan voor mooi 
en beleefbaar water, voor nu en later.”

SPORTVISSERIJ
De hengelsport is dan ook 
ruim vertegenwoordigd op 
de kandidatenlijst voor de 
waterschapsverkiezingen. 
Water Natuurlijk mikt met de 
verkiezingen op behoud van 
de huidige positie: vertegen-
woordiging en zitting in het 
Dagelijks Bestuur van zoveel 
mogelijk waterschappen. 
“Sportvissers zijn de oren en 
ogen van de waterschappen. 
Zij vertoeven vaak aan of op 
het water en zien dus snel 
of een water bijvoorbeeld 
gebaggerd moet worden. Via 
social media krijg ik vaak 
meldingen binnen, zodat 
er snel actie kan worden 
ondernomen. Daarnaast is 
de hengelsport één van de 

belangrijkste vormen van 
waterrecreatie.”

VISSEN OM DE HOEK
Water Natuurlijk zet zich in 
voor recreatief medegebruik 
waarbij schoon, gezond en 
gevarieerd water hand in hand 
gaan met recreatie. “Persoon-
lijk vind ik recreatief medege-
bruik een moeilijke term. We 
zetten ons simpelweg in voor 
water waarvan je kunt en mag 
genieten.” Eén van de belang-
rijkste speerpunten van Water 
Natuurlijk binnen het pro-
gramma is het vissen dichtbij 
huis. “Het slootje grenzend 
aan de achtertuin of parkwater 
op steenworp afstand. In het 
stads- en parkwater om de 
hoek leert de jeugd vissen, de 
onderwaterwereld kennen en 
respectvol omgaan met het 
water en de natuur.”

VIS UITZETTEN
Om dit te stimuleren is een 
gezonde visstand op deze 

wateren belangrijk. Water 
Natuurlijk staat dan ook 
positief tegenover het uitzet-
ten van vis, mits dit binnen 
de grenzen van de Kader-
richtlijn Water gebeurt. Van 
der Spiegel: “Waterschappen 
moeten hier niet te krampach-
tig mee omgaan, maar actief 
meewerken aan het uitzetten 
van vis. De laatste jaren zie ik 
hier een positieve kentering 
in. De spiegelkarperprojecten 
zijn hier een goed voorbeeld 
van. Hengelsportfederaties en 
-verenigingen worden steeds 
vaker betrokken bij het maken 
van plannen voor vis en 

viswater. De Water Natuurlijk 
bestuurders hebben hieraan 
een grote bijdrage geleverd en 
dit proces versneld.”

DUURZAAM (VIS) 
WATERBEHEER
“De speerpunten van Wa-
ter Natuurlijk zijn gericht 
op duurzaam waterbeheer. 
Schoon, gezond en gevari-
eerd water voor iedereen.” 
Het met elkaar verbinden van 
wateren in het kader van vis-
migratie, aanleggen van paai- 

T

en overwinteringsplaatsen, 
ruimte voor visstekken bij de 
aanleg van natuurlijkvriende-
lijke oevers en zorgen dat de 
vis in water van goede kwa-
liteit kan gedijen zijn enkele 
voorbeelden. “In ieder water-
schap zullen deze speerpun-
ten anders worden ingevuld. 
Hoe meer sportvissers Water 
Natuurlijk stemmen des te 
meer we kunnen realiseren”, 
aldus Van der Spiegel. Laat je 
sportvissershart spreken op 
18 maart!

Klaas van der Meulen: “Als vertegenwoordiger van Sportvisserij 
Fryslân wil ik mij sterk maken voor de bewoners van het water, 
de vissen, dus voor alles wat nodig is voor gezond water. Geluk-
kig biedt het programma van Water Natuurlijk tal van aankno-
pingspunten voor gezond water. Zo is er onder andere aandacht 
voor vispassages, beekherstel en natuurvriendelijke oevers, goed 
bereikbaar voor vissers.”

Ton van der Spiegel is algemeen 
bestuurder van Water Natuurlijk.

ANDERE KANDIDATEN
In diverse waterschappen zijn er ook kandidaten van andere, vaak klas-
sieke politieke partijen (bijvoorbeeld PvdA of VVD) die de sportvisserij 
een warm hart toedragen. Uiteraard kun je hier ook op stemmen. Voor 
een compleet overzicht van al deze kandidaten check je de website van je 
hengelsportfederatie.

ga stemmenop 18 maart!


