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

Concept Verslag Werkcomité vergadering 18 augustus 2015
Aanwezig: Lars Nanninga (vz), Martin Hoorweg (secr), Richard Trofimowicz (penn), Tom
Voorhamm, Roel Bronda.
Afwezig: Robin Blokhuizen, Paul Blokdijk, Peter Burger
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken:
a. Visuitzetting AUHV
b. Vissterfte na maaien Fazantenkamp
c. Vismonitoring HDSR
d. Rapport hydroventuri Houten
3. Concept verslag Werkcomité vergadering dd. 26 mei 2015
4. Evaluatie toetreding De Schakel tot de VBC
5. Loodvrij vissen
6. Actielijst
7. Rondvraag

1. Opening en mededelingen
Lars heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.
2. Ingekomen stukken
a. Visuitzetting AUHV
De AUHV heeft een lijst met geplande visuitzettingen (karper) tot 2019 op haar wateren
aangeleverd. Roel vraagt wat er onder het kopje ‘KRW’ wordt verstaan? In deze kolom wordt
gesproken van ‘afgeslote water’. Wat is de definitie hiervan? Dit roept vragen op! Vanuit de
VBC en HDSR zijn verder geen bezwaren voor de geplande uitzettingen. Wel geeft Roel aan
dat hij deze lijst intern nog even zal bespreken en indien er bezwaar is dit binnen 2 weken
kenbaar maken. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de voorgenomen uitzetting wordt
herzien zodra de landelijke richtlijn beschikbaar is.
Verwacht wordt dat er uiterlijk in 2017 een landelijke richtlijn komt voor het uitzetten van vis.
HDSR heeft aangegeven deze richtlijn te gaan volgen. Vooralsnog wordt er een
afsprakenlijst gemaakt gebaseerd op het Visplan en de case mbt de Biezenvelden. Martin
zal hier voor het volgende overleg een voorzet voor doen (Actie MH).
Vanuit de werkgroep wordt gevraagd of er ook een begeleidende brief was. Martin zal de
AUHV informeren (actie MH).
b. Vissterfte na maaien Fazantenkamp
Roel geeft aan dat er vanuit HDSR contact is geweest met de uitvoerder. De situatie is
besproken en geanalyseerd of er aanpassingen mogelijk zijn en moeten worden
doorgevoerd. Jaarlijks wordt het maaibeheer uitbesteed en bij teveel aantekeningen kan een
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aannemer uiteindelijk worden uitgesloten voor inschrijving. HDSR is blij dat een dergelijk
concrete melding is binnengekomen. Zonder meldingen vanuit het veld kunnen ze niks naar
een aannemer mocht dit mogelijk zijn.
Om in het vervolg sterfte te voorkomen en een betere controle te krijgen tijdens het maaien
wordt voorgesteld om in 2016:
- De maaikaart tijdig naar alle HSV’s te versturen;
- Nagegaan of er in het contract een communicatieverplichting van de aannemer naar de
secretaris en website HDSR kan worden opgenomen (actie RB).
- HSV’s moeten op hoofdlijnen op de hoogte worden gesteld van de richtlijnen voor het
maaien waaraan een aannemer zich moet houden. Van deze richtlijnen kan alleen na
bestuurlijke toestemming worden afgeweken (actie RB).
c. Vismonitoring HDSR
Vanuit ATKB is het verzoek gekomen om de vismonitoring KRW waterlichamen te
vervroegen naar juli. Daarbij werd een maximale watertemperatuur voorgesteld van 25
graden. Vanuit de visrechthebbende is hier heel negatief op gereageerd en is geen
toestemming gegeven. Ook vanuit Sportvisserij Nederland is hier negatief op gereageerd.
Het zuurstofgehalte van het water laag is en de vis erg actief is bij dergelijke temperaturen
waardoor kans op vissterfte onnodig hoog is.
Roel kent de mail niet en weet ook niet af van dit verzoek vanuit ATKB. Martin zal de mails
naar Roel doorsturen. Roel zal dit intern voorleggen aan zijn adviseurs.
d. Rapport hydroventuri Houten
Het rapport toont aan dat hydroventuri een erg destructieve methode is waarna de visstand
achteruit is gegaan. Daarnaast is het exotische aarvederkruid niet volledig verwijderd en is
het Ronddeel inmiddels al weer grotendeels hiermee dichtgegroeid.
Vanuit de werkgroep wordt geopperd voor een proef met alternatieven maaimethodes zoals
graskarpers. Roel geeft aan dat ze hiervoor open staan, als dit in een afgesloten water
plaatsvindt. HDSR hecht er tevens waarde aan als hier een wetenschappelijk experiment
naar wordt uitgevoerd begeleid door een universiteit.
3.

Verslag vorige vergadering dd. 26 mei 2015

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het vorige verslag en wordt vastgesteld.

4.

Eventuele toetreding De Schakel bij VBC DSR

Afgesproken wordt dat vanuit het Visplan tot een besluit wordt gekomen mbt deze aanvraag.
Lars en Martin zullen dit verder uitzoeken en een reactie geven (actie LN).
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5.

Loodvrij vissen

Er is een werkbijeenkomst: terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij geweest. Deze
bijeenkomst was georganiseerd door Sportvisserij Nederland. De aanwezigen hebben de
gezamenlijk ambitie uitgesproken om het loodgebruik de komende jaren substantieel te
verminderen en te wijzen op de gevaren voor de sportvisser, zelfgieter en milieu.
Er zijn momenteel al goed bruikbare loodalternatieven voor zwaar lood zoals steen, ijzer en
glas. Een goede vervanger voor knijploodjes is er nog niet.
Vanuit HDSR wordt er momenteel (nog) gemonitord op lood in haar wateren. Het is nu nog
geen actieve discussie, maar blijft een zwaar metaal. Andere milieuvriendelijkere
alternatieven zijn welkom.
6.

actielijst

Status acties volgens actielijst werkcomité 26 mei 2015
Nr

Actie

Status

1
2
3

Agenderen dossier De schakel
Updaten VBC adressenlijst
de
Zoeken 4 vertegenwoordiger

4
5
6
7

Opstellen werkwijze/indeling nieuwe VBC
Informeren leden nieuwe start VBC
VBC uitje 2016
Digitale kaart maaibeleid 2015 doorsturen
naar secretariaat
Rondsturen/informeren leden mbt maaibeleid
Nagaan documentatie maaimethoden

Gereed
Gereed
Er is een kandidaat gevonden. Lars en
Martin plannen een gesprek
Handhaven
Gereed
Handhaven
Gereed. Martin vraagt Roel echter om dit
nogmaals te doen (handhaven).
Handhaven
Er zijn geen gegevens hieromtrent
aanwezig. Er komt een lijstje met richtlijnen
voor de HSV’s (actie RB)
Gereed

8
9

10
11

Doorsturen laatste versie Visplan naar
werkcomité
Opsturen nota’s contributie 2015

Gereed

Status actiel n.a.v. Visplan
Nr
A

Actie
Opstellen voorlopige afsprakenlijst visuitzet

B

Maaibeleid 2015

C

Calamiteitenplan vissterfte

7.

Status
Opzet ahv Visplan en arbitrage
Biezenvelden. Agenderen volgend overleg
(Actie MH)
Najaar evaluatie. PvA opzetten + opzet
communicatie naar HSV’s
Richtlijnen VBC HNK als voorbeeld (actie
TV).
Interne afspraken HDSR nagaan (actie RB)

Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen.
Omdat door de herstart van de VBC een aantal overleggen zijn vervallen wordt besloten de
reservedatum dinsdag 6 oktober 2015 door te laten gaan.
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Actiepuntenlijst
Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 26 mei 2015
Nr
3

Wie
MH/LN

Wanneer
z.s.m.

4
6

Actie
de
Zoeken 4 vertegenwoordiger hengelsport voor het werkcomité
uit regio Woerden. Er is een geschikte kandidaat gevonden.
Martin en Lars plannen een overleg
Opstellen werkwijze/indeling nieuwe VBC
VBC uitje 2016

MH
MH

7
8

Digitale kaart maaibeleid 2015 doorsturen naar secretariaat
Rondsturen/informeren leden mbt maaibeleid

RB
MH

z.s.m.
Najaar
2015
z.s.m.
z.s.m.

Wie
MH
RB

Wanneer
z.s.m.
z.s.m.

RB
LN
MH

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Actielijst n.a.v. VBC werkcomité 18 augustus 2015
Nr
1
2
3
4
5

Actie
Informeren AUHV mbt uitzet vis
Nagaan mogelijkheden communicatieverplichting aannemer
maaien
Document richtlijnen maaien voor HSV’s
Uitzoeken mogelijkheid toetreding De Schakel

Actielijst n.a.v. Visplan
Nr
A

B

C

Actie
Opstellen voorlopige afsprakenlijst visuitzet:
- Opzet ahv Visplan en arbitrage Biezenvelden. Agenderen
volgend overleg
Maaibeleid 2015
- Najaar evaluatie. PvA opzetten + opzet communicatie naar
HSV’s
Calamiteitenplan vissterfte
- Richtlijnen VBC HNK als voorbeeld
- Interne afspraken HDSR nagaan
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Wie

Wanneer

MH

6 oktober

werkcomité

z.s.m.

TV
RB

6 oktober
6 oktober

4

