
 

 

 

  

 
 

  

 

 
 

ALGEMEEN OVERLEG VISSERIJ 
 

Op maandag 12 oktober staat het Algemeen Overleg Visserij gepland. Over het agendapunt Visserij nabij 

migratievoorzieningen wil de Unie van Waterschappen u graag een paar punten onder de aandacht bren-

gen. 

 

In de brief bij dit agendapunt kondigt de minister visserijvrije zones aan: meestal 250 meter tot een vispas-

sage of vistrap waarin niet meer gevist mag worden. De visserijvrije zones gaan gelden op alle plekken 

waar een vismigratievoorziening is getroffen. Dat kan bij vispassages of vistrappen zijn, maar ook bij vis-

vriendelijke gemalen of bij sluizen die visvriendelijk beheerd worden. 

 

Waterschappen zijn blij met de aankondiging van minister Schouten. Want door het instellen van een vis-

serijvrije zone krijgen vissen een betere kans om vispassages ook echt te kunnen passeren. In de praktijk 

is het voor vissers vaak interessant om vlakbij een vispassage te vissen: daar zijn vissen makkelijker te van-

gen. Met de nieuwe maatregelen zullen er naar verwachting minder vissen vlakbij vispassages alsnog in 

een fuik belanden. 

In wateren die worden beheerd door de waterschappen zijn soms al visserijvrije zones bij een stuw of 

sluis. Door de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling Visserij zorgt de minister ervoor dat 

een dergelijke zone voor alle locaties met een vispassage gaat gelden. 

 
ONGEHINDERDE DOORGANG VOOR VISSEN  
Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde wateren. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen 

zijn nodig om onze voeten droog te houden, maar maken de wateren tegelijkertijd moeilijker bereikbaar 

voor vissen. Om vissen ongehinderd doorgang te bieden, zijn door de waterschappen de afgelopen decen-

nia in het hele land vispassages aangelegd. Daardoor kunnen vissen van het ene naar het andere water 

trekken en ontstaat een gezonde visstand. 

 
WAT DOEN DE WATERSCHAPPEN? 
Verschillende maatregelen zijn gericht op het omzeilen van barrières zoals dammen en stuwen, bijvoor-

beeld door sluizen af en toe open te zetten. Bij barrières in rivieren worden vispassages aangelegd. Zo 

kunnen vissen langs stuwen en gemalen zwemmen. Met de aanleg van vispassages zijn verschillende rivie-

ren en beken weer bereikbaar geworden voor vissen. Maar er zijn nog veel knelpunten. Daarom worden 

ook de komende jaren meer vispassages aangelegd. Zo worden natuurlijke verbindingen tussen zoet en 

zout water, of meren en rivieren hersteld. 

Ook zorgen waterschappen ervoor dat de wateren in Nederland een goed leefgebied vormen voor vissen. 

Door eerdere ingrepen zijn soms natuurlijke leefgebieden veranderd of verdwenen. De waterschappen 

nemen maatregelen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door stenen oevers te vervangen voor natuurvrien-

delijke oevers. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maas 

06 – 51 38 24 90 

tmaas@uvw.nl  
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