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r is een speciaal 
onderhoudsteam 
aangesteld dat naast 

controle en handhaving, verant-
woordelijk is voor het op orde 
houden van de visvijver. Sport-
visserij Oost-Nederland denkt 
nog na over het verder inrichten 
van dit mooie viswater ‘
(gelegen tussen Nieuwleusen 
en Balkbrug, net onder de 
N377) voor de hengelsport. 
Eind van dit jaar vindt er een 

E

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND 
KOOPT VISwATER DE BIJKERSPLAS
Sportvisserij Oost-Nederland heeft voor het eerst 
in haar bestaan een eigen viswater aangekocht. De 
Bijkersplas is sinds eind vorig jaar in bezit van de 
federatie. De plas is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren en daarmee bevisbaar 
voor alle VISpashouders.

MILAN SCHEURINK

Milan Scheurink volgt de HBO-opleiding Recht en 
Economie bij Saxion. Als stageopdracht onderzoekt 
hij de houdbaarheid van visstekken binnen het 
werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland.

e niet aflatende druk op het buitengebied kost de federatie vis-
stekken. De uitvoering van Natura 2000, Kaderrichtlijn Water 
(KRW) en Ruimte voor de Rivier zorgt voor een duidelijke 

afname van de sportvisserijmogelijkheden. Sportvisserij Oost-Nederland 
neemt zitting in klankbordgroepen van deze projecten om het standpunt 
van de sportvisserij te benadrukken. Ook op andere manieren laat de 
federatie van zich horen als het gaat om het huidige en toekomstige gebruik 
van water.  
Toch lijkt het erop dat dit niet voldoende is voor het behoud van het huidige 
areaal visstekken. Het ziet ernaar uit dat voor de toekomst het verwerven 
van eigendommen de federatie een veel sterkere positie oplevert, dan het 
uitsluitend huren van visrechten. Mede door de fikse investeringen die aan-
kopen met zich meebrengen, is het erg belangrijk dit volgens een gedegen 
en door de sportvissers gedragen beleid te doen.
Milan onderzoekt onder andere wat de meerwaarde is van het hebben van 
eigen water en/of grond. Ook kijkt hij wat de gevolgen zijn van het tweede 
traject van de KRW, dat er binnenkort aan zit te komen. Milan staat stil bij 
vragen als: Waar kunnen we het beste aankopen doen? En: hoe gaan we 
dit financieren? Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij 
Oost-Nederland op 21 mei, zal Milan de uitkomsten van zijn onderzoek 
presenteren.

Milan Scheurink.

visserijkundig onderzoek plaats 
dat wordt uitgevoerd door 
Sportvisserij Nederland. Hieruit 
zullen ook conclusies en aanbe-
velingen volgen voor eventuele 
verbetering van het viswater. 
Net boven de Bijkersplas ligt het 
Brouwersgat, ook een voorma-
lige zandwinplas. Het Brou-
wersgat wordt door Sportvisserij 
Oost-Nederland gehuurd van 
de Gemeente Ommen en is 
bekend bij de karpervissers. 

De Bijkersplas tussen Nieuwleusen en Balkbrug 
is nu voor iedere VISpashouder bevisbaar.

SAMENwERKINGSAFSPRAKEN 
TOEZICHT OVERIJSSELSE VECHT
De Overijsselse Vecht is een prachtige rivier. Om die 
schoonheid te behouden is toezicht nodig. Negen 
partijen hebben eind februari de samenwerkings overeen-
komst Toezicht op de Overijsselse Vecht ondertekend. 
Door samen te werken willen de partijen de kwaliteit van 
het toezicht op en langs de Vecht verbeteren. 

D e Politie Regio Oost/
District IJsselland/
Team Vechtdal, de 

provincie Overijssel, de ge-
meenten Dalfsen, Ommen en 

van het toezicht van het Neder-
landse deel van het winterbed 
van de Vecht, dat zich uitstrekt 
vanaf de Duitse grens totdat de 
Vecht overgaat in het Zwarte 
Water bij Zwolle.
De hoofdthema’s waarop 
wordt toegezien zijn veiligheid, 
leefbaarheid en bescherming. 
Op het gebied van veiligheid, 
besteden de partijen aandacht 
aan vaarsnelheid en bevoegd-

heid tot varen, de technische 
staat van de vaartuigen, onge-
wenst en crimineel gedrag en 
het springen en duiken van 
bruggen. Onder het kopje leef-
baarheid wordt gelet op afval: 
het dumpen ervan, zwerfvuil 
en illegale lozingen door 
schepen en bedrijven. In het 
kader van bescherming is er 
vooral aandacht voor de flora 
en fauna, bescherming van 
oevers en kaden, de visserij, 
stropen van vis en evenemen-
ten die aan de rivier worden 
georganiseerd. 
De organisaties hebben in de 
afgelopen twee jaar al samen-
werkingsafspraken gemaakt en 
gezamenlijk controles uitge-
voerd. Daarbij bleek dat veel 
mensen zich goed gedragen 
en de benodigde papieren heb-
ben. Toch is er altijd een groep 
die zich niet aan de regels 
houdt. Met de ondertekening 
van deze overeenkomst is het 
toezicht daarop voor de ko-
mende vier jaar gewaarborgd.

Hardenberg, Staatsbosbeheer, 
Sportvisserij Oost-Nederland 
en de waterschappen Groot 
Salland en Velt en Vecht, wer-
ken samen aan het verbeteren 

Negen partijen houden samen toezicht op de Overijsselse Vecht.

STAGIAIRS AAN DE SLAG BIJ
SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND
Bij Sportvisserij Oost-Nederland lopen diverse studenten stage in het kader van hun opleiding. Momenteel zijn Mark 
Kouwenhoven en Milan Scheurink bij de federatie actief. Hierbij stellen we Mark en Milan kort voor aan de lezer.

STAGIAIR: MARK KOUwENHOVEN

Mark Kouwenhoven is sinds begin dit jaar als 
stagiair bij Sportvisserij Oost-Nederland werkzaam. 
Hij volgt de opleiding Sportvisserij en Aquacultuur 
bij opleidingsinstituut De Groene Welle in Zwolle en 
is ingezet op een tweetal projecten in het kader van 
Water- en Visstandbeheer.

ark werkt aan een onderzoek van de Molenkolk te Diepenveen. 
Dit moet leiden tot een herinrichtingsplan van dit water. 
Daarnaast werkt Markt aan een inventarisatie van niet verpacht 

water binnen het werkgebied van de federatie. Beide projecten lagen al ge-
ruime tijd op de plank als gevolg van capaciteitsgebrek. Mark doet zijn best 
om beide projecten zo goed mogelijk af te ronden, voordat zijn stage deze 
zomer eindigt. Sportvisserij Oost-Nederland was een logische stageplaats 
voor De Groene Welle. De federatie en school werken al op verschillende 
manieren samen in de vorm van gastlessen en studieprojecten. 

Mark Kouwenhoven.
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