zilveren
STROMEN
Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Zilveren Stromen is een gezamenlijk initiatief van Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties
in het rivierengebied. In Zilveren Stromen geven zij hun gezamenlijke visie op het visstand- en visserijbeheer op de grote rivieren en het benedenrivierengebied. Het versterken van de positie van de
sportvisserij en het verbeteren van het visserijbeheer op de grote rivieren staat hierin centraal. De visie
is daarnaast ook bedoeld om anderen te informeren en te betrekken bij de wensen van de sportvisserij
rondom visstand en visserij. Deze visie biedt een kader en eerste hulpmiddel voor de Visstandbeheercommissies (VBC’s) op de rivieren. In deze brochure leest u in het kort over de inhoud van de Visie
Zilveren Stromen.
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veranderende rivieren
VERANDERENDE
VISSTAND

De visstand in onze
rivieren was vroeger
rijk en gevarieerd. In
de 20ste eeuw ging de
visstand echter van
rijk naar arm, en dat in
een snel tempo. Stuwen
werden aangelegd en
de rivieren werden
aangepast voor de
scheepvaart. Paai- en
opgroeigebieden voor
veel typische riviervissen verdwenen of
werden onbereikbaar. In
de jaren negentig werd
een begin gemaakt
met de herinrichting
van uiterwaarden en
de aanleg van vistrap-

Doelstellingen
Zilveren Stromen zet zich in voor een duurzame visstand en visserij op onze grote rivieren, aan de hand van onderstaande doelstellingen:

pen langs de stuwen.
Hierdoor verbeterde de
optrekbaarheid van de

• Behoud en verbetering van de vismogelijkheden op en aan de rivieren;
• Een duurzame visstand, ook voor een duurzame visserij;

rivieren voor vissen.
Samen met de sterk

• Een betere belangenbehartiging;
• Zo veel mogelijk effect van menskracht en middelen;
• Zichtbaar maken welke activiteiten in het kader van de rivier-VBC’s noodzakelijk of

verbeterde waterkwaliteit zag het er weer

gewenst zijn;
• Versterking van de positie van de VBC’s;
• Versterking samenwerking van de sportvisserij met andere belanghebbenden, waaronder de beroepsvisserij, ten aanzien van een duurzaam visserijbeheer.

In de eerste helft van de 20ste eeuw groeit het aantal sportvissers in Nederland
langzaam, maar gestaag. In de periode 1945-1975 vindt een sterke toename van het
aantal sportvissers plaats, door de bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog en een
toename van de hoeveelheid vrije tijd. In de periode 1975-2000 stabiliseert het aantal
sportvissers, met een toename in het aantal specialisten (zoals snoekbaarsvissers en
karpervissers). Met vandaag de dag ongeveer 2 miljoen beoefenaars is de sportvisserij
een zeer populaire vorm van openluchtrecreatie. Een aanzienlijk deel van deze 2 miljoen
sportvissers vist op de rivieren. De rivieren zijn van bovenregionale betekenis voor de
sportvisser, gezien de grote afstand (meer dan 15 km) die sportvissers bereid zijn af leggen van huis naar viswater. De slechte bereikbaarheid van de rivieroevers is één van de
belangrijkste knelpunten voor sportvissers.
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de vis. Een aantal
typische riviervissen
komt dan ook weer
algemener voor en

De riviervisserij, vroeger en nu
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uitgestorven geachte
soorten worden weer
incidenteel waargenomen. Maar het kan nog
veel beter.

Beroepsvisserij
Door de eeuwen heen heeft de beroepsvisserij op de rivieren grote
veranderingen doorgemaakt. Eind 19de eeuw waren vele honderden
personen direct en indirect werkzaam in de riviervisserij. Binnen een
periode van 30 jaar veranderde dit beeld dramatisch. Grootschalige
ingrepen in de beken en rivieren – verstuwing, kanalisatie, waterkrachtcentrales – betekenden het einde van de riviertrekvissen. Nog
steeds zijn de rivieren en rivierdelta’s een belangrijk domein voor beroepsvissers. Al decennia is echter niet meer de zalm, maar de paling
de belangrijkste vissoort voor de beroepsvisserij. De aalstand staat
echter sterk onder druk. Daarnaast wordt door een aantal beroepsvissers ook op pootvis (brasem en blankvoorn) en snoekbaars gevist.

Visie en Actieplan
In Zilveren Stromen zijn aan de hand van een visie op visstand- en
visserijbeheer diverse maatregelen geformuleerd. De uitvoering daarvan wordt uiteengezet in een actieplan. Daarin staat per maatregel
wanneer en door wie deze uitgevoerd zou moeten worden.
Er zijn maatregelen geformuleerd op gebied van visstand, visserij, visrechten, beroepsvisserij, sportvisserij, wet- en regelgeving, controle
en handhaving en communicatie en promotie.
Enkele belangrijke maatregelen zijn:
• De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de rivieroevers verbeteren;
• Het verbeteren van de visrechtensituatie op de rivieren: de sportvisser moet met zo min mogelijk documenten kunnen vissen en
onder heldere en eenduidige voorwaarden;
• Het actieplan Zilveren Stroom met als doel de waterkrachtcentrales visvriendelijk te maken. Waterkrachtcentrales zijn nu een grote
bedreiging voor riviertrekvissen als zalm en paling;
• Het opstellen van visplannen per riviertak, o.a. om richting wateren natuurbeheerders te laten zien dat de sportvisserij duurzaam
vist;
• Meer onderzoek naar de visstand (met name roofvis) op de rivieren;
• Mogelijkheden nagaan om beroepsvissers op de rivieren uit te
kopen, waarbij de visrechten overgaan naar de sportvisserij;
• Het opzetten van een Beheerfonds Rivieren t.b.v. verbetering visstand en sportvisserijmogelijkheden.
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De rivieren: Neerlands zilveren stromen
De rivieren zijn kenmerkende wateren voor Nederland. De landschappelijke
schoonheid, maar ook de soms bedreigende dynamiek die van het water uit
kan gaan, spreken tot de verbeelding. Rivieren zijn ingewikkelde, samenhangende wateren met veel functies en belangen. Visserij en het visstandbeheer
hebben daarin de laatste decennia steeds te maken gehad met wisselende
kansen, bedreigingen en perspectieven. Van open riolen met omvangrijke
vissterfte tot de huidige toename van typische riviervissen. Een afnemende
beroepsvisserij en een sterk gegroeide en gespecialiseerde sportvisserij.
Normalisaties van de rivieren en waterkrachtcentrales, maar ook de aanleg
van nevengeulen en vistrappen. Veiligheid en transport hebben als belangrijke maatschappelijke functies de hoogste prioriteit, anderzijds is de sportvisserij op de rivieren een functie die voor een zeer omvangrijke gebruikersgroep relevant is. Bovendien is de visstand een belangrijke graadmeter voor
het ecologisch functioneren van de rivieren.

Meer weten over Zilveren Stromen en op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Zie www.sportvisserijnederland.nl
Ook de websites van de andere betrokkenen
geven nieuws over Zilveren Stromen:
Hengelsport Federatie Midden Nederland
www.hfmiddennederland.nl
Hengelsportfederatie Limburg:
www.hengelsportfederatielimburg.nl
Hengelsportfederatie Oost-Nederland:
www.hsfon.nl
Federatie van hengelsportverenigingen
Zuidwest Nederland:
www.sportvisserijbelangen.nl

