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

Concept verslag Plenaire vergadering dd. 4 april 2017
Locatie: Kantoor HDSR, Poldermolen 2, Houten
Aanvang: 19.30 uur in AB zaal
Aanwezig: zie presentielijst (bijlage)
Afwezig
- Werkcomité: Cor van Tuijl, Robin Blokhuijzen, Tom Voorhamm en Martin Hoorweg
- Sportvisserij: HSV Het Baarsje, HSV Lopikerwaard, HSV Zegveld, Montfoortse HSV,
Sportviscentrum Loosdrecht, Zeister Hengelaars Vereniging.
- (Semi)Beroepsvissers: n.v.t

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Om 19.30 uur opent Lars Nanninga de vergadering en heet iedereen welkom.
Lars meldt dat hij afmeldingen heeft ontvangen van Cor, Robin en Martin die helaas niet
aanwezig kunnen zijn vanavond.
Agenda wordt vastgesteld.

2.

Presentatie monitoring door Johan van Giels (ATKB)

Presentatie door Johan van Giels van ATKB. Dit adviesbureau heeft drie vestigingen in
Middelharnis, Zoetermeer en Geldermalsen en ruim 70 medewerkers in dienst.
Opdrachtgevers zijn met name waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten.
De presentatie gaat in op de verschillende KRW typen met bijbehorende streefbeelden.
Vervolgens wordt ingegaan op monitoring van de ecologische en chemische toestand. De
bemonstering wordt uitgevoerd door gebruik van zegen, stortkuil (meren en rivieren) of een
elektrovisapparaat. Bij de vangstverwerking is het uitgangspunt dat het aantal handelingen
tot een minimum wordt beperkt. De uitkomsten laten per waterlichaam zien hoe de
aanwezigheid is van plantminnende, brasem + karper en plantminnende en migrerende
soorten.
De presentatie wordt met de concept notulen meegestuurd (Actie: MH).
Vragen:
H. Broekhuijzen (sportvisserijbelangen Delfland): de wettelijke periode voor monitoring ligt
toch tussen oktober en maart? Binnen beheergebied van HDSR is afgesproken dat
monitoring vanaf 1 sept. mag plaatsvinden. Er wordt wel rekening gehouden met
weersomstandigheden, er mag geen vissterfte optreden. Toch is dit de meest geschikte
periode voor visbemonstering, omdat over het algemeen alle leeftijdsklassen van
verschillende soorten aanwezig zijn. In de wintermaanden is dit niet het geval.
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P. Blokdijk (Werkcomité): Over welke afstanden wordt vis verplaatst? Over een afstand van
circa 250 meter.
G. Beugelink (Hoogheemraad HDSR): Hoe weet je of de uitkomsten representatief zijn?
Ongeveer 95% van de soorten is goed te bemonsteren. De resultaten van de bemonstering
komt vaak overeen bij de verwachtingen bij een bepaald type water.
In de reacties wordt verder opgemerkt of er wel voldoende kilometers per watergang worden
bemonsterd. Om een representatief beeld te krijgen zou je volgens een aantal de
hengelsportverenigingen eigenlijk op verschillende dagen moeten bemonsteren en de
gevangen vis apart moeten houden, maar dat is volgens Johan van Giels niet noodzakelijk
om een representatief beeld te krijgen.
D. Menke (HSV Breukelen). Hoe staat het met de bijvangst van kreeften? De rivierkreeften
worden ook genoteerd en gerapporteerd.
H. Broekhuijzen (sportvisserijbelangen Delfland): behoort karper niet tot de migrerende
vissen? In de gepresenteerde indeling is karper niet als migrerende vis aangemerkt, maar
daar valt inderdaad wel wat voor te zeggen.

3.

Verslag plenaire vergadering 8 november 2016

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

a. Actielijst
Actielijst n.a.v. plenaire vergadering 8 november 2016
Nr
1
2
3
4
5

Actie
presentatie zal met de concept notulen worden meegestuurd
Melden calamiteiten, vragen, bevindingen etc. op het gebied
van viswater- en visserijbeheer aan vertegenwoordigers
Doorsturen calamiteitenplan HDSR
Versturen betalingsverzoek contributie 2017
Waterkaart uitgegevens wateren doorsturen

Wie
Secretariaat
Leden VBC

Wanneer
Gereed
2017

Secretariaat
Secretariaat
R. Bronda

Gereed
Gereed
Q1 2017

4. Uitvoeringsprogramma 2017
a. Maaibeheer: alternatieve methoden
D. Schuwer (HDSR) geeft aan dat het onderzoek van de WUR, in samenwerking met
Sportvisserij Nederland en HDSR helaas wat vertraging heeft opgelopen. De verwachting is
dat de concept rapportage in mei wordt opgeleverd. Dan staat een overleg gepland om de
met Sportvisserij Nederland en het waterschap. De resultaten worden via het werkcomité en
de volgende plenaire vergadering gedeeld.
b. Pilot visuitzet AUHV a.h.v. het toetsingskader karper
W. Huisen (AUHV) geeft aan niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken van deze
pilot. Dit onderwerp wordt opnieuw besproken tijdens de volgende vergadering van het
werkcomité.
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c. Visstandmonitoring na maaiwerkzaamheden (sterftes na onderhoud in kaart
brengen).
D. schuwer (HDSR) geeft aan dat het afgelopen jaar helaas op verschillende locaties
vissterfte heeft voorgedaan. Daarom wordt voorgesteld om de vissterftes na onderhoud in
kaart te brengen.
P. Blokdijk (AUHV): geeft aan dat het onzin is om Hydro Venturi toe te passen in een
watersysteem dat alleen wordt gevoed met hemel- en kwelwater. Die methode zou alleen
moeten worden toegepast bij watergangen die belangrijk zijn voor de waterafvoer. Een beter
alternatief is de uitzet van graskaper. In Maarssen is al veel ervaring opgedaan met uitzet
van graskarper.
D. Menke geeft aan dat ook in Maarssen vissterfte is opgetreden bij maaiwerkzaamheden
van het waterschap. Er ligt nu een voorstel voor uitzet van karper. Het waterschap geeft aan
dat de singels van Maarssen in 2018 worden geïnventariseerd en voor 2019 de
baggerwerkzaamheden staan gepland. De voorgestelde uitzet van karper wordt door
Sportvisserij Nederland getoetst aan het landelijke toetsingskader.
D. Schuwer zegt toe om te onderzoeken of het mogelijk is een boeteclause op te nemen in
maaibestekken. Ook zal het waterschap bij startoverleggen met aannemers vissterfte
opnieuw onder de aandacht brengen.

5. W.v.t.t.k.
1. Financieel overzicht
Richard Trofimowicz geeft aan dat het financieel overzicht er prima uit.
2. Contributie 2017
De contributie wordt ten opzichte van vorig jaar niet verhoogd en vastgesteld op €75,- per lid.
De leden ontvangen op hebben reeds een betalingsverzoek ontvangen of ontvangen dit op
korte termijn.
3. VBC website
De VBC website is volledig bijgewerkt en wordt vanaf heden weer actueel gehouden. Alle
stukken die geproduceerd worden door het werkcomité zijn voor de leden beschikbaar op de
website van VBC DSR (http://www.visstandbeheercommissie.nl/vbc_s/34/stichtserijnlanden/).
4. VBC uitje 2017
In de vorige plenaire vergadering waren de reacties erg positief en een uitje is zeker voor
herhaling vatbaar. D. Menke heeft toen voorgesteld om per toerbeurt per gemeente iets te
organiseren. De voorzitter besluit, vanwege het gebrek aan animo, dit onderwerp opnieuw te
agenderen binnen het werkcomité.

6. volgende plenaire vergadering
Volgende overleg staat gepland op dinsdag 7 november 2017.

7. Rondvraag
W. Huisen (AUHV) en H. Broekhuizen (Sportvisserij Delfland) geven beide te kennen dat zij
stoppen met zijn werkzaamheden voor de VBC Stichtse Rijnlanden. Tijdens de volgende
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plenaire vergadering in november zullen zij beiden voor de laatste keer aanwezig zijn en hun
werkzaamheden overdragen aan een opvolger.
D. Menke (HSV Breukelen) heeft via een kok het verzoek ontvangen om vangstkooien voor
kreeften te mogen uitzetten. D. Schuwer geeft aan dat er conform de Visserijwet alleen door
beroepsvissers met vergunning op kreeften mag worden gevist, maar gaat kijken welke
mogelijkheden er zijn.
D. Schuwer (HDSR) geeft aan dat er een primeur is. HDSR heeft akkoord gegeven op een
voorstel van Sportvisserij Nederland om karper uit te zetten in de Oude Rijn, Wiericke’s en
Grecht. Het voorstel voor visuitzet is beoordeeld aan de hand van het nieuwe landelijke
toetsingskader Uitzet karper.
L. Nanninga (voorzitter) roept op om voorgenomen visuitzetten te melden via de secretaris
(M. Hoorweg) of via de leden van het werkcomité.
Het voorstel wordt gedaan om de start van de plenaire vergaderingen te verzetten naar
20.00 uur. Dit voorstel zal worden afgestemd met de secretaris.
Er zijn verder geen opmerking/vragen voor de rondvraag.
Actiepuntenlijst:
Actielijst n.a.v. plenaire vergadering 4 april 2017
Nr
1
2

3
4

Actie
Presentatie zal met de concept notulen worden
meegestuurd
Melden calamiteiten, vragen, bevindingen etc. op
het gebied van viswater- en visserijbeheer aan
vertegenwoordigers
Waterkaart uitgegevens wateren doorsturen
Terugkoppelen onderzoek naar graskarpers

Wie
Secretariaat

Wanneer
Q2 2017

Leden VBC

2017

Secretariaat
Secretariaat

Q2 2017
Q2 2017
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Bijlage: Presentielijst 4 april 2017
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Bijlage: E-mail adressen VBC De Stichtse Rijnlanden
8

20

Werkcomité
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester,
HSV De Vaart Poscar
AUHV
HSV Esox
Beroep, beroepsvisser
Sportvisserij MWN
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 4 april 2017

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
Dries Schuwer

paul.blokdijk@wxs.nl
blokhuijzen@visadvies.nl
bobby-mook@planet.nl
tom@sportvisserijmidwestnederland.nl
schuwer.atf@hdsr.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
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
info@hsv-hetbaarsje.nl

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

6

4

HSV Zegveld
Montfoortse HSV
Sportvisserij Delfland
Sportviscentrum Loosdrecht
’s Gravenhaagse HSV
“
Zeister HV
“
Beroep
Beroepsvisser
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep
Semi-beroep

HDSR overig (geen lid)
Dijkgraaf HDSR
Hoogheemraad HDSR
HDSR, adviseur
HDSR

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

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

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

Patrick Poelmann
Guus Beugelink
Roel Bronda
Nico De Bruijn

poelmann@hdsr.nl
beugelink.g@hdsr.nl
bronda.r@hdsr.nl
bruijn.n@hdsr.nl

gerard.plijter@casema.nl
F2hpiet-schouten1@hetnet.nl
secretaris@svbdelfland.nl

herweijer@planet.nl
secretaris@ghvdenhaag.nl
tonvanderspiegel@gmail.com
marcel@smbvaneck.nl
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