Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden
Secretaris: Martin Hoorweg
Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Tel: 030-6058442, Email: hoorweg@sportvisserijnederland.nl

Concept verslag Plenaire vergadering dd. 10 november 2015
Locatie: Kantoor HDSR, Poldermolen 2, Houten
Aanvang: 19.30 uur in AB zaal
Aanwezig: zie presentielijst (bijlage)
Afwezig
- Werkcomité: Tom Voorhamm (Sportvisserij MidWestNederland),
- Sportvisserij: HSV De Bilt, HSV Het Baarsje, HSV IPNIVI, HSV Lopikerwaard, HSV
Zegveld, Montfoortse HSV, Sportviscentrum Loosdrecht, VVG Lange Weide, Zeister
Hengelaars Vereniging.
- (Semi)Beroepsvissers: Peter Burger, D. van Dam, M. Renes.

1. Opening, vaststellen agenda
Om 19.30 uur opent Lars Nanninga de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Verslag plenaire vergadering 24 maart 2014

Tekst:
-pag. 2: Er staat dat de Partij Water Natuurlijk van 4 naar 6 zetels is gegaan. Dit waren en
blijven er 6. Daarnaast ontbreken de 7 geborgde zetels in de tabel met de zetelverdeling.
-pag. 4: bij punt 5 staat natuurvriendelijk peilbeheer, dit moet zijn natuurlijk peilbeheer
-pag. 5: 4de alinea, eerste zin;……zodanig dat er gevaar…., moet aangepast worden
in;….zodanig dat er geen gevaar….
Inhoudelijk:
- Edward Broekhuizen:
Pag. 4: Bij discussie, bullet 11: De vraag is: blijven we deze opmerking behandelen of
moeten we hier niet verder naar kijken? Vanuit de KRW wordt gestreefd naar beter water,
terwijl sommige stoffen, die vanuit de Europese Commissies zijn toegestaan, tot wel 80%
van het waterleven doden.
Guus Beugelink geeft aan dat dit een goed punt is. Er worden bestrijdingsmiddelen
aangetroffen in het oppervlaktewater, soms verboden middelen. Via de Unie van
Waterschappen maakt hij hier een punt van. Wellicht is het goed om ook vanuit een ander
kanaal een signaal te geven, bijvoorbeeld via Sportvisserij Nederland. Vanuit de VBC zal
deze vraag doorgezet worden aan Sportvisserij Nederland (actie: werkcomité)
- Paul Blokdijk:
Pag. 6: agendapunt 9: In het huidige convenant is geen wijzigingsprocedure opgenomen.
Lars Nanninga geeft aan dat het herzien van het convenant zal worden geagendeerd in het
werkcomité (actie: secretaris)
- Edward Broekhuizen:
Pag. 7: rondvraag, 4de alinea: Hierin staat dat het aandacht wilt vragen voor de ‘commerciële
kant’ van de sportvisserij. Dit is niet correct. Hij wil aandacht vragen voor het economische
belang van de sportvisserij in een breder maatschappelijk belang en dat HDSR hierin
meer/breder zou willen faciliteren.
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3. Naar natuurvriendelijk maaibeheer
- Presentatie door Willy van Emmerik (Sportvisserij Nederland)
De presentatie gaat in op bestaande en innovatie maaimethoden. De traditionele
maaimethoden zijn vaak destructief voor watersystemen en vis. Ze leiden tot vertroebeling,
lage zuurstofwaarden en sterftes. Er zijn visvriendelijkere methodes op de markt, maar deze
zijn vaak duurder qua toepassing. Belangrijk blijkt de controle, die nu vaak niet toereikend is.
Een natuurvriendelijk en goedkoop alternatief is het uitzetten van graskarper. De presentatie
zal met de notulen worden meegestuurd (actie: secretariaat).
Discussie n.a.v. de presentatie:
- A. Verweij (De Vaart-Poscar):
Controle op het maaien gebeurt niet. De HSV wordt als eerste aangesproken door de
burgers bij vissterfte. De HSV meldt dit bij HDSR en de laatste jaren wordt dit netjes
afgehandeld. Echter als de HSV het moet gaan melden is het te laat! Door betere
communicatie en controle kan (grote) sterte worden beperkt/voorkomen.
- R. Bronda (HDSR):
Tot nu toe werd er vanuit HDSR gewerkt met meerjarige contracten voor het maaiwerk,
waardoor ingrijpen bij misdragen lastig is. De contracten worden nu jaarlijks uitgegeven,
zodat een de werkzaamheden van een aannemer jaarlijks kunnen worden geëvalueerd en
indien nodig kan worden uitgesloten.
- E. Broekhuizen (AUHV):
Geeft aan dat hij blij is met het samenhangende beeld wat geschetst is. Er zijn veel
discussies die individueel worden opgepakt binnen de hengelsport. Gezamenlijk oppakken
beidt veel voordelen.
- P. Blokdijk (AUHV):
Hij heeft een artikel gevonden van waterschap Groot Salland ‘De graskarper als
spaarvarken’ waarin het waterschap aangeeft erg tevreden te zijn over de inzet van
graskarper en dat de inzet van de graskarper de maaikosten tot wel 50% heeft gereduceerd.
Daarnaast is in 2012 in Houten geëxperimenteerd met Hydro-venturi. Vorig jaar is dit
wederom in verschillende wateren in Houten uitgevoerd zonder overleg. Hiervoor heeft hij
een klacht ingediend, zeker toen de werkzaamheden ook nog eens in juni werden
uitgevoerd. De effecten van deze methode zijn destructief voor o.a. vis. Waarom kan er geen
karper en graskarper worden ingezet?
Guus Beugelink (HDSR): Het probleem met de waterplanten zal groter worden door o.a. de
klimaatverandering. Hij staat open voor elke alternatieve oplossing om dit probleem de kop in
te drukken.
H. Broekhuijzen (SVB Delftland): HDSR geeft aan open te staan voor alternatieven. We zijn
dus weer terug bij af. Eerst moest alle (bodemwoelende) vis eruit. Resultaat helder water en
een waterplantenprobleem. Helder water is per definitie niet beter/schoner water. Het
maaibeheer geeft overal hetzelfde probleem en leidt tot veel dode vis. Vis uitzetten kan deels
de problemen oplossen! Kan de hengelaar ook weer een eens een visje vangen.
- A van Doorn (HSV Maarssen):
Hij geeft aan meegelopen te hebben tijdens de maaiwerkzaamheden aan de o.a. de
Leidsche Rijn. Veel smalle watergangen worden gemaaid met de maaiboot, wat zorgt voor
veel opwerveling bagger en dode vis. Met de maaikorf lijkt dit veel minder. Er wordt minder
bagger omgewoeld en vissterfte was veel minder.
- W. Nouris (HSV Maarssen):
Ongeveer 25 jaar geleden zijn er in hun wateren graskarpers uitgezet. Hier hebben ze nog
steeds profijt van omdat die wateren niet dichtgroeien met waterplanten.
- R. Borrenbergs (AZHB):
Er wordt gemaaid met de verkeerde machines. Waarom worden de krachten niet gebundeld
(HDSR en SVN) en contact gezocht met een universiteit om een goede machine/methode te
ontwikkelen?
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G. Beugelink (HDSR): Geeft aan dat het onderzoeken van dit traject op zich de moeite waard
zou kunnen zijn. Vanuit het werkcomité zullen de mogelijkheden hieromtrent verder worden
bekeken (actie: werkcomité)
- A. Gelderblom (Keernet):
Is het niet beter om eerder in het jaar te maaien, voordat de waterplanten echt opkomen?
Minder afval en minder zuurstofproblemen.
- L. v.d. Hoek (Keernet):
Er is naar de secretaris een mail gestuurd over de problemen met overmatige planten
groei in de Lopikerwetering. Dit punt wordt geagendeerd in het werkcomité (actie:
secretaris)
- D. Menke (GWPU):
Wat is ongeveer de bezetting van graskarper om effect te krijgen? Hoe lang leven ze en
kunnen ze tegen strenge winters? Willy van Emmerik geeft aan dat effect optreedt bij 50 en
100 kg/ha. De graskarper kan tientallen jaren oud worden en op zich goed tegen onze
winters.

4. Toelichting nieuwe werkwijze VBC:
- Presentatie door Martin Hoorweg (secretaris VBC DSR)
Er wordt kort teruggeblikt naar de afgelopen jaren. In 2013 kwam bij Sportvisserij Nederland
de melding binnen dat de VBC niet functioneerde. Er zijn vervolgens verschillende sessies
geweest met de leden, HDSR en het werkcomité om proberen te achterhalen waar het
probleem. Grootste probleem bleek toch wel de communicatie. Er was geen communicatie
vanuit het werkcomité naar de leden. Plaatselijk input ontbrak. Met de nieuwe werkwijze is
het de bedoeling dat de vertegenwoordigers uit het werkcomité 1 op 1 gaan communiceren
met de leden. Vanuit de hengelsportvertegenwoordigers is aangeven dat er teveel
verenigingen zijn om met drie man te kunnen behappen. Vandaar dat we een 4de
vertegenwoordiger aan het werkcomité willen toevoegen.
Voordelen nieuwe werkwijze:
 1 op 1 contact, vast aanspreekpunt
 Kortere communicatielijnen
 Meer regionale input
De presentatie zal met de notulen worden meegestuurd (actie: secretariaat).
Discussie n.a.v. de presentatie:
- Vanuit de aanwezige HSV’s wordt aangegeven dat het vaak te lang duurt voordat de juiste
persoon is gevonden binnen HDSR voor het melden van klachten over maaien en
vissterftes. De opvolging aan deze meldingen is vaak slecht.
Roel Bronda (HDSR): geeft aan dat het belangrijk is dergelijke klachten te blijven melden via
de juiste kanalen bij HDSR. Deze worden geregistreerd en afhandelingen/processen kunnen
naderhand worden geëvalueerd.
Martin Hoorweg (secretaris VBC DSR): geeft aan dat het daarnaast goed is klachten tevens
te melden bij de vertegenwoordiger werkcomité/secretaris. Vanuit het werkcomité kunnen we
dan structurele problemen met meldingen/afhandelingen verder oppakken.

5. Voordracht 4de vertegenwoordiger werkcomité
Vanuit het werkcomité is de afgelopen periode gezocht naar een 4de vertegenwoordiger voor
de hengelsport. De keuze is gevallen op Cor van Tuijl. Cor is de beoogd voorzitter van HSV
de Rijnstreek (hij wordt eind dit jaar officieel beëdigd). Cor heeft veel politieke ervaring en
loopt al aardig wat jaartjes mee in de hengelsport.
De VBC stemt in met Cor van Tuijl als 4de vertegenwoordiger vanuit de hengelsport.
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Naast Cor is er nog een wijziging binnen het werkcomité. Gerard Raaphorst (AUHV) heeft te
kennen gegeven na 15 jaar VBC werk het stokje te willen overdragen. Paul Blokdijk zal hem
gaan vervangen. De VBC leden stemmen hiermee in.

6. Terugblik 2015
Lars Nanninga benoemd de onderwerpen die we dit jaar binnen het werkcomité hebben
behandeld o.a:
 Aanpassen adressenlijst en inning contributie;
 Zoeken naar 4de vertegenwoordiger hengelsport;
 Dossier ‘de Schakel’ (zie agendapunt 8);
 VBC uitje 2016 (zie agendapunt 8);
 Maaibeheer, lopend agendapunt;
 Loodgebruik sportvisserij. Lood is een zwaar metaal wat schadelijk kan zijn voor mens en
dier. Vanuit o.a. de hengelsport wordt gezocht naar alternatieven;
 Vissterfte, opzetten protocol vissterfte is lopend agendapunt.

7. Actielijst/uitvoeringsprogramma 2016
Vanuit het werkcomité hebben we voor 2016 het volgende uitvoeringsprogramma:
 Visuitzet:
- opstellen tussentijdse afsprakenlijst
- landelijk toetsingskader visuitzet
 Maaibeheer:
- evaluatie maaibeheer 2015
- maaibeheer 2016 monitoren; regionale input via vertegenwoordigers
- evaluatie maaibeheer 2016
 Vissterfte:
- opstellen protocol vissterfte
Vanuit de VBC leden zijn er geen aanvullende onderwerpen en stemmen in met deze
uitvoeringslijst.

8. W.v.t.t.k.
1. Dossier ‘De Schakel’:
De Schakel probeert al enige tijd toe te treden tot VBC De Stichtse Rijnlanden. Tot dusverre
is dit altijd afgewezen, maar de vraag blijft komen. Binnen het werkcomité is naar een
structurele oplossing gezocht. Het voorstel is om De Schakel agendalid te maken van de
VBC, gezien hun minimale belang binnen deze VBC. Dit houdt in dat ze de uitnodigingen en
stukken ontvangen, maar niet officieel lid worden en dus geen stem hebben binnen de VBC.
Vanuit de VBC wordt dit voorstel niet positief ontvangen. Kan dit juridisch? Wat houdt dit dan
precies in? Voordat hierop een akkoord gegeven kan worden dient deze optie eerst verder te
worden onderzocht. Voorstel is om een derde partij dit voorstel te laten onderzoeken (actie:
werkcomité).
2. Visuitje 2016
Het idee is om in 2016 voor alle leden van de VBC een gezellig uitje te organiseren. Doel is
om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen, maar vooral gezelligheid
onderling! Dit uitje zal binnen het werkcomité worden voorbereid. Begin volgend jaar
ontvangen de leden hiervoor een uitnodiging en het programma.
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3. Hartenkreet Guus Beugelink
In verband met visuitzet wil Guus mededelen dat er dusdanige hoeveelheden en locaties
wordt uitgezet die op gespannen voet staan met de KRW. Hij heeft het idee dat er misbruik
wordt gemaakt van zijn goede wil en wil binnenkort met het bestuur van de AUHV
hieromtrent om tafel.
Gerard Raaphorst (AUHV) vraagt zich af waarop dit onderbuik gevoel gebaseerd is. De
geplande uitzettingen tot 2019 zijn netjes bij de VBC gemeld en vanuit de VBC is er een
positief bericht gekomen.
Martin Hoorweg (secretaris): beaamt dit. De volgende afspraken zijn binnen de VBC
gemaakt omtrent de uitzettingen van AUHV;
 Uitzetting 2015 en 2016 zijn akkoord
 Uitzettingen vanaf 2017 worden herzien a.h.v. het landelijke toetsingskader.
Roel Bronda (HDSR) geeft aan dat de pijn zit in het feit dat er procedureel een vacuüm zit.
HDSR zou graag invloed kunnen hebben op geplande visuitzet. Vanuit het werkcomité zijn
we bezig te kijken hoe we pragmatisch met elkaar kunnen optrekken m.b.t. visuitzet. Vanuit
het secretariaat is er naar de verenigingen een oproep gedaan om haar visuitzettingen te
melden. In het werkcomité kunnen we eigenlijk alleen komen tot een pragmatisch stuk als we
inzicht hebben in wat er daadwerkelijk aan vis wordt uitgezet. Het kan niet zo zijn dat de
visstanden in alle wateren goed zijn, zodat er niks uitgezet hoeft te worden. Dus bij deze
nogmaals de oproep voor het melden van de visuitzettingen bij het werkcomité.
Vanuit verschillende HSV’s wordt vol onbegrip gereageerd over de ‘angst’ van HDSR voor
de uitzet van karper. Dit terwijl er veel grotere problemen spelen die een negatieve invloed
hebben op de visstand, zoals maaien en de emissie van gevaarlijke stoffen vanuit de
landbouw. We blijven maar neuzelen over de uitzet van een paar visjes die, onderbouwd in
deze hoeveelheden, geen invloed hebben op de waterkwaliteit.

9. volgende plenaire vergadering
Het voorstel is om over te gaan naar één plenaire vergadering per jaar. Vanuit de VBC wordt
echter aangegeven, zeker gezien de nieuwe werkwijze en een betere communicatie, toch
twee plenaire vergaderingen te beleggen. Vanuit het secretariaat zullen eer twee data
worden ingepland (eind maart en medio november 2016). De VBC leden krijgen hier op korte
termijn bericht over (actie: secretariaat)

10. Rondvraag
Paul Blokdijk (AUHV):
- De AUHV gaat in een aantal wateren vissenbossen aanbrengen. Hierover is
overeenstemming tussen de gemeente en de AUHV. Echter de gemeente vraagt een ‘akte
van geen bezwaar’ vanuit HDSR. Tot dusverre is deze nog niet afgegeven.
Roel Bronda meldt dat de betreffende brief is verstuurd en op korte termijn op de mat zal
vallen.
- VBC website is niet bijgewerkt. Lars Nanninga geeft aan dat dit begin 2016 bijgewerkt is
(actie werkcomité).
- Hij heeft een rapportage vanuit 2012 gevonden waarin duidelijk staat dat de gemiddelde
visstand n het beheergebied van HDSR 75kg/ha bedraagt terwijl dit gezien de watertypen
gemiddeld 120 tot 150kg/ha zou moeten zijn. Ook de rapportage ‘Evaluatie visgegevens
2005-2012’ van Nico Jaarsma bevestigd dit. Hoe gaat HDSR er voor zorgen dat de
visstanden worden teruggebracht naar minimaal 120 tot 150 kg/ha?
Guus Breugelink heeft hier inhoudelijk nu geen reactie op (actie HDSR).
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Paul Blokdijk geeft aan dat de visstand de laatste jaren steeds verder afneemt. Er moet dus
wel iets aan gedaan worden!
Daniel Menke (GWPU):
Kan er voortaan een korte pauze worden ingepland? Lars Nanninga geeft aan dat dit altijd
mogelijk is.
Actiepuntenlijst:
Actielijst n.a.v. plenaire vergadering 10 november 2015
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actie
SVN vragen om signaal lozing gevaarlijke stoffen in oppervlakte
water
Herzien convenant VBC DSR
Meesturen presentaties bij concept notulen
Vraag samenwerking (SVN, Waterschappen en universiteit) mbt
onderzoek alternatieve visvriendelijke maaimethode
Agenderen melding Lopikerwaard vissterfte in werkcomité
Dossier ‘De Schakel’
Datumvoorstel plenaire vergaderingen 2016
Bijwerken VBC website
Reactie n.a.v. de vraag teruglopende visstanden binnen het
beheergebied van HDSR

Wie
Werkcomité

Wanneer
Q1 2016

Werkcomité
Secretariaat
Werkcomité

Q2 2016
z.s.m.
Q2 2016

Secretariaat
Werkcomité
Secretariaat
Werkcomité
HDSR

Q4 2015
Q1 2016
Q1 2016
Q1 2016
Q2 2016

Bijlage
- Presentielijst
- Email adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
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Bijlage: Presentielijst 10 november 2015
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E-mail adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
10

20

Werkcomité
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester,
HSV De Vaart Poscar
AUHV
HSV Esox
Beroep, beroepsvisser
Sportvisserij MWN
HDSR, adviseur
HDSR, adviseur
Sportvisserij
AUHV
“
AZHB (Zuid Holland)
Gew. Pachtcomm. Utrecht
HSV Breukelen
“
HSV De Bilt
HSV De Rietvoorn
HSV De Rijnstreek
HSV De Vaart Poscar
HSV Esox *
HSV Het Baarsje

Versie 3 november 2015

Naam
Lars Nanninga
Martin Hoorweg
Richard Trofimowicz

E-mail
larsnanninga@gmail.com
hoorweg@sportvisserijnederland.nl
ritrof2@casema.nl

Paul Blokdijk
Robin Blokhuijzen
Peter Burger
Tom Voorhamm
ntb
Roel Bronda

paul.blokdijk@wxs.nl
blokhuijzen@visadvies.nl
Bobby_mook@planet.nl
tom@sportvisserijmidwestnederland.nl

Jim van de Burgt (secr)
Edward Broekhuizen (lid VBC)
Peter van Spelde
Robert Borrenbergs
A.M.M. Sluijters
Anneke Mulder (secr)
Daniël Menke (lid VBC)
Steef Ettekoven
Peter Veldhuijzen
Frans Schulte
Richard Trofimowicz
Gerard Raaphorst
Waarnemend voorzitter:

secretaris@auhv.nl

bronda.r@hdsr.nl

azhb@ziggo.nl
Secr.gwpu@gmail.com
hsvbreukelen@casema.nl
menke.d@casema.nl
hsvdebilt@gmail.com
peter_veldhuijzen@hotmail.com
fmjschulte@casema.nl
ritrof2@casema.nl
secretaris@esoxbunnik.nl
henny_ada@hotmail.com

J.Kooij
Voorhaven 17
2871 CH Schoonhoven
Haagse HSV IPNIVI
HSV Lopikerwaard
HSV Maarssen
“

Frank Matulessya
Ed Slof
Eric Adamse (secr)
Willem Nouris/Aart van Doorn
(VWC)
Gerard Plijter (secr)
Piet Schouten
Hajo Broekhuizen
René Kok
Lex Peters (secr)
Ton van der Spiegel
R. Borrenbergs
R. van Wandelen (secr)
Marcel van Eck (vz, lid VBC)
Monique HooijmaijersKooijman (secr),
Anton Dral (lid VBC)

info@matulessya.nl
secretaris@hsvlopikerwaard.nl
secretaris@hsvmaarssen.nl
beheer@hsvmaarssen.nl

Beroep
Beroepsvisser
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep

Peter Burger
A. Gelderblom
A.J. van der Haven
Bert van den Hoek
Dick van Dam
M. Renes

Bobby_mook@planet.nl
agelderblom@hotmail.nl
j.vanderhaven@kpnmail.nl
l.vandenhoek@hetnet.nl
dickvandam@hotmail.com
- géén e-mail adres
Postadres: Lopikerweg oost 133, 3412
KC Lopikerkapel

HDSR overig (geen lid)
Dijkgraaf HDSR
Hoogheemraad HDSR

Patrick Poelmann
Guus Beugelink

poelmann@hdsr.nl
beugelink.g@hdsr.nl

HSV Zegveld
Montfoortse HSV
Sportvisserij Delfland
Sportviscentrum Loosdrecht
’s Gravenhaagse HSV
“
VVG Lange Weide
Zeister HV
“
HSV Wilnis (géén lid meer)
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gerard.plijter@casema.nl
F2hpiet-schouten1@hetnet.nl
secretaris@svbdelfland.nl
rene@doggy-mc.nl
secretaris@ghvdenhaag.nl
tonvanderspiegel@gmail.com
familie.borrenbergs@gmail.com
marcel@smbvaneck.nl
Monique.hoko@casema.nl
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