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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

e VBC Rijn en IJssel 
heeft als doel het 
realiseren van een 

gezonde visstand die interes-
sant is voor de sportvisserij en 
tevens ecologisch goed functi-
oneert. Het werkgebied van de 
VBC ligt globaal tussen Arn-
hem, Winterswijk, Haaksber-
gen en Zutphen. In dit gebied 
liggen met name beken en 
kleine rivieren, zoals de Ber-
kel, Schipbeek en Oude IJssel. 
Slechts een klein deel van het 
waterschapsgebied maakt deel 
uit van het werkgebeid van 
Sportvisserij Oost-Nederland. 
Dat maakt deelname van deze 
federatie aan de VBC zeker 
niet onbelangrijker omdat in 
dit relatief waterarme gebied 
de Schipbeek en Buurserbeek 
stromen. De leden van zeker 
vijf direct aan de Schipbeek 
gelegen hengelsportverenigin-
gen maken veelvuldig gebruik 
van dit water. In de afgelopen 
jaren zijn de verenigingen 

NIEUWE VBC RIJN EN IJSSEL ZET IN 
OP GEZONDE VISSTAND

In	Groenlo	is	eind	juni	de	Visstandbeheercommissie	
(VBC)	Rijn	en	IJssel	opgericht.	De	plaats	van	
oprichting	is	bewust	gekozen	omdat	Groenlo	het	
afgelopen	jaar	tweede	is	geworden	in	de	titelstrijd	om	
de	Hengelsport	Hoofdstad	van	Nederland.	De	VBC	
is	een	samenwerkingsverband	van	het	Waterschap	
Rijn	en	IJssel,	Sportvisserij	Oost-Nederland,	
Hengelsport	Federatie	Midden	Nederland	en	vijf	lokale	
hengelsportverenigingen.
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volop betrokken geweest bij 
het vormgegeven van het 
visstandbeheer en de moge-
lijkheden voor het sportvisse-
rijgebruik. Een zeer belangrijk 
aandachtspunt is en blijft de 
grote overlast van de extreme 
groei van waterplanten. Hier-
door kan er grote delen van de 
zomer niet of nauwelijks meer 
worden gevist.

GOEDE	VISSTAND
Het Waterschap Rijn en IJssel 
werkt aan het verbeteren van 
de inrichting van de eerderge-
noemde beken door de aanleg 
van vispassages en natuur-
vriendelijke oevers. Hierdoor 
komen in de toekomst hope-
lijk de kenmerkende vissoor-
ten voor stromend water weer 
terug. Voor de sportvisserij 
is dit gebied vooral interes-
sant door de goede visstand. 
Met name snoek, blankvoorn, 
ruisvoorn, zeelt en winde zijn 
soorten die zich regelmatig 

laten vangen. Ook voor vlieg-
vissers en de wedstrijdvisserij 
is het een aantrekkelijk gebied. 

HENGELVANGST-
REGISTRATIE
Het gebied heeft een rijke his-
torie op het gebied visstand-
beheer. De voormalige VBC 
Oost Gelderse Wateren heeft 
veel onderzoek gedaan naar de 
visstand in dit gebied. Uniek 
is ook dat al in de jaren ’90 
een uitgebreid systeem van 
hengelvangstregistratie be-
stond, waardoor de visstand op 
de voet kon worden gevolgd. 
Tot slot heeft de sportvisserij 
zich in dit gebied ingespannen 
voor de terugkeer van de beek-
forel. Er is jarenlang beekforel 
uitgezet, maar helaas heeft 
dat niet geleid tot een stabiele 

De	samenwerking	voor	de	nieuwe	VBC	Rijn	en	IJssel	werd	be-
krachtigd	door	het	ondertekenen	van	een	convenant.

Door	wildgroei	is	het	vissen	in	sommige	beken	’s	zomers	bijna	
onmogelijk.	VBC	Rijn	en	IJssel	gaat	hier	verandering	in	brengen.

populatie beekforel.

VISPLAN
De nieuwe VBC Rijn en IJssel 
heeft de bakens enigszins ver-
zet. De hengelvangstregistratie 
blijft belangrijk, maar de uitzet 
van beekforel (rondom gebied 
van Winterswijk) wordt ge-
staakt. De inspanning zal nu 
onder andere worden gericht 
op het bevisbaar houden van 
de beken en het uitvoeren van 
het Visplan. In het Visplan is 
beschreven waar de sportvis-
serij de komende jaren aan 
gaat werken en wordt verant-
woording afgelegd aan het 
waterschap over de activitei-
ten. Meer informatie over deze 
VBC en het concept visplan is 
te vinden op www.visstandbe-
heercommissie.nl. 

D et onderzoek duurt 
een jaar en omvat 
het tellen van sport-

vissers vanaf de oever en van-
uit de lucht en het afnemen 
van enquêtes. Met behulp 
van de tellingen en enquêtes 
worden vragen beantwoord 
als ‘Hoeveel wordt er gevist 
op een water?’, ‘Hoe wordt er 
gevist?’ en vooral ‘Wat is de 

visvangst?’

SPORTVISSERS TELLEN LANGS DE IJSSEL

Langs	de	IJssel	worden	sinds	juli	sportvissers	geteld.	
Sportvisserij	Nederland	voert	namelijk	een	onderzoek	
uit	om	inzicht	te	krijgen	in	het	gebruik	van	de	IJssel	
door	sportvissers.	Dit	is	belangrijk	om	de	belangen	van	
sportvissers	beter	te	kunnen	behartigen.	Daarnaast	
kunnen	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	gebruikt	
worden	door	de	visstandbeheercommissie	(VBC)	bij	
het	opstellen	van	het	visplan	voor	de	IJssel.

TEKST roland Van aalderen

Het tellen van sportvissers 
vanuit een vliegtuigje is een 
efficiënte en effectieve manier 
van tellen. Het is mogelijk 
een momentopname van het 
aantal sportvissers te maken. 
Zo’n momentopname is beter 
te gebruiken om een schat-
ting te maken van het aantal 
vissers, dan een telling vanaf 
de oever die bijvoorbeeld een 
hele dag duurt. Vanuit het 
vliegtuig is er goed zicht op 
het hele gebied en daardoor 

ook op de moeilijk bereikbare 
stekken. Hierdoor worden 
minder vissers ‘gemist’. De 
telling vindt plaats op het 
drukste moment: in het week-
end tussen 10:00 en 12:00 
uur. In ongeveer twee uur tijd 
wordt op een hoogte van 200 
meter over de IJssel gevlo-
gen. De eerste voorzichtige 
conclusie is dat de IJssel een 
druk bevist water is. Gemid-
deld worden 220 sportvissers 
langs de oever en zestien 
visbootjes waargenomen. Veel 
sportvissers zijn deelnemers 
aan viswedstrijden, gemiddeld 
zijn er 90 wedstrijdvissers 
geteld. De aantallen zijn dus 
een momentopname, gedu-

rende de dag wordt de IJssel 
door twee tot drie maal zoveel 
vissers bezocht.

TELLINGEN	VANAF
DE	OEVER
Door vrijwilligers van Sport-
visserij Oost-Nederland 
worden tijdens weekenddagen 
sportvissers geënquêteerd. De 
vrijwilligers krijgen hiervoor 
een onkosten- en vrijwil-
ligersvergoeding. Ze tellen 
het aantal vissers per stek en 
stellen de aanwezige vissers 
een klein aantal vragen. Daar-
naast wordt aan de vissers een 
antwoordformulier afgege-
ven waarop na afloop van de 
vistrip de vangst kan worden 
ingevuld. Er zijn inmiddels 
116 sportvissers geënquêteerd 
en er zijn 82 formulieren uit-
gedeeld. De respons mag wel 
wat hoger, want die ligt nu op 
36%. Daarom hierbij de op-
roep om de antwoordkaarten 
zo snel mogelijk na de visdag 
in te vullen en terug te sturen. 
De antwoordkaarten kunnen 
anoniem worden ingevuld. 
Degene die hem instuurt 
hoeft dus niet bang te zijn dat 
hij op grond van het ant-
woordformulier kan worden 
aangesproken op overtredin-
gen. Uit de enquêtes blijkt dat 
ongeveer 60% van de vissers 
op witvis vist, gevolgd door 
de snoekbaars die door 22% 
van de vissers belaagd wordt. 
De meest gevangen vis is de 
blankvoorn (32%), gevolgd 
door de Kesslers- of zwartbek-
grondel (22%). 

We zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers, dus als je geïnteresseerd bent 
kun je contact opnemen met Sportvisserij Nederland op 030-6058465 of 
via email: aalderen@sportvisserijnederland.nl.

H

De	IJssel	gezien	vanaf	200	meter	hoogte	tijdens	een	telling.	

Het	vliegtuigje	van	waar-
uit	de	sportvissers	aan	en	

op	de	IJssel	zijn	geteld.


