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De afgelopen tijd zijn veel mensen gaan vissen. Sportvissen is voor meer dan een miljoen mensen in 
Nederland een vorm van ontspanning in de natuur. Sportvissers zijn echte natuurliefhebbers. Ze 
genieten van de zonsopgang, een ijsvogel die langs komt vliegen of een stille avond. In veel 
gemeenten is de hengelsportvereniging de grootste of een na grootste sportvereniging. We laten u 
graag kennis maken met de sportvisserij. We informeren u over een aantal dossiers waarbij we 
betrokken zijn en werken graag met u samen op diverse beleidsterreinen, zoals water, openbare 
ruimte, sport en recreatie. 

Hoe wij zijn georganiseerd? 
Ruwweg kan gesteld worden dat sportvissers zijn aangesloten bij de lokale hengelsportvereniging. 
Deze hengelsportverenigingen hebben zich verenigd in hengelsportfederaties. Deze federaties 
(7 totaal) maken gezamenlijk deel uit van de overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland. 
Het systeem is enigszins vergelijkbaar met indeling nationale overheid — provinciale overheid — 
gemeenten. 
Om in wateren te mogen vissen worden door de sportvisserij visrechten gehuurd van o.a. gemeenten 
en waterschappen. Meestal worden de lokale vijvers e.d. door gemeenten verhuurd aan de 
plaatselijke vereniging en verhuren de waterschappen en Rijkswaterstaat visrechten vaak aan de 
federaties. Sportvisserij Nederland geeft namens de aangesloten federaties Vispassen uit aan leden 
van hengelsportverenigingen. Hiermee zorgen zij ervoor dat leden met de VISpas mogen vissen in 
deze wateren en verbinden bepaalde voorwaarden aan de visserij. 

Wie doet nu wat? 
De hengelsportverenigingen ontplooien de activiteiten. Denk aan viswedstrijden, jeugdbegeleiding en 
senioren activiteiten maar ook opruimacties en beheer van de viswateren hoort bij de taken van de 
vereniging. De federaties faciliteren de verenigingen en zorgen voor belangenbehartiging en 
structurele regionale oplossingen bij meer complexe zaken. Sportvisserij Nederland ondersteunt 
d.m.v. levering in materialen, (digitale) infrastructuur, specialisten zoals juristen en deskundigen maar 
is ook de aanspreekpartner voor overheden en instanties die nationale afspraken willen maken. 
Bovenstaande is uiteraard enigszins gechargeerd maar we willen uw aandacht uiteraard niet verliezen 
in voor nu minder belangrijke details. Meer informatie hierover is ook te vinden in bijlage A. 

Aansluiting op het Lokaal sportakkoord/ actief op sociaal domein en gezondheid 
In de afgelopen stressvolle corona tijd zijn veel mensen (weer) gaan vissen. Even naar buiten en het 
hoofd leeg maken. Zij zijn als lid verbonden aan de lokale hengelsportvereniging en dragen met hun 
lidmaatschap bij aan tal van projecten. Lokale en nationale projecten ten behoeve van 
hengelsportactiviteiten voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking of afstand tot de 
maatschappij. Het project Samen Vissen is een succesvolle aanpak waarbij hengelsportverenigingen 
en zorginstellingen een dagje uit organiseren voor ouderen om te gaan vissen. Basisscholen kunnen 
voor groepen 7 en 8 Vislessen aanvragen waarbij een halve ochtend onderwaterbiologie gegeven 
wordt en er in de middag buiten in de buurt van de school gevist wordt. Beide zeer waardevolle 
activiteiten die rechtstreeks in het lokale Sportakkoord zouden kunnen en waarvoor de inrichting van 
de leefomgeving terug zou moeten komen in de Omgevingsvisie. 
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Bijdragen aan een groene omgeving 
Sportvissers dragen bij aan projecten ten behoeve van vissenwelzijn en de natuur onder water. Lokaal 
zijn verenigingen bijvoorbeeld actief bij het plaatsen van takkenbossen in het water om overmatige 
predatie door aalscholvers te voorkomen, doen zij onderzoek naar de gezondheid van water, zijn 
actief bij droogte om vissen over te plaatsen om vissterfte te voorkomen. Er wordt geïnvesteerd in 
onderzoek, middelen en capaciteit bij de herintroductie van beschermde vissoorten(zalm, steur e.d.), 
vismigratie in het Noordzeekanaal, vispassages, Swimway Vecht en tal van andere projecten. 
Bij dit soort projecten werken veel samen met groene- en overheidsorganisaties. Binnen het gebied 
van Federatie Midden Nederland wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 
van langsdammen in de Waal op de vis populaties. 

Aansluiting op de Omgevingsvisie — plan en uitvoeringsprojecten 
Als huurder van het visrecht en/of als juridische vertegenwoordiger van haar leden is de vereniging 
één van de belanghebbenden om bij te dragen in het beleid van de gemeente. Denk hierbij aan de 
inrichting van de openbare buitenruimte en deelname aan het sportakkoord. Echter niet alleen vanuit 
de hoedanigheid als sportvereniging. Hengelsportverenigingen hebben samen met de federatie ook 
een actieve taak in groen- blauwe thema's zoals water- en visstandbeheer en controle- en 
handhavingstaken. De leden van de hengelsportvereniging zijn de ogen en oren langs de waterkant 
en ondersteunen gemeenten bij de aanpak van watervervuiling en vissterfte. Bij de huidige droogte 
problematiek levert de hengelsportvereniging een actieve bijdrage aan het signaleren en redden van 
vissen in nood. 

Aansluiting op gemeentelijke dierenwelzijn nota's 
Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en onze kennis t.a.v. het welzijn van vis opdelen. 
We sluiten hierbij aan op het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. De sleutel om 
dierenwelzijn te borgen ligt bij beleid op voorlichting, educatie en controle en handhaving. Voor 
details over de verschillende thema's en onze rol en inzet hierin verwijzen we u graag naar de bijlage 
A. Het is al met al best een lang verhaal geworden en we zouden nog veel meer kunnen vertellen. 
We vernemen het graag als u dit op prijs stelt. Schroom niet om te bellen of te mailen als u vragen 
heeft. 

Succes met uw werk en alvast een fijne jaarafsluiting! 

Met vriendelijke groet, 

Hengelsport Federatie Midden Nederland 

Arjan Thielking 
Secretaris 



voorlichting en het verstrekken van loodalternatieven. Maar net als met mensen bewust 
maken van bijvoorbeeld duurzame alternatieven voor gas kost het tijd om een 
gedragsverandering te krijgen. Vanuit Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft u 
recent een schrijven (kenmerk HF-2020-022 d.d. 29-04-2020) ontvangen met daarin 
informatie over het terugdringen van lood in de sportvisserij. Alle evenementen die vanuit of 
in samenwerking met Hengelsport Federatie Midden Nederland worden georganiseerd zijn 
al loodvrij. Ook worden loodvrije materialen uitgedeeld om zo het gebruik ervan te 

promoten. 
Meer over sportvisserij loodvrij leest u hier. 

Voorzichtig met zonnepanelen op water 
Provincies, waterschappen en gemeenten zijn volop bezig met de Regionale Energie 

Strategie (RES). We juichen duurzame energie toe maar hebben onze bedenkingen bij 
zonnepanelen in of op natuurterreinen, zoals op water. Er is nog maar weinig bekend over 
de consequenties voor flora en fauna en er zou in onze ogen meer dan voldoende bebouwd 
oppervlak beschikbaar moeten zijn voor deze initiatieven. Dit sluit ook aan bij de door het 
kabinet goedgekeurde voorkeursvolgorde; 1. Daken en gevels; 2. Bebouwd gebied; 3. 
Landelijk gebied welke vastgelegd dient te worden in de Omgevingsvisie en RES'en. 
Aanvragen tot aanleg dienen ook op de toepassing van deze voorkeursladder getoetst te 

worden. 

Controle en handhaving op (gedrags-)regels en de Visserijwet 

Om te mogen vissen is vrijwel altijd een VISpas nodig. Aan deze pas zijn regels verbonden. 

Regels uit de Visserijwet maar we hebben ook eigen, (gedrags-) regels opgesteld. De BOA's 

(domein 2) gaan langs het water en controleren of sportvissers volgens de regels vissen. 

Verenigingen hebben geschoolde verenigingscontroleurs die eveneens een oogje in het zeil 

houden langs het water. Hengelsport Federatie Midden Nederland is graag bereid om onze 

kennis op het gebied van controle en handhaving op basis van de Visserijwet met uw BOA's 

te delen. 

Voorlichting en educatie 

We hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Hengelsport Federatie Midden 

Nederland heeft een calamiteitenteam met vrijwilligers van hengelsportverenigingen. Ze 

komen in actie komt als er vissen in nood zijn of als er vissterfte is. We vinden het belangrijk 

dat sportvissers op een verantwoorde wijze vissen. Speciaal opgeleide VISmeesters geven op 

basisscholen educatie. Dit bestaat uit een biologieles over de onderwaterwereld en uitleg 

hoe je met vissen omgaat. Zo Ieren kinderen al op jonge leeftijd hoe je met respect met flora 

en fauna omgaat. 

Sportvissers en niet- sportvissers krijgen via allerlei kanalen (o.a. social media, VISTV en 

VISvrouwen op RTL7, VISblad, Stekkie magazine voor de jeugd) informatie hoe je 

verantwoord kunt vissen. 



Bijlage A; 

De georganiseerde sportvisserij 

De hengelsport is op voetbal na de grootste sportorganisatie in ons land. We zijn dan ook 

aangesloten bij NOC*NSF. Vrijwel iedere gemeente heeft wel een hengelsportvereniging. 

De verenigingen worden ondersteund door Sportvisserij Nederland en de regionale federatie 

Hengelsport Federatie Midden Nederland. 

De federatie adviseert verenigingen maar ook overheden op tal van terreinen zoals water-

en visstandbeheer en sportvisserijmogelijkheden (bijvoorbeeld over vissteigers voor 

mindervaliden of trailerhellingen). Ze adviseren hierin zowel gemeenten, waterschappen als 

provincie. 

De federatie heeft eigen BOA's (domein 2) die controleren of sportvissers zich aan de, door 

de sportvisserij opgelegde, (gedrags-) regels houden. Tevens controleren en handhaven ze 

op de Visserijwet. 

VISmeesters en juffen verzorgen educatie en voorlichting op basisscholen door Vislessen te 

verzorgen. Kinderen Ieren over de onderwaterwereld en hoe ze verantwoord met vissen 

omgaan. Meer informatie over Vislessen kunt u hier vinden. (www.vissenschool.nl) 

Bij Sportvisserij Nederland en de federaties zijn ruim honderd beroepskrachten in dienst met 

kennis over de natuur, water en vis. 

Beleidsmatige afweging om dierenwelzijn te borgen 

De sleutel om dierenwelzijn te borgen ligt bij beleid op voorlichting, educatie en handhaving. 

Dit wordt onderschreven door een recente zienswijze van de Raad voor 

Dierenaangelegenheden. 

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft in maart 2018 haar zienswijze 'Welzijn 

van Vissen' opgesteld waar ook de relatie is gelegd met de georganiseerde sportvisserij. 

Hierin roepen zij op de beleidspositie ten opzichte van welzijn van vissen te actualiseren en 

om hier meer aandacht aan te schenken. De Raad ziet de grootste meerwaarde in maatwerk 

waarbij het beleid ingezet wordt om welzijn van vissen te verbeteren in samenwerking met 

onderzoek, bedrijfsleven, praktijk en maatschappij. In het advies van de RDA worden ook 

specifiek adviezen per categorie benoemd, zo ook die voor de georganiseerde sportvisserij. 

Zij benoemen hier het vergroten van kennis en kunde van sportvissers, handhaving en de 

ontwikkeling van praktische tools. 

De zienswijze vindt u op: https://www.rda.ni/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-

van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partiien  

Terugdringen van lood: onze verantwoordelijkheid 
Lood is ongezond en hoort niet in het water. Samen met de Rijksoverheid, Unie van 
Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo werken we aan de Green Deal Sportvisserij 
Loodvrij. Doel is om het loodgebruik in de sportvisserij in drie jaar tijd (in 2021) met 30% te 
reduceren en in 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. We zetten volop in op 
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