


Bijlage bij informatief schrijven sportvisserij 

 

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 haar zeven regionale 

federaties.  

Vanuit de federatie adviseren we op tal van terreinen zoals water- en visstand beheer en 

sportvisserijmogelijkheden (bijvoorbeeld vislocaties voor mindervaliden en trailerhellingen). 

We adviseren hierin zowel gemeenten, waterschappen als provincie. We hebben eigen 

BOA’s in dienst (domein 2) die controleren of sportvissers zich aan de, door de sportvisserij 
opgelegde, (gedrags-) regels houden. Tevens controleren en handhaven ze op de Visserijwet. 

We verzorgen educatie en voorlichting op basisscholen. Kinderen leren over de 

onderwaterwereld en hoe ze verantwoord met vissen omgaan. 

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.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-

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

 

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 

voorlichting, 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. We hebben u recent een schrijven gestuurd met daarin informatie over het 

terugdringen van lood in de sportvisserij.  

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 op water. Er is nog maar weinig bekend over de consequenties voor flora en 

fauna. Er zou eerst goed onderzoek gedaan moeten worden naar de gevolgen. Beter is om te 

zoeken naar locaties die geen schade aanrichten aan de natuur, bijvoorbeeld zonnepanelen 

op daken van bedrijven.  

 

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

Om te mogen vissen is een VISpas nodig.  Aan deze pas zijn regels verbonden. Regels uit de 

Visserijwet maar we hebben ook vanuit de sportvisserij (gedrags-) regels opgesteld. Onze 

eigen 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. We zijn graag bereid om onze kennis op het gebied 

van controle en handhaving op basis van de Visserijwet met uw BOA’s te delen.  

https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen
https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen
https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserij-loodvrij/


Voorlichting en educatie 

We hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Zo hebben we een calamiteitenteam 

dat 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. Onze speciaal opgeleide VISmeesters geven 

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

hoe je met vissen omgaat. Zo leren 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. 
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