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	 oost-nederland•	Vissen in de regio

oor dit onderzoek 
heb ik de visstek-
ken bezocht die in 

de visstekkenkaart Gelderse 
IJssel zijn opgenomen. Deze 
heb ik vervolgens getoetst 
aan verschillende criteria. Je 
kunt je misschien voorstellen 
dat door projecten als Ruimte 
voor de Rivier en Natura 
2000 de huidige visstekken 
langs de IJssel onder vuur 

Ben je geïnteresseerd in de 
visatlas Flevoland? Dan is er een 
mogelijkheid om je alvast in te 
schrijven voor een exemplaar via 
www.visseninflevoland.nl.

HOUDBAARHEID STEKKEN IJSSEL
Projecten	als	Ruimte	voor	de	Rivier	en	Natura	2000	
hebben	ook	hun	invloed	op	de	sportvisserij.	Om	te	
bepalen	in	welke	mate	dit	opgaat	voor	een	deel	van	het	
gebied	van	Sportvisserij	Oost-Nederland,	heeft	stagiair	
Milan	Scheurink	(student	Management,	Economie	en	
Recht	aan	de	Saxion	Hogeschool	in	Enschede)	een	half	
jaar	onderzoek	gedaan	naar	‘de	houdbaarheid’	van	
visstekken	langs	de	IJssel.

DOOR MIlan sCHeUrInK

liggen. Maar in welke mate is 
dit het geval? En waar is dit 
precies aan de orde?

STEKINFORMATIE
Deze verschillende criteria en 
de resultaten uit het veldwerk 
en onderzoek zijn verwerkt 
in een adviesrapport. Dat is 
in januari aangeboden aan 
het bestuur van Sportvisserij 
Oost-Nederland en ook op 

V
De	visstekken	langs	de	IJssel	zijn	onderzocht	
op	hun	‘houdbaarheid’.	(foto:	Sonja	Janssen)	

de website van de federatie 
geplaatst zodat het voor ieder-
een inzichtelijk is. Vis je langs 
de IJssel en ben je benieuwd 
of er wellicht veranderingen 

op stapel staan voor jouw 
favoriete stek? Bekijk dan het 
rapport op www.sportvisserij 
oostnederland.nl.

VOORINSCHRIJVING VISATLAS FLEVOLAND
Dit	jaar	verschijnt	er	voor	de	Flevopolders	en	de	
Noordoostpolder	een	schitterende	visatlas	met	mooie	
foto’s	en	verspreidingskaarten.	Niet	zomaar	een	atlas,	
want	speciaal	voor	sportvissers	komt	er	nog	een	
speciale	visstekkenkaart	bij.	Deze	laatste	is	ook	los	
verkrijgbaar.

e visatlas toont je 
vanzelfsprekend de 
verspreiding van de 

verschillende zoetwatervis-
sen binnen Flevoland. Met 

12 mei – IJsseldeltadag rondom Kampen
15 mei – Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Oost-Nederland
19/20 mei – Fly Fair te Dronten 
26 mei – Jeugddag Sportvisserij Oost-Nederland (Nationale Hengeldagtip!)

2 september – Salland Natuur Fair
September – Scholenprojectdagen te Hoge Hexel (onder voorbehoud)
September – Ommer Vechtdagen (onder voorbehoud)

ACTIVITEITENKALENDER VOORJAAR/ZOMER 2012

sprekende foto’s en kenmer-
ken van iedere vissoort hoort 
de atlas straks echt op iedere 
koffietafel thuis. Maar wat 
deze atlas pas echt uniek 

maakt, zijn 
de verhalen 
van mensen 
uit de polder. 
Verhalen die 
de beleving 
van vis in de 
polder vanuit 
verschillende 
oogpunten 
weergeven. 
Sportvissers, 
beroepsvis-

D

sers, onderzoekers en vele an-
deren komen aan het woord. 
Ieder heeft daarbij zijn eigen 
fascinatie voor vis, wat de 
visatlas tot een lezenswaardig 
geheel maakt.

De	visatlas	Flevoland	is	een	standaardwerk	voor	de	sportvisser	
uit	de	regio.


