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arc Zwaan trekt de 
kar voor dit project, 
namens het bestuur 

van rayon 3 van de federatie. 
naast bestuurslid is Marc ook 
wedstrijdsecretaris voor dit 
rayon. jaarlijks verstrekt hij via 
de online wedstrijdmodule ruim 
500 wedstrijdtoestemmingen, 
verdeeld over verschillende 
wateren in het gebied.

Wat is er zo mooi aan dit 
traject?
“voordat ik me met de wed-
strijdvisserij bezig hield, ging 
ik hier al graag vissen. Het is 
een rustig traject in een mooie 
omgeving waar je bovendien 
de auto bij de visstek kunt 
parkeren. Met westenwind heb 
je hier de wind mooi in de rug 
en ’s avonds de zon nooit recht 
in de ogen. de visstand is hier 
goed en je hebt hier weinig last 

Steenwijkerdiep nog
SteedS ViSSerSVriendelijk
De Provincie Overijssel is bezig om alle vaarwegen in 
de Kop van Overijssel te baggeren en de beschoeiing te 
vernieuwen. Een twee kilometer lang oevertraject aan 
het Steenwijkerdiep zou daardoor niet meer geschikt 
zijn om te vissen. Sportvisserij Oost-Nederland heeft 
samen met de plaatselijke hengelsportverenigingen de 
bevisbaarheid van dit traject weten te behouden.

van plompenblad. Het water 
is zo’n twee meter diep in het 
midden en ongeveer 25 meter 
breed. Het is dus geschikt 
voor zowel de vaste stok als de 
feeder. door de vaarbewegingen 
in het kanaal is de vis hier lekker 
actief.”

Welke acties zijn ondernomen 
om de visstekken te behouden?
“op dit traject worden jaarlijks 
zo’n vijftig verenigingsviswed-
strijden georganiseerd. we 
hebben contact gezocht met 
de ongeveer vijftien belangheb-
bende verenigingen. sportvis-
serij oost-nederland lanceerde 
het idee om op het gehele 
traject vijftig visvlonders te 
plaatsen. de hengelsportver-
enigingen konden een of meer 
vlonders adopteren. voor elke 
geadopteerde vlonder betaalde 
sportvisserij oost-nederland er 

ook een. dit idee sloeg meteen 
aan. Het mooiste compliment 
mét toezegging voor adoptie 
kregen we van een hengelsport-
vereniging uit wolvega: ‘jullie 
zijn vissersvriendelijk bezig’.”

Hoe belangrijk is sportvissen 
voor de regio?
“in 2013 werd het nK Korpsen 
in deze regio gehouden. de 
prijsuitreiking werd verricht 
door de burgemeester van de 
gemeente steenwijkerland, me-
vrouw van der tas. ik heb daar 
met haar kunnen spreken over 
het verdwijnen van een belang-
rijk regionaal wedstrijdparcours 
en over de plannen voor de 
aanleg van vlonders. de burge-
meester is nauw betrokken bij 
de organisatie waterrijk weer-
ribben wieden, met toerisme 
en waterrecreatie als belangrijke 
pijlers voor het gebied. sport-
vissen past hier uitstekend bij, 
zodat het enthousiasme van 
de burgemeester direct was 
gewekt.”

Samen sterk werkt dus?
“jazeker, die vijftig visvlonders 
gaan er komen. de gemeente 
steenwijkerland draagt het pro-
ject een warm hart toe en doet 
letterlijk een duit in het zakje. 
we worden ook betrokken bij de 
reconstructie van de onver-
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harde weg langs het traject, 
om het zo gunstig mogelijk in 
te richten voor alle gebruikers. 
de provincie overijssel omarmt 
het plan ook en gaat zelfs een 
paar vlonders adopteren. dat is 
toch prachtig? verder kunnen 
we nog gebruik maken van de 
subsidieregeling van sportvis-
serij nederland ter verbetering 
van sportvisserijmogelijkheden. 
in de tweede helft van 2014 
wordt gestart met de aanleg 
van de eerste vlonders. dan kan 
er al worden gevist. de andere 
vlonders volgen dit najaar.”

Het Steenwijkerdiep is gered voor 
wedstrijd- en recreatievissers.

Marc Zwaan.


