
 

 

 

Als sportvisser ga je natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis. De sportvisserij zet 

daarom in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een loodvrije hengelsport te komen. In 

het kader van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij wordt op dit pilotwater loodvrij gevist. Werpgewichten van 

staal, beton, steen en tungsten zijn uitstekende milieuvriendelijke alternatieven voor lood.  

Wil jij ook loodvrij vissen? Ga dan direct naar een hengelsportzaak in de regio en schaf je loodvervangers aan. 

Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl voor een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven. 

 

Wil je meer informatie over de pilot, ga dan naar www.sportvisserijoostnederland.nl of bel met Sportvisserij 

Oost-Nederland: 0572-363370. 
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→ winde 94

→ schieraal 30 

→ Zeeforel 6

→ Houting 22

→ Kwabaal 8

Gezenderde vissoorten

SWIMWAY VECHT:
DATASET VISMIGRATIE 
BREIDT ZICH UIT
Het vismigratieproject Swimway Vecht breidt zich steeds verder uit. 
De afgelopen periode zijn diverse nieuwe vissoorten gezenderd. De 
schat aan informatie die dit oplevert, leert ons veel over hun 
migratiegedrag en geeft inzicht in de bedreigingen en kansen voor 
vismigratie op de Overijsselse Vecht. 

In de Bijkerplas en het Brouwersgat 
– gelegen in de Vinkenbuurt tus-
sen Nieuwleusen en Balkbrug – 

wordt veel gevist, voornamelijk op kar-
per. Je zit er heerlijk en waant je door 
de beschutte ligging in het buiten-
gebied ver van de bewoonde wereld. 
Rondom beide plassen zijn verschil-
lende ruime visstekken gecreëerd die 
mede worden onderhouden door vrij-
willigers van HSV De Voorn uit Nieuw-
leusen. Deze parel in het werkgebied 
van de federatie is dan ook een prach-
tige testlocatie. De komende twee jaar 
zijn overgangsjaren waarna er met in-
gang van 2022 volledig loodvrij wordt 
gevist.

GRATIS RUILEN
Om het gebruik van mili-
euvriendelijke loodal-
ternatieven (steen, 
beton, ijzer, glas of 
tungsten) te be-

BIJKERSPLAS EN BROUWERSGAT 
LOODVRIJ
De Green Deal Sportvisserij Loodvrij moet het loodgebruik in de sportvisserij binnen drie jaar fors 
verminderen en vóór 2027 helemaal uitbannen. Ook in Oost-Nederland wordt loodvrij vissen 
gepromoot. Zo zijn de Bijkersplas en het naastgelegen Brouwersgat aangewezen als pilotprojecten 
voor loodvrije viswateren.

vorderen, kun je je oude lood gratis rui-
len voor een alternatief. Daarbij heb je de 
keuze uit drie verschillende materialen – 
steen, verzwaard beton en staal – in meer-
dere gewichtsklassen. Op www.sport-
visserijoostnederland.nl vind je actuele 
informatie over de inruilmogelijkheden 
en -locaties. De voorraad is beperkt, dus 
wees er snel bij. Bij een aantal sportviseve-
nementen stellen we ook gratis loodvrije 
materialen beschikbaar. Check voor meer 
informatie de evenementenkalender op 
onze website.

VERBINDING IN DE REGIO
Naast de landelijke samenwerking in de 
Green Deal hebben we ook regionale ver-
binding gevonden. Partners in het pilot-

project ‘Bijkersplas en Brouwersgat 
loodvrij’ zijn het Waterschap 

Drents Overijsselse Del-
ta, Gemeente Ommen, 

Sportvisserij Nederland, 
HSV De Voorn Nieuw-

leusen e.o., Hengelsportcentrum De Bes-
te Stek, Zunnebeld, Rix Hengelsport & 
Outdoor en Massier. 

WAT VINDT DE SPORTVISSER?
Om het effect van deze pilot en alle ove-
rige stimuleringsacties in ons gebied te 
meten, voert Sportvisserij Oost-Neder-
land deze zomer en in 2021 (online) en-
quêtes uit. We willen hiermee in beeld 
krijgen met welke loodalternatieven 
wordt gevist en hoe sportvissers tegen-
over het gebruik van loodvervangers 
staan. Daarnaast vragen we naar de er-
varingen bij de deelnemende inruilpun-
ten.

Afgelopen najaar en winter zijn veel 
nieuwe vissen van een zender voor-
zien. We begonnen in oktober met 

de eerste Atlantische forellen en schieralen, 
waarna ook kwabalen, houtingen en op-
nieuw windes van een zender zijn voorzien. 
Deze zenden iedere 90 seconden een code 
uit die door strategisch geplaatste ontvan-
gers wordt opgevangen. In januari zijn deze 
ontvangers voor een tweede keer uitgelezen 
zodat er in totaal al meer dan een miljoen 
registraties zijn ontvangen! De eerste inzich-
ten die de data bieden, zijn veelbelovend. 

FOREL EN HOUTING
In het najaar van 2018 is er één vis gezen-
derd; een prachtige Atlantische forel van 
65 centimeter met een gewicht van 4 kilo. 
De zalmsteek waarmee de Atlantische forel 
werd gevangen, bleek echter vooral heel veel 
houting te bevatten! Een grote verrassing en 

unieke waarneming van deze tot voor kort 
nog uitgestorven vissoort in Nederland. He-
laas ontbraken de juiste ontheffingen om de 
houtingen te mogen zenderen. In het najaar 
van 2019 zijn met de juiste vergunningen 
alsnog 22 houtingen gezenderd. Ons onder-
zoek zal straks aantonen of deze vis zijn weg 
stroomopwaarts gaat vinden. 

ZOEKGEDRAG
De in 2018 gemerkte Atlantische forel is dat-
zelfde najaar opgetrokken tot Hardenberg. 
Nadat de vis nog een tijdje is gebleven, heeft 
deze de Vecht in maart 2019 verlaten. Het 
was bijzonder om te zien dat dezelfde vis 
zich op 15 oktober 2019 opnieuw aandiende 
in de Vecht! Deze keer is de vis veel verder 
de Vecht opgetrokken. Daar heeft hij behoor-
lijk zoekgedrag vertoond om verder boven-
strooms te komen. Uiteindelijk is de Atlanti-
sche forel tot onder één van de twee stuwen 

in het Duitse Nordhorn gekomen waar geen 
vismigratievoorziening is. Vanaf 16 decem-
ber 2019 is niks meer van deze vis verno-
men. 

HOGE WATER AFVOER
Enkele resultaten van de windetrek laten 
zien dat de windes zich laten sturen door de 
waterafvoer van de rivier. Dit is onderdeel 
van een natuurlijk proces waarbij ook ande-
re factoren zoals de watertemperatuur en de 
hoeveelheid daglicht invloed hebben op de 
paaitrek. Op het moment dat de stuwklep-
pen door de hoge waterstand in de Vecht 
waren gestreken, lukte het veel windes om 
via de stuwen te migreren. Interessant om 
te zien natuurlijk, maar dit geeft geen com-
pleet beeld van de vismigratiemogelijkhe-
den. Dezelfde data laten namelijk ook zien 
dat bij iedere stuw zo’n 30% van de win-
des niet voorbij de stuw komt. Daarbij is het 
aantal hoogwaterafvoeren beperkt en onbe-
kend of deze matchen met de periode waar-
op de winde (en andere vissoorten) migre-
ren om te paaien. 

Wil jij als vrijwilliger bijdragen aan dit 
onderzoek? Bezoek dan eens de website 
www.sportvisserijoostnederland.nl voor 
de mogelijkheden. Via de Facebookpagina 
Swimway Vecht blijf je op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 

OPROEP!
Wil jij binnen jouw 

hengelsportvereniging aan 
de slag met het instellen van 

een loodvrij viswater? Neem dan 
contact met ons op via info@
sportvisserijoostnederland.nl


