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Samenvatting 
Volgend jaar, in 2020 bestaat It Fryske Gea 90 jaar. In deze 90 jaar is er bij de organisatie nog nooit 

een samenhangend beleid op papier gezet over vissen. Terwijl toch ruim de helft van zijn 

eigendommen (meer dan 10.000 hectare) uit water en waterrijke gebieden bestaat. Denk 

bijvoorbeeld aan Noard-Fryslân Bûtendyks, de Alde Feanen en de Friese IJsselmeerkust. It Fryske Gea 

werkt mee aan vismigratieprojecten en maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Ook 

verhuurt It Fryske Gea visrechten aan sport- en beroepsvissers. Hoog tijd dus voor een 

Visbeleidsplan: Sterk foar Fisk!  

Het voorliggende document beschrijft de missie van It Fryske Gea t.a.v. vissen, visgemeenschappen  

en hun leefgebieden, binnen zijn eigen reservaten. Daarbij hebben we te maken met wet- en 

regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water en de Visserijwet. Ook zijn er veel 

partners in water en vis, denk aan Rijkswaterstaat, Wetterskip, Provincie, Gemeentes, de VBC-Fryslân 

(Visstand Beheer Commissie), diverse visserijclubs en onderzoeksorganisaties.   

It Fryske Gea vindt het belangrijk dat de variatie aan watertypen die binnen de Provincie is te vinden 

ook tot uiting komt in de aanwezige visgemeenschappen en -soorten. Voor alle soorten die in Fryslân 

thuishoren moet er voldoende leefgebied zijn. It Fryske Gea vindt het verder belangrijk dat er voor 

alle functies die wateren voor vissen kunnen hebben voldoende plekken en voldoende ruimte moet 

zijn. Alle soorten moeten hun volledige levenscyclus probleemloos kunnen doorlopen, bijvoorbeeld 

het onbelemmerd kunnen migreren tussen leefgebieden. Tot slot vindt It Fryske Gea het belangrijk 

dat visgemeenschappen zo compleet mogelijk zijn, zowel qua soortenpalet als leeftijdsopbouw. Dus 

van prooi  tot predator en van juveniel tot hoogbejaard. Idealiter bevat een gezonde visgemeenschap 

dit allemaal en is er een natuurlijke balans. Per waterrijk gebied of watersysteem streeft It Fryske 

Gea naar een zo compleet mogelijk voedselweb, waarvan vis een onderdeel is. Genoemde principes 

zijn door vertaald naar acht beleidsuitgangspunten en uitgewerkt in concrete maatregelen waar It 

Fryske Gea mee aan de slag gaat. Denk aan de inrichting van trekroutes, het optimaliseren van 

leefgebieden en een visvriendelijk beheer van watergangen en oevers.  

 

De IFG-vissenwerkgroep die voor het opstellen van dit beleidsplan in het leven werd geroepen blijft 

voorlopig bestaan. Het eerste actiepunt waarmee deze groep aan de slag gaat is het concretiseren 

van visdoelen en -functies per gebied. Ook t.a.v. het visrechtverhuur moeten nog zaken worden 

uitgezocht. Daarna wil de werkgroep in gesprek gaan met vissers, maar ook met instanties die 

visrechten verhuren binnen het IFG-werkgebied, het secretariaat van Sportvisserij Nederland en 

muskusratvangers. Dit om te kijken of er scherpere afspraken zijn te maken die meer recht doen aan 

de visdoelen en –functies. Tot slot zijn toezicht & handhaving, onderzoek & monitoring en 

voorlichting & communicatie over vissen belangrijke speerpunten, waar It Fryske Gea de komende 

jaren meer werk van wil maken! 

 

 
Figuur: Handreiking natuurvriendelijke oevers (Stowa 2009) 
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1 Inleiding  

 

 Organisatie en werkgebied 1.1
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân die in 1930 is opgericht. 

De vereniging beheert ruim 20.000 hectare aan natuurgebieden; waarvan ongeveer 10.000 hectare 

water. Minder dan 1.000 ha daarvan maakt deel uit van de Friese boezem, ruim 5.000 ha is 

onderdeel van het IJsselmeer en ruim 2.500 ha is onderdeel van de Waddenzee. Met waterrijke 

gebieden als de Alde Feanen, Grutte Wielen, Easterskar, Fluezen en Lendevallei  is de aanwezige 

waternatuur zeer divers in vorm en functie, van kwelderslenken tot petgaten, van meren tot beken. 

Van oudsher lag de focus van It Fryske Gea vooral op het land en de landnatuur. In zijn bijna 90-jarige 

bestaan heeft It Fryske Gea nog niet eerder een samenhangende visie op papier gezet voor 

waternatuur. Maar in toenemende mate is It Fryske Gea zich bewust van zijn verantwoordelijkheid 

ten aanzien van de waternatuur en vis in het bijzonder.  

 Waarom een beleidsvisie vis? 1.2
De variatie aan watertypen komt ook tot uiting in aanwezige visgemeenschappen en –soorten. 

Bovendien maken vissen onderdeel uit van verschillende voedselketens die in- en rondom het water 

te onderscheiden zijn.  

It Fryske Gea werkt mee aan vismigratieprojecten, maatregelen ter verbetering van de 

waterkwaliteit, paai- en opgroeikansen. Ook verhuurt It Fryske Gea de visrechten van zijn wateren 

aan sport- en beroepsvissers en speelt It Fryske Gea een rol bij toezicht en handhaving op afspraken 

over visserij. Toch ontbreekt het bij It Fryske Gea tot op heden aan een samenhangend visbeleid. 

Vissen zijn belangrijk als onderdeel van een ecosysteem en als onderwerp van recreatie- en 

beroepsvisserij. Bij al deze rollen zijn verschillende gebruikers en belanghebbenden betrokken. Het 

spreekt voor zich dat er een balans moet zijn. Daarom is de behoefte ontstaan om te evalueren hoe 

het tot dusver gaat, te reflecteren op de rol van It Fryske Gea en keuzes te maken voor de komende 

jaren. Ook met het oog op de toekomst is het hebben van visbeleid van belang. Zo zal in de nabije 

toekomst bijvoorbeeld worden gestart met de aanleg van de Vismigratierivier (VMR) in de Afsluitdijk. 

De VMR maakt dat trekvissen vrij tussen zoet en zout water kunnen migreren, waarbij het van belang 

is dat er dan ook geschikt (voortplantings)habitat beschikbaar en bereikbaar is. Gebieden van It 

Fryske Gea zouden daarbij een rol kunnen spelen. Diverse gebieden van It Fryske Gea hebben een 

functie als overgang tussen binnendijks en buitendijks water. Zo is er kortgeleden in samenwerking 

met Wetterskip Fryslân op het Noarderleech boven Hallum een zoet-zout gradiënt aangelegd die 

zoet en zout water verbindt.  

Het voorliggende document is het eerste algemene visbeleid van It Fryske Gea. Dit beleid beschrijft 

de missie van It Fryske Gea -, zijn rol en verantwoordelijkheden t.a.v. vissen, visgemeenschappen en 

hun leefgebieden. Dit wordt uitgewerkt in de functie(s) die gebieden kunnen hebben voor vis en  

maatregelen die daarbij passen. In welke mate Visserij daarbij past is feitelijk een afgeleide daarvan 

en geldt slechts voor een klein deel van de IFG-wateren.  

Om de belangen t.a.v. visstand en visserij van betrokken partijen op elkaar af te stemmen zijn er 

1999 visstand-beheercommissies (VBC’s) ingesteld. De VBC-Fryslân stelt jaarlijks een Visplan op, 

waarin het gemeenschappelijke visbeheer in de Friese boezemwateren wordt beschreven. 

Voorliggend plan formuleert de eigen standpunten en ambities van It Fryske Gea t.a.v. functies, 

inrichting en beheer van het water, binnen zijn eigen reservaten.  
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 Leeswijzer 1.3
In deze beleidsvisie neemt vis in het beheergebied van het It Fryske Gea een centrale plaats in. De 

hoofdstukken zijn hier als een schil omheen geschreven, zie figuur. In hoofdstuk 2 beschrijft It Fryske 

Gea meteen zijn visie, missie en uitgangspunten t.a.v. vis.  Het hoofdstuk daarna (H3)  beschrijft het 

beleidskader en de rol en verantwoordelijkheden van betrokken organisaties. In hoofdstuk 4 zijn 

visgemeenschappen en visfuncties beschreven. Deze worden in H5 verder uitgewerkt  voor het 

beheergebied van It Fryske Gea. In hoofdstuk 6 zijn kansrijke maatregelen nader uitgewerkt, 

uitmondend in een uitvoeringsagenda (H7).  
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2 IFG-visbeleid 

 
We beginnen dit hoofdstuk met de visie van It Fryske Gea op waternatuur in het algemeen en 

visgemeenschappen in het bijzonder. Daarna beschrijven we onze missie en uitgangspunten t.a.v. 

visgemeenschappen, als onderdeel van de voedselketen.  

 VISie  2.1
 

Watertypen 
Fryslân is een zeer gevarieerde provincie. Qua bodemtypen (zand, veen, klei) maar ook qua 

watertypen.  Centraal staat de boezem, met meren, vaarten, kanalen en petgatencomplexen. 

Polderwateren zijn hier periodiek op aangetakt. Beken, met stromend water vormen daarbinnen 

weer een aparte categorie.  Maar we kennen ook nog geïsoleerde wateren, denk aan petgaten, 

poelen, vennen, eendenkooien, pingo’s. Bereikbaarheid is daarmee een belangrijke factor voor het 

ontstaan van een natuurlijke visgemeenschap. Tot slot zijn er natuurlijk de buitendijkse wateren; 

Waddenzee en IJsselmeer, die het Friese water verbinden met die van andere provincies en open 

zee. De verschillende typen water hebben verschillende kenmerken, denk aan diepte, doorzicht, 

stroming, verbinding met andere wateren, temperatuur, zon/schaduw, dikte van de eventuele 

baggerlaag, bodemtype, zuurgraad, beschikbare en vastgelegde voedingsstoffen in water en 

waterbodem, vegetatie, fytoplankton, macrofauna waaronder benthos etc.  

It Fryske Gea vindt het belangrijk dat de variatie aan watertypen binnen de Provincie ook tot uiting 

komt in de aanwezige visgemeenschappen en -soorten. Voor alle soorten die in Fryslân thuishoren 

moet er voldoende leefgebied zijn. 

 

Functies 
Afhankelijk van de randvoorwaarden vinden vissen in verschillende wateren een meer of minder 

geschikt (tijdelijk) leefgebied; als foerageergebied, paai- en opgroeigebied, trekroute, of 

overwinteringsgebied. Visgemeenschappen zijn wat dat betreft dynamisch. Vissen verblijven 

(meestal) niet levenslang in eenzelfde water en hebben gedurende de verschillende levenstadia 

andere behoeftes. Zo zoekt juveniele vis liefst waterplantenrijk water op waar voldoende 

schuilgelegenheid en voedsel is. Ook zichtjagers zoals de snoek houden van waterplantenrijk – dus 

helder – water, waar ze vanuit een hinderlaag op prooi kunnen jagen. Volwassen vissen zoeken in de 

winter liever dieper water op om te voorkomen dat ze bij vorst invriezen. 

It Fryske Gea vindt het belangrijk dat er voor alle functies die wateren voor vissen kunnen hebben 

voldoende plekken en voldoende ruimte. Alle soorten moeten hun volledige levenscyclus 

probleemloos kunnen doorlopen, bijvoorbeeld door onbelemmerd tussen leefgebieden te kunnen 

migreren.  

Voedselketens in het water 
Vissen maken deel uit van verschillende voedselketens. Aan de basis staat de hoeveelheid 

beschikbare voedingsstoffen (P/N). Afhankelijk daarvan zijn meer of minder fytoplankton (algen, 

bacteriën en wieren) en waterplanten aanwezig. Deze beide groepen zijn afhankelijk van 

fotosynthese.  Zoöplankton (watervlooien, kreeftjes, benthos (organismen in en op de waterbodem), 

krill (garnaaltjes) en mollusken (weekdieren zoals slakken en mosselen) en andere ongewervelden 

(bijvoorbeeld libellen-, keverlarven en kikkervisjes) volgen in de voedselketen. Watervlooien kunnen  

bijvoorbeeld voorkomen dat er een algenexplosie optreedt. 
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Vissen zijn er als herbivoren, omnivoren en carnivoren. Kleine herbivore visjes eten plankton terwijl 

grotere graskarpers het water letterlijk kunnen kaal grazen. Benthische en zoöplanktovore vissen 

(beide carnivoren) zijn bijvoorbeeld brasem en blankvoorn. Omdat ze hun voedsel in de waterbodem 

zoeken of watervlooien eten, kunnen deze vissen het water troebel houden, met – afhankelijk van de 

voedselrijkdom – ook meer algen. Roofvissen zoals snoekbaars en snoek eten vooral kleinere vissen, 

waaronder brasem en blankvoorn, maar ook amfibieën of (jonge water-) vogels. Ze zijn afhankelijk 

van waterplanten  waarin ze zich schuil kunnen houden en voldoende doorzicht (zichtjagers).  

Vissen vormen tot slot zelf ook een belangrijke voedselbron voor visetende vogels (aalscholver, 

blauwe reiger, fuut, grote zilverreiger, ijsvogel, kokmeeuw, lepelaar, noordse stern, purperreiger, 

roerdomp,  stormmeeuw, visarend, visdief, zeearend, zilvermeeuw, zwarte stern etc.) en zoogdieren 

(otter, vos, muskusrat (incidenteel), dolfijn en bruinvis).  

It Fryske Gea vindt het belangrijk dat visgemeenschappen zo compleet mogelijk zijn, zowel qua 

soortenpalet als qua leeftijdsopbouw. Dus van prooi  t/m predator en van juveniel tot hoogbejaard, 

idealiter bevat een gezonde visgemeenschap dit allemaal en is hierbinnen een bepaalde balans. Per 

gebied streeft It Fryske Gea bovendien per waterrijk gebied / watersysteem naar een zo compleet 

mogelijk totaal voedselweb, waarvan vis een onderdeel is.   

 

Figuur: drie voedselketens in open water (bron: https://kennis.markermeerijmeer.nl/1_+Markermeer-

IJmeer/1_3+Ecosysteem/1_3_2+Voedselweb+in+het+water/default.aspx ) 

 

https://kennis.markermeerijmeer.nl/1_+Markermeer-IJmeer/1_3+Ecosysteem/1_3_2+Voedselweb+in+het+water/default.aspx
https://kennis.markermeerijmeer.nl/1_+Markermeer-IJmeer/1_3+Ecosysteem/1_3_2+Voedselweb+in+het+water/default.aspx
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 Missie en uitgangspunten 2.2
It Fryske Gea is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in zijn 

gebieden. Daarbij worden het vigerende beleid en afspraken die met de Provincie zijn gemaakt  

gevolgd (zie paragraaf 3.2 Provincie). Regelmatig heeft It Fryske Gea een beleidsadviserende taak.  

Binnen waterrijke natuurgebieden gaat dit óók over het ontwikkelen van een natuurlijk gevarieerde 

en gezonde vispopulatie. Vis is immers een belangrijke ecologische factor;  

 Enerzijds als indicator voor de waterkwaliteit  

 Anderzijds als onderdeel van diverse voedselketens 

It Fryske Gea ziet dus een belangrijke rol voor vis binnen de waternatuur. It Fryske Gea streeft in zijn 

waterrijke natuurgebieden naar een schoon en gezond watermilieu, waar een compleet voedselweb 

aanwezig is, inclusief een gezonde, kenmerkende en gevarieerde visgemeenschap, die past bij het 

watertype en de visfunctie. In paragraaf 2.1 is nader omschreven wat It Fryske Gea hiermee bedoelt.   

Uitgangspunten voor een ecologisch gezonde, kenmerkende en gevarieerde visgemeenschap in 

natuurgebieden zijn volgens It Fryske Gea: 

1. De variatie aan watertypen binnen Fryslân komt ook tot uiting in de aanwezige 

visgemeenschappen en -soorten. Voor alle soorten die in Fryslân thuishoren is er voldoende 

leefgebied. 

2. De (chemische) kwaliteit van het water en de waterbodem is zo goed mogelijk op orde en vormt 

geen beperkende factor voor een gezonde, kenmerkende en gevarieerde visgemeenschap. 

3. Er is voldoende omvang en kwaliteit aan voedsel en leefgebied, paai- en opgroeigebied en 

overwinteringshabitat beschikbaar. Aanwezige soorten kunnen hun volledige levenscyclus 

probleemloos doorlopen.   

4. Vissen moeten dus ook onbelemmerd tussen verschillende leefgebieden kunnen migreren. 

Obstakels in trekroutes worden verwijderd of voorzien van een vispassagevoorziening.  

5. Visgemeenschappen zijn zo compleet mogelijk, zowel qua soortenpalet als leeftijdsopbouw. Dus 

van prooi  tot predator en van juveniel tot hoogbejaard. Idealiter bevat een gezonde 

visgemeenschap dit allemaal en is hierbinnen een bepaalde balans.  

6. Per waterrijk gebied / watersysteem streeft It Fryske Gea naar een zo compleet mogelijk totaal 

voedselweb, waarvan vis een belangrijk onderdeel is.   

7. Beheer en onderhoud van water gebeurt op een visvriendelijke manier, waarbij zo weinig 

mogelijk schade wordt gedaan aan soorten en individuen. Ook in het beheer & onderhoud van 

visvoorzieningen is voorzien. 

8. Visserij gebeurt binnen de wettelijke mogelijkheden, volgens de afspraken die daarover in het 

Visplan en/of in de geldende verhuurovereenkomsten zijn gemaakt. Visserij doet geen afbreuk 

aan de ontwikkeling van een gezonde, kenmerkende en gevarieerde visgemeenschap en/of het 

totale voedselweb waarvan de vissen onderdeel zijn.   

Bij de realisatie van deze uitgangspunten neemt It Fryske Gea een proactieve houding aan. It Fryske 

Gea kan bijvoorbeeld terreinen beschikbaar stellen, adviseren en helpen bij planvorming en 

uitvoering. Soms is wellicht ook een financiële bijdrage mogelijk (afhankelijk van het belang van IFG). 

Kansen vanuit bijvoorbeeld Natura2000 en Kaderrichtlijn water worden vroegtijdig gesignaleerd en 

benoemd binnen de daarvoor relevante overlegcircuits.  

In hoofdstuk 6 en 7 worden deze uitgangspunten meer concreet uitgewerkt naar maatregelen en 

actiepunten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het belang van Onderzoek & monitoring, 

Samenwerking, Toezicht & Handhaving en Voorlichting & Communicatie.  



10 
 

3 Extern beleid & partners 
 

 Beleidskaders 3.1
Op het visbeleid voor de waterrijke gebieden van It Fryske Gea is verschillende Europese en 

landelijke en provinciale wet- en regelgeving van invloed. Daarnaast zijn er enkele relevante 

adviesnota’s. Onderstaand een beknopt overzicht met een korte omschrijving per onderdeel.  

Europese Kaderrichtlijn Water 

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van het Ministerie van I&M is het beleid voor de 

normstelling en beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in de lidstaten van 

de Europese Unie vastgelegd. De visstand is één van de biologische kwaliteitselementen waarop 

getoetst wordt. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (EU-KRW) zijn doelen en maatregelen 

geformuleerd om de ‘goede toestand’ te bereiken. In de KRW-factsheet zijn per waterlichaam 

maatregelen geformuleerd om de goede toestand te bereiken. Een aantal daarvan hebben direct 

verband met de toestand voor vissen. Om te kunnen beoordelen of de visstand aan de gestelde 

doelen voldoet zijn waterbeheerders verplicht de visstand periodiek te monitoren op 

soortensamenstelling, leeftijdsopbouw en biomassa/aantallen. Als er niet aan de doelen wordt 

voldaan dienen waterbeheerders maatregelen te treffen. KRW-doelen zijn van toepassing op 35 

gebieden van It Fryske Gea (zie ook bijlage 2).  

De uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water gebeurt in drie achtereenvolgende planperioden 

van 6 jaar: 2010-2015, 2016-2021 en 2022-2027. In Noord-Nederland wordt hierbij samengewerkt, 

onder de vlag van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), het afstemmingsoverleg van de partijen 

die betrokken zijn bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water: provincies, waterschappen, 

Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Die samenwerking heeft geleid tot de Afstemmingsnota 

Schoon en gezond water Noord-Nederland 2016-2021. Deze nota beschrijft in hoofdlijnen de 

aanpassing van doelen, begrenzingen, typering en maatregelen die in Noord-Nederland in de periode 

2016-2021 nodig is, om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de KRW. 

Wat dat voor Fryslân betekent, wordt beschreven in een provinciale notitie KRW in Fryslân 2016-

2021. De afgesproken doelen moeten in 2027 zijn gerealiseerd.  

Benelux beschikking Vismigratie (2009) 

In de Benelux beschikking Vismigratie heeft de Benelux Economische Unie een visie, verplichtingen 

en deadlines opgenomen om vrije vismigratie (regionaal en internationaal) te realiseren in de 

ecologisch belangrijke waterlopen in de Benelux. Wetterskip Fryslân komt de verplichtingen uit de 

Beneluxbeschikking vismigratie (1996/2009) en de Europese Aalverordening (2007) na, onder meer 

door het uitvoeren van het KRW-maatregelenprogramma, en volgt daarbij het beleid van het 

Nationale Aalbeheerplan.  

Het Wetterskip streeft naar vrije migratie van vissen van de Waddenzee/IJsselmeer naar het 

beheergebied en weer terug. Het beheergebied moet toegankelijk zijn voor vissen die tussen zee en 

de zoete wateren trekken (o.a. aal, spiering, driedoornige stekelbaars). In de periode tot 2016 zijn 

minimaal 43 prioritaire knelpunten in de vismigratieroutes opgelost. Dit is als verplichting vastgelegd 

in het KRW-maatregelenprogramma (Wanningen & Van Herk, 2011).  

Diverse wateren in het beheergebied van IT FRYSKE GEA hebben een belangrijke verbindingsfunctie 

tussen verschillende leefgebieden voor vissen. Een van de grootste nog te ontwikkelen verbinding is 

de Vismigratierivier tussen IJsselmeer en Waddenzee.  
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Europese Aalverordening (2007) en Nederlands aalbeheerplan (2009) 

Sinds de jaren 1980 zijn de glasaalintrek en de aalpopulatie zeer sterk teruggelopen. Om herstel van 

de aalpopulatie mogelijk te maken heeft de Europese Unie in 2007 de “verordening van de Raad tot 

vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (EC 1100/2007)” 

vastgesteld. Deze verordening verplicht de lidstaten om met een nationaal aalbeheerplan te komen 

en te implementeren. Het doel van deze aalbeheerplannen is daarbij als volgt omschreven:  

 “Doel van de beheerplannen voor aal is het verminderen van de antropogene sterfte, zodat er een 

grote kans bestaat dat ten minste 40% van de biomassa van schieraal kan ontsnappen naar zee, 

gerelateerd aan de beste raming betreffende de ontsnapping die plaats zou hebben gevonden indien 

de mens geen invloed had uitgeoefend op het bestand. De beheerplannen voor aal worden 

opgesteld met het oog op het bereiken van die doelstelling op lange termijn.”  

In juli 2009 heeft Nederland een aalbeheerplan opgesteld en geïmplementeerd in juli 2009 (Ministry 

of Agriculture, Nature and Food quality, 2009). De belangrijkste maatregelen zijn:  

 Terugzetten van aal op zee en op binnenwater door sportvissers  

 Verbod op recreatieve visserij, gebruikmakend van professionele vistuigen.  

 Gesloten aal visseizoen 1 september tot 1 december  

 Stoppen met uitgave van peurvergunningen op Staatswateren.  

 Onderzoek naar het kweken van aal in gevangenschap.   

 Oplossen van migratieknelpunten bij sluizen, gemalen en andere kunstwerken.  

 Aangepast turbinebeheer bij de 3 grote waterkrachtcentrales, sterfte verminderen >35%  

 Visserijvrije zones in gebieden die belangrijk zijn voor aal migratie.  

 Uitzet van glas- en pootaal.   

 Sluiten van de visserij in de belangrijkste grote rivieren, met als aanleiding 

dioxineverontreiniging.  

De evaluatie laat zien dat de maatregelen uit het Nederlandse beheerplan aal hebben geleid tot een 

teruggang in antropogene sterfte tussen 2005-2007 en 2014-2016 (Van de Wolfshaar et al., 2018). 

Deze reductie was voornamelijk het gevolg van beperkingen van de visserij. Door aanpassingen aan 

de infrastructuur bij migratieknelpunten is het percentage sterfte bij schieraal nagenoeg gelijk 

gebleven (tussen 20% in 2005-2007 en 18% in 2014-2016). Desondanks blijft de status van aal in de 

Nederland in 2015-2016 verontrustend met hoge sterfte en lage biomassa. De huidige biomassa van 

uittrekkende schieraal (13%) ligt ver onder de doelstelling van minimaal 40% van de pristine 

biomassa en de huidige sterfte door menselijk handelen (48%) ligt boven de geadviseerde sterfte bij 

een dergelijke lage biomassa aan uittrekkende schieraal (20%).   

De Friese binnenvissers experimenteren sinds 2011 met gequoteerd vissen op aal, ook wel 

“decentraal aalbeheer” genoemd. Dit is in plaats van het wettelijk verplichte aalvisserijsysteem met 

een periode van drie maanden waarin niet op aal gevist mag worden. Vanaf 2016 vist men op basis 

van een ontheffing in plaats van een pilot. De leden van de Friese Bond hebben met het uitvoeren 

van decentraal aalbeheer zich verplicht te streven naar uittrek van tenminste 40% van de huidige 

biomassa. Belangrijkste voorwaarde is dat deze vorm van beheer even duurzaam is als het vissen met 

een gesloten periode (september, oktober, november). Daarom wordt er met een vastgesteld 

quotum gevist op rode- en schieraal. Tijdens de pilot wordt de intrek van glasaal en de uittrek van 

schieraal gecontroleerd. Tevens is een programma voor uitzet van glas- en pootaal. De uittrek van 

schieraal wordt bevorderd door het project Paling Over de Dijk. In 2015 is in het najaar circa 1200 kg 

schieraal bij Harlingen in de Waddenzee losgelaten. 
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Europees Natura2000-netwerk 

In de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de Europese Unie vastgelegd op welke manier wilde dieren- en 

plantensoorten en hun habitat in Europa beschermd moeten worden. Het Ministerie van EZ heeft 

gebieden aangewezen waar deze zogenaamde instandhoudingsdoelen moeten worden gerealiseerd. 

Gebieden van It Fryske Gea die deel uit maken van zo’n Natura2000-gebied zijn: Oost-Ameland en 

Noard-Fryslân Bûtendyks (Wadden), Grutte Wielen, Alde Feanen, Mandefjild (Bakkeveense duinen), 

Schaopedobbe (Drents-Friese Wold), Fluezen en Fûgelhoeke (Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving) en de Friese IJsselmeerkust,  van Makkum tot Lemmer. 

Tabel: IFG-gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszone voor vissoorten  

Natura2000-gebied status Relevantie voor visbeleid 

Groote Wielen HRL+VRL Kleine modderkruiper, rivierdonderpad, bittervoorn 

Oudegaasterbrekken, Fluessen e.o. HRL+VRL Kleine modderkruiper, rivierdonderpad 

Alde Feanen HRL+VRL Kleine modderkruiper, rivierdonderpad, bittervoorn, grote 
modderkruiper 

IJsselmeer HRL+VRL Rivierdonderpad 

Waddenzee  HRL+VRL Zeeprik, rivierprik, fint 

 

Voor de Waddenzee wordt het belang voor fint om bij z’n paaigebieden te kunnen komen 

bijvoorbeeld genoemd als belangrijk aandachtpunt. De Grutte Wielen, Alde Feanen en Fluezen zijn 

aangewezen als belangrijke leefgebieden voor de habitatrichtlijnsoorten kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad. De Grutte Wielen en Alde Feanen zijn beide tevens belangrijk leefgebied voor de 

bittervoorn. Alleen voor de Alde Feanen wordt tot slot ook de grote modderkruiper nog genoemd in 

het aanwijzingsbesluit. Het IJsselmeergebied is door de rivierdonderpad aangewezen als leefgebied. 

Voor de gebieden op de hogere zandgronden gelden t.a.v. vissen geen Natura2000-verplichtingen.   

In de beheerplannen die voor de Natura2000-gebieden zijn opgesteld door het Bevoegd Gezag, in 

Fryslân vaak de Provincie en Rijkswaterstaat voor de Buitendijkse gebieden, staan soms ook 

maatregelen t.b.v. de visdoelstelling. Vaak is hier echter nog een kennisleemte en moet er eerst 

onderzoek worden gedaan naar de actuele “staat van instandhouding”; voorkomen en 

terreingebruik.  

Speciaal onderdeel betreft de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor de instandhouding van 

stikstofgevoelige habitattypen zijn aparte maatregelen afgesproken met een eigen 

financieringskader. Voorbeelden van stikstofgevoelig habitattypes zijn zwak gebufferde en zure 

vennen en veenmosrietlanden.  

Eigendomsrecht en visrecht 

Binnen het eigendomsrecht is het visrecht een apart recht. In principe is de eigenaar ook 

visrechthebbend, maar dit onderdeel kan worden verhuurd. In geval van (erf)pachtconstructies komt 

het soms voor dat de eigenaar zich het visrecht voorbehoudt. De eigenaar kan dan dus nog steeds 

het visrecht verhuren, buiten de erfpachter om.  Bij It Fryske Gea is dat bijvoorbeeld bekend voor 

delen van de Grutte Wielen (eigendom Gemeente Leeuwarden) en het Easterskar (eigendom 

Wetterskip).   
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Visserijwet 

De Visserijwet is nader uitgewerkt in diverse regelingen en besluiten, waaronder: 

- reglement minimummaten en gesloten tijden; 
- beleidsbesluit Binnenvisserij; 
- uitvoeringsregeling Visserij. 
 
In de Visserijwet zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de kust- en binnenvisserij. Deze 
bepalingen hebben betrekking op visakten, maatregelen in belang van de visstand, vergunningen 
voor het vissen, de huur en verhuur van het visrecht en de bescherming van visstand en vissoorten 
tegen de gevolgen van de uitoefening van de visserij (d.m.v. minimummaten, meeneemverboden en 
gesloten tijden).  
 
Er is momenteel een wetsvoorstel tot wijziging van de Visserijwet 1963 in voorbereiding. Doel 
daarvan is onder meer om de Visserijwet af te stemmen op de verplichtingen uit de Europese 
Kaderrichtlijn Water en het door de waterschappen behartigde waterkwaliteitsbeheer. 
De bedoeling is dat waterschappen in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de handhaving van 

meldingen aangaande visuitzet en vangst alsmede afspraken over monitoring en de naleving van 

gebiedsgerichte algemene regels. 

Reglement minimummaten en gesloten tijden (1985) 
Reglement waarin de gesloten tijden voor vissoorten en visaas beschreven staan, alsmede ook de 

wettelijke minimum maten voor de onttrekking van vissoorten. 

De vissoorten waarvoor een dergelijke minimum maat is vastgesteld zijn opgenomen de 

‘Uitvoeringsregeling visserij’. Voor vissen van de benoemde soorten die niet aan de minimummaat 

voldoen geldt de verplichting om de vis direct in hetzelfde water moet worden teruggezet als waar 

deze gevangen is. Vissers mogen ondermaatse vis niet in bezit hebben. 

Op grond van de Visserijwet 1963 kan de Minister van Economische Zaken ook een gesloten tijd voor 

vissoorten instellen. Een gesloten tijd betekent dat de vissoort waarvoor de gesloten tijd geldt niet 

onttrokken mag worden. Bij vangst van de soort binnen de gesloten tijd moet de gevangen vis direct 

in hetzelfde water worden teruggezet. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te 

beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers. 

Daarnaast is in het reglement een wettelijk verbod beschreven om in het Nederlandse binnenwater 

met een hengel in een bepaalde periode met een aantal aangewezen aassoorten te vissen. 

Beleidsbesluit Binnenvisserij (1999) 
Het Beleidsbesluit Binnenvisserij is een kadernota waarin de belangrijkste beleidsvoornemens zijn 

vastgelegd voor een integraal en samenhangend beleid ten aanzien van alle vormen van sport- en 

beroepsbinnenvisserij.  

Dit Beleidsbesluit is direct van toepassing voor de staatsbinnenwateren. De toepassing door andere 

eigenaren (vooral waterschappen, provincies en gemeenten) wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Het 

binnenvisserijbeleid is geheel gebaseerd op: ‘Het behouden en bereiken van een gevarieerde visstand 

die, naar omvang en (soorten)samenstelling, past bij de kwaliteit en inrichting van de aanwezige 

aquatische ecosystemen. Deze visstand dient zichzelf duurzaam in stand te kunnen houden. Onder 

deze voorwaarden is er ruimte voor beheer en benutting van de visstand en is er ook sprake van een 

duurzame visserij.’ 
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In het Beleidsbesluit Binnenvisserij wordt nadruk gelegd op een duurzame en gevarieerde visstand 

als voorwaarde voor een duurzame visserij. Dit betekent tevens dat extra aandacht gegeven dient te 

worden aan de wijze waarop die visstand door de visserij wordt beïnvloed en benut (hoeveel vis 

wordt onttrokken en uitgezet). Het rijk stelt verbetering van het visstandbeheer vooral wenselijk ten 

aanzien van: 

 het vergroten van de samenhang in en eenduidigheid van het visstandbeheer in (complexen 

van) wateren die als visserijkundige eenheid zijn te definiëren en waar verschillende 

visrechthebbenden actief zijn; 

 het vergroten van de afstemming met andere (gebruiks)functies van de betreffende 

(complexen van) wateren, met name het waterbeheer en natuurbeheer; 

 afstemming ten aanzien van de benutting van de visstand door sport- en 

beroepsbinnenvisserij in relatie tot de omvang en samenstelling van de visstand. 

Uitvoeringsregeling Visserij (2008) 
In de Uitvoeringsregeling Visserij staat beschreven hoe de visserij in de Nederlandse kust- en 

binnenwateren vormgegeven mag worden. In de regeling worden onder de volgende onderdelen 

beschreven: 

 bepalingen voor de uitzet en onttrekking van vis, schelp- en schaaldieren; 

 administratieverplichtingen voor vangsten van de beroepsvisserij; 

 verbodsbepalingen voor vangtuigen, gebieden, tijdstippen en seizoenen en soorten; 

 vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen voor uitzet en onttrekking van soorten en 

soortgroepen, vangtuigen en gebieden. 

Adviesnota beleid waterbeheer-visstandbeheer (2006) 

In de Adviesnota Beleid Water- en Visstandbeheer hebben de Unie van Waterschappen, Sportvisserij 

Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers een advies gegeven over de uitwerking van de 

relatie tussen de waterbeheerder en de visrechthebbenden. Conform de Visserijwet is de huurder 

van het visrecht verantwoordelijk voor de uitvoering van een duurzaam visstand- en visserijbeheer. 

Sinds het van kracht worden van de KRW in 2000 stelt de KRW echter verplichtingen aan de 

waterbeheerder ten aanzien van het visstandbeheer. Om uitvoering te kunnen geven aan de taken 

van de waterbeheerder zou de verantwoordelijkheid voor het visstandbeheer naar de 

waterbeheerder moeten worden overgeheveld. De adviesnota schetst de manier waarop invulling 

gegeven kan worden aan de herverdeling van verantwoordelijkheden tussen visrechthebbenden en 

waterbeheerder. De adviesnota loopt hiermee vooruit op de aanpassing van de Visserijwet op dit 

punt. 

Wet Natuurbescherming (2017) 

De Wet Natuurbescherming regelt de wettelijke bescherming van in het wild levende plant- en 

diersoorten (waaronder vissen) en de bescherming van bijzondere leefgebieden van dieren en 

planten (Natura 2000 gebieden). De provincie is sinds 1 januari verantwoordelijk voor het opstellen 

en handhaven van natuurbeleid, op basis van de Wet Natuurbescherming. Activiteiten die mogelijk 

schade aan natuur toebrengen worden getoetst; hiervoor kan een vergunning of ontheffing voor 

worden aangevraagd bij de provincie. In bepaalde gevallen kan gewerkt worden volgens een 

goedgekeurde gedragscode. 
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 Partners 3.2
Er zijn diverse partners en gebruikers actief binnen- of aangrenzend aan de watergebieden van It 

Fryske Gea. Figuur 1 geeft hiervan een overzicht, dat hieronder beschreven wordt.  

Tussen de diverse gebruikers van de natuurgebieden en partners van It Fryske Gea zijn allerlei 

overlegstructuren die periodiek of ad hoc plaatsvinden. Deze samenwerking kan worden 

onderverdeeld in 4 thema’s:  

VISHABITAT 
BELEID EIGENDOM BEHEER ONDERZOEK 

Europa: N2/KRW Erfpacht Inrichting leefgebieden en 
corridors 

Visstand 

Wetten: Wnb / Visserij Visrecht Waterkwaliteits en - 
kwantiteitsbeheer 

Soorten 

Overeenkomsten   Beheer watergangen en 
voorzieningen 

Resultaat maatregelen 

Afspraken   Visserij   

 Figuur: Schematische weergave van visonderwerpen 

 

Op het onderwerp Beleid zijn we in het vorige hoofdstuk uitgebreid ingegaan. Voor vissen zijn 

Kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn, Visserijwet en Wet natuurbescherming de belangrijkste 

beleidsdocumenten.   

 

Eigendomsrecht omvat ook het Visrecht. Er zijn vele eigenaren van water: het Rijk (RWS), de 

Provincie, Wetterskip, Gemeentes, SBB, NM, IFG, particulieren, … De eigenaar kan het visrecht op zijn 

eigendom verhuren aan visrechthebbenden, zoals de beroeps- of de Sportvissers. Soms wordt een 

water in erfpacht gegeven van een andere partij. In die gevallen is het even opletten of het visrecht 

ook in de pachtovereenkomst zit, of dat de eigenaar zich het visrecht heeft voorbehouden. In dat 

laatste geval kan de eigenaar nog steeds het visrecht verhuren buiten de erfpachter om.  

 

Beheer omvat de meeste onderwerpen en vormt ook voor It Fryske Gea het belangrijkste thema. 

Hieronder vallen:  

 Inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en  vispassages e.a. 

voorzieningen (structuur)Waterkwantiteitsbeheer = peilbeheer, peildynamiek 

 Waterkwaliteitsbeheer bijvoorbeeld maatregelen ter bevordering van het doorzicht; 

voedselrijkdom, waterdiepte  

 Terreinbeheer, zoals greppelonderhoud, slootschonen, baggeren 

 Beheer & onderhoud van voorzieningen zoals vispassages, duikers (incl. de vegetatie) etc.  

 Visserij is ook een vorm van beheer en kan plaatsvinden voor commerciële 

doeleinden(beroepsvissers), hobbymatige doeleinden (sportvissers) of t.b.v. ecologie (actief 

biologisch visstandbeheer) 

Onderzoek tot slot is een niet te onderschatten thema. Kennis is de basis voor een beter beheer en 

beleid. De Vissenwerkgroep Friesland (VWOF) WF en RAVON doen onderzoeks- en 

beschermingswerk. Dankzij dit werk is onze kennis over voorkomen en verspreiding van soorten 

binnen Fryslân de afgelopen decennia sterk toegenomen. Maar er is ook nog veel te doen. Van veel 

soorten is bijvoorbeeld nog niet goed bekend wat precies hun ecologische randvoorwaarden zijn. 

Ook t.a.v. de effectiviteit van maatregelen is nader onderzoek noodzakelijk.  
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Rijkswaterstaat 

Ook de Nederlandse staat is eigenaar van veel water, zoals IJsselmeer en kustwateren. 

Rijkswaterstaat (RWS) is als Rijkswaterbeheerder verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsbeheer van de natuurgebieden die liggen in het IJsselmeer en de kustwateren.  RWS 

is eigenaar/beheerder van bijvoorbeeld het Prinses Margrietkanaal in Fryslân.  

RWS heeft of maakt geen visbeleid en verhuurt voor zover bekend ook geen visrechten. Dit is aan het 

Ministerie van LNV (beroepsvisserij) en de provincies (N2000; bijvangsten en schade aan vogels). 

Maatregelen voor vissen zijn veelal gekoppeld aan KRW-en/of Natura2000-doelen. Daarnaast 

worden in aanleg- of renovatieprojecten specifieke maatregelen voor vissen meegenomen, soms als 

compensatie of mitigatie. Het Rijk (ministerie LNV) verhuurt de visrechten van bijvoorbeeld  

IJsselmeer. 

Belangrijke trajecten waarin RWS en IFG samenwerken zijn de gebiedsontwikkeling langs de Friese 

Kust, de Vismigratierivier en het Deltaprogramma IJsselmeer incl. het Koppelkansenproject. Ook met 

de waterschappen rondom het IJsselmeer heeft RWS regelmatig overleg.  

Gebieden van It Fryske Gea kunnen bijdragen aan vishabitat. Denk hierbij aan periodiek overstroomd 

oeverareaal (met een natuurlijk peilverloop) dat een belangrijke betekenis heeft als paai- en 

opgroeigebied voor snoek, baars en tal van karperachtigen. Daarnaast wordt eraan gewerkt om de 

Natura 2000 maatregelen op te nemen in het koppelkansenproject van de Provincie. 

Wetterskip Fryslân 

Wetterskip Fryslân is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het waterkwantiteit- en 

waterkwaliteitsbeheer van de Friese binnenwateren (de Friese boezem), inclusief de natuurgebieden 

die daaronder vallen.  

Voor de KRW-waterlichamen zijn maatregelen vastgelegd in factsheets, ter verbetering van de 

waterkwaliteit en ecologie, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Dit gebeurt 

vaak in samenwerking met partners en terreineigenaren zoals It Fryske Gea. De maatregelen sluiten 

zo goed mogelijk aan op wensen die er zijn vanuit Natura2000 en ook vanuit de Ecologische 

Boezemvisie (zie bij Provincie). 

Wetterskip Fryslân doet ook onderzoek naar de waterkwaliteit; abiotische factoren maar ook water- 

en oevervegetatie, macrofauna en vis worden steekproefsgewijs voor de hele boezem  en op 

projectmatige basis onderzocht of gemonitord. De visstand in de Friese boezem wordt elke drie jaar 

onderzocht, de laatste meting is in 2018 gedaan. Daarnaast vindt projectmatige monitoring plaats, 

bijvoorbeeld naar het resultaat van de LIFE-maatregelen die in de Alde Feanen zijn uitgevoerd of de 

werking van het nieuwe visvriendelijke gemaal de Heining in de Zeedijk bij Hallum.  

In de Beleidsnota Ecologie & Vis van Wetterskip Fryslân is beleid opgenomen voor de toetsing van 

ingrepen en activiteiten, al dan niet gekoppeld aan de uitvoering van plannen, die gevolgen hebben 

voor de ecologische toestand van watersystemen en/of voor de visstand. Voor Wetterskip Fryslân is 

deze Beleidsnota input voor het jaarlijk in de VBC op te stellen Visplan. Het Wetterskip verhuurt het 

visrecht binnen haar beheergebied aan Sportvisserij Fryslân en aan de Friese Bond van Binnenvissers. 

In de huurovereenkomsten wordt doorgaans verwezen naar de afspraken die zijn gemaakt in het 

Visplan.  

In de Keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. 

Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur. En 
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ook grondwater, bergingsgebieden en het waterpeil. Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten 

hebben vaak de plicht deze te onderhouden (schouwsloten). Dit kan ook gelden voor kaden, duikers 

en stuwen. Wetterskip Fryslân voert hierop “schouw” uit. Op de leggerkaart staat wie de 

onderhoudsplicht heeft voor sloten, kaden en objecten en aan welke eisen deze moeten voldoen. 

Voor sloten / watergangen geldt dat jaarlijks vóór 1 november de begroeiing in sloten moet worden 

verwijderd, takken, (hekkel)afval en andere materialen die een goede doorstroming belemmeren 

moeten uit het doorstroomprofiel worden verwijderd en afgevoerd en duikers moeten zijn 

schoongemaakt om het water optimaal kunnen doorlaten (materiaal in, voor of achter de duiker 

verwijderen). Het storten van takken, (hekkel)afval en andere materialen in sloten is verboden. 

Wetterskip Fryslân voert zelf ook beheer uit, o.a. aan Hoofdwatergangen. Daarbij werkt ze volgens 

een door de minister goedgekeurde gedragscode Waterschappen, voorheen op basis van de Flora- 

en Faunawet, maar recent geactualiseerd en aangepast aan de Wet natuurbescherming. In de 

gedragscode staan de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor – en tijdens de 

uitvoering van de beheerwerkzaamheden aan o.a. watergangen.  

Het beheer en onderhoud van de begroeiing op en rond voorzieningen voor vissen, zoals vispassages 

of natuurvriendelijke oevers, ligt doorgaans bij de eigenaar van de voorziening, de watergang of de 

grond waar die is aangelegd. Wetterskip Fryslân is (meestal) verantwoordelijk voor het technisch 

functioneren van de voorziening zelf. Meestal worden hierover afspraken gemaakt tussen partijen 

(maatwerk). 

Samenwerking tussen It Fryske Gea en het Wetterskip vindt plaats op verschillende fronten en 

niveaus; beleidsmatig bijvoorbeeld bij overleg over KRW, op projectbasis bijvoorbeeld bij de aanleg 

van de vistrap Meulereed en last but not least bij het dagelijks beheer, tussen de beheerder van It 

Fryske Gea en de rayonbeheerder of teamleider van Wetterskip Fryslân. Ook het contact met de 

muskusratvangers (in dienst van Wetterskip) vindt plaats in het district. Afstemming over het thema 

vis vindt nu vooral plaats in de VBC.  

Er liggen nog veel uitdagingen voor het Wetterskip. Enerzijds  t.a.v. de waterkwaliteit. Zo scoort de 

visstand in de grote systemen nog steeds onvoldoende en is het gehalte aan voedingsstoffen stikstof, 

fosfaat en sulfaat vaak nog veel te hoog. De KRW biedt de komende jaren nog kansen (met 

financiering) om hier verbeteringen in aan te brengen. Maar ook t.a.v. de waterkwantiteit zijn  er 

grote uitdagingen. Hoe houden we in de toekomst, onder invloed van clusterbuien en 

zeespiegelstijding, droge voeten? En hoe kan het peilbeheer in het veenweidegebied zodanig worden 

geoptimaliseerd dat we het veen niet verder kwijtraken door oxidatie?  

Provincie Fryslân 

De Provincie is voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg, waar samen met alle betrokken 

partijen wordt gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Voor niet KRW-wateren 

zullen in 2019 doelen worden vastgesteld door de Provincie Fryslân, zo is de bedoeling. Het is 

belangrijk dat It Fryske Gea hierbij betrokken wordt, omdat een deel van deze wateren binnen zijn 

beheergebied valt.   

De Provincie is ook verantwoordelijk voor de grondwaterkwaliteit en heeft daarvoor een 

grondwatermeetnet ingericht. Grondwater draagt in belangrijke mate bij aan de waterkwaliteit die 

we in o.a. natuurgebieden aantreffen. Verder is de Provincie is ook eigenaar of beheerder van water, 

veelal vaarwegen zoals de Tjonger, het Johan Frisokanaal en de vaarwegen door de Friese Meren. De 

Provincie verhuurt de visrechten hiervan aan beroeps- en sportvisserij.  
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Vanuit soortbescherming is vanuit de Provincie het Otteroverleg geïnitieerd, met Wetterskip, 

Stichting Otterstation Nederland en Friese Bond van Binnenvissers (“Kerngroep Otters”). Daarin 

worden afspraken over voorzorgsmaatregelen vastgelegd met de beroepsvissers. Jaarlijks wordt een 

Otterverspreidingskaart opgesteld. In de leefgebieden van de otter is het toepassen van zogenaamde 

stopgrids in éénvleugelige visfuiken momenteel verplicht binnen 100 meter van de oever, om te 

voorkomen dat er otters in de fuiken verdrinken. Zo is dit ook opgenomen in het Visplan. Inmiddels 

komt de otter verspreid over Fryslân in vrijwel alle waterrijke gebieden voor, van Lauwersmeer-

gebied tot IJsselmeer. Het is daarom zaak de afspraken over beschermingsmaatregelen voor de otter 

met regelmaat te actualiseren.  

In 2016 heeft de Provincie in samenwerking met Wetterskip Fryslân en terreineigenaren een 

Ecologische boezemvisie laten opstellen. Hierin staan de kansen voor de natuur in het Friese 

Merengebied beschreven, zoals kansen voor het verondiepen van oevers, het aantakken of juist 

periodiek afsluiten van waterrijke gebieden aan de boezem, de aanleg van visvoorzieningen en de 

aanleg van gebieden voor noodwaterberging. Deze maatregelen zijn heel vaak (in)direct ook van 

invloed op vissen.  

De Provincie is door het Rijk verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van het Natuurbeleid; zowel 

het Europese als het nationale natuurbeleid en zowel voor de gebiedsbescherming als voor de 

soortbescherming. Als bevoegd gezag staat zij aan de lat om maatregelen die voortvloeien uit het 

Natura2000- en PAS-beleid uit te voeren en te financieren. Daar hoort bovendien ook een stukje 

monitoring bij, bijvoorbeeld van vissoorten van de habitatrichtlijn. In 2018 is daarmee gestart in 

samenwerking met Wetterskip Fryslân, m.b.v. de relatief nieuwe “E-DNA-methode”.  

Via de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) financiert de Provincie het dagelijkse beheer van 

de natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk. Voor water zijn de beheervergoedingen betrekkelijk 

laag. Met de SKNL  (SNL – kwaliteitsverbetering) kunnen herstel- en verbetermaatregelen worden 

gefinancierd.  Watermaatregelen dienen vaak ook een KRW-doel, waarbij de kosten tussen 

Wetterskip en Provincie worden verdeeld.  

De provincie is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de Wet natuurbescherming. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in het toetsen en afgeven van ontheffingen voor activiteiten. Voor het uitvoeren van 

controles en handhaving heeft de Provincie enkele BOA’s (bevoegde opsporingsambtenaren) in 

dienst.  

Om de verspreiding van invasieve exoten een halt toe te roepen is er in 2015 een EU-verordening tot 

stand gekomen die de lidstaten verplicht om maatregelen te treffen voor soorten die zijn 

aangewezen op de zogenoemde Unielijst. Deze Unielijst is dynamisch is wordt geregeld aangevuld 

met nieuwe exoten. Het Rijk heeft ook deze taken grotendeels overgedragen aan de provincies. Met 

uitzondering van de beverrat en muskusrat (Waterschappen) en de schaaldieren zoals rivierkreeften 

en wolhandkrab (Rijk) vallen alle exoten op de unielijst onder verantwoordelijkheid van de 

provincies. De Provincie heeft echter (nog) geen specifiek Exotenbeleid.  

It Fryske Gea werkt op verschillende niveaus samen met de Provincie. Bij beleidsontwikkeling wordt 

It Fryske Gea geraadpleegd. Voor alle Natura2000-gebieden zijn Uitvoeringscommissies ingesteld, 

waarin It Fryske Gea is vertegenwoordigd. T.a.v. de SNL-verplichtingen vindt regelmatig overleg 

plaats, waaronder een jaarlijks gesprek over gebiedsoverstijgende aandachtpunten.  
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Gemeentes 

In sommige gebieden is It Fryske Gea geen eigenaar van de visrechten van bepaalde wateren. Zo 

heeft It Fryske Gea bijvoorbeeld delen van de Grutte Wielen in erfpacht van de Gemeente 

Leeuwarden, waarbij de Gemeente zich in de erfpachtovereenkomst de visrechten heeft 

voorbehouden. Deze visrechten zijn vervolgens ook door de Gemeente verhuurd aan de sport- en 

beroepsvissers. It Fryske Gea wordt daar tot dusverre niet over geraadpleegd of geïnformeerd. 

Een aantal gemeenten (o.a. Ameland en Gemeenten DDFK) geven vergunningen uit om met staand 

want recreatief te vissen op harder en zeebaars in de Waddenzee. Formeel valt deze vorm van 

visserij echter onder de jurisdictie van de Visserijwet en moeten de vissers voldoen aan de 

voorwaarden voor beroepsvisserij! Ook hiervan is het niet bekend in hoeverre er wordt gevist in de 

gebieden van It Fryske Gea. Regelmatig kunnen visrechthebbenden alleen maar op de vislocatie 

komen via een (soms afgesloten) terrein van It Fryske Gea, zodat hier feitelijk ook toestemming voor 

zou moeten worden gevraagd. Afstemming met It Fryske vindt in de praktijk echter tot dusverre niet 

plaats.  

Het verdient aanbeveling om met de gemeenten die visrechten verhuren binnen Fryske Gea-

gebieden in overleg te gaan en afspraken hierover te maken.  

Collega-Terrein beherende organisaties (TBO’s) 

Naast It Fryske Gea zijn ook de collega-terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer en  

Natuurmonumenten verantwoordelijk voor het beheer en behoud van hun deels waterrijke 

natuurgebieden. Staatsbosbeheer werkt aan landelijk visbeleid voor de organisatie. Net als IFG 

verhuurt ook SBB een groot deel van zijn wateren de visrechten aan de sport- en beroepsvisserij. In 

het VBC Fryslân vertegenwoordigt SBB momenteel de drie Friese TBO’s.  Natuurmonumenten heeft 

geen eenduidig visbeleid; in de verschillende provincies wordt met losse beleidsnotities gewerkt.  

Belangrijk verschil met de andere beide TBO’s is dat Natuurmonumenten geen of nauwelijks viswater 

verhuurt. Het contact over vis en beleid tussen TBO’s vindt tot nu toe vooral plaats via het VBC en 

het jaarlijkse Visplan. 

Visstandbeheercommissie (VBC) Friese Boezem 

Voor vissers staat een goede visstand altijd al hoog op de agenda. Sinds enkele decennia houden ook 

water- en natuurbeheerders  zich om ecologische redenen  bezig met vis. Om de belangen van alle 

betrokken partijen op elkaar af te stemmen zijn er 1999 visstand-beheercommissies (VBC’s) 

ingesteld. Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de 

visserij en de visstand in een bepaald gebied.  

In de VBC Fryslân zijn de sport- en beroepsvisserij, Provincie en Wetterskip en de natuur- en 

terreinbeheerders vertegenwoordigd. Tijdens vergaderingen informeert men elkaar over viszaken 

zoals onderzoek & monitoring, projecten, vissterfte , controle & handhaving en bijplaatsingen en 

worden daarover afspraken gemaakt.  

De Friese Visstandsbeheercommissie (VBC) stelt jaarlijks een Visplan op, waarin het 

gemeenschappelijke visbeheer in de Friese boezemwateren wordt beschreven. Alle deelnemende 

organisaties zijn in principe aan deze afspraken gehouden, hoewel deze een puur privaat karakter 

hebben.  
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Sportvisserij Fryslân (SVF) 

In Fryslân zijn ruim 35.000 sportvissers aangesloten bij 33 hengelsportverenigingen (VBC Friese 

Boezem, 2017). Sportvisserij Fryslân is de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met 

behartiging van de belangen van de leden, maar vooral ook met de ontwikkeling van de sportvisserij 

in Fryslân. Naar schatting wordt in Fryslân jaarlijks door 100.000 mensen uit binnen- en buitenland 

gevist. Naast de aangesloten sportvissers in Fryslân kunnen ook aangesloten sportvissers elders uit 

het land, weekvergunninghouders en jeugdvergunninghouders vissen in Fryslân vissen. 

In het Beleids- en Werkplan Sportvisserij Fryslân 2016-2020 zijn de missie, strategie, doelstellingen 

en daarvan afgeleide activiteiten weergegeven voor de periode 2016 tot 2020. Het beleidsplan heeft 

tot doel de activiteiten van Sportvisserij Fryslân gestructureerd en planmatig uit te voeren door 

jaarlijks een Visplan op te stellen. Belangrijk doel van het beleidsplan is het behartigen van de 

belangen van de sportvissers aan de waterkant, waarbij het behoud en eventueel verbeteren van de 

huidige sportvismogelijkheden centraal staat. Zo wordt er structureel aandacht besteed aan de 

onderwerpen jeugd, voorlichting & promotie, wedstrijden, voorzieningen, controle & handhaving en 

tot slot VBC zaken. Ook samenwerking met bv natuurorganisaties zien de Sportvissers als een 

belangrijk aandachtpunt.  

Sportvisserij Fryslân huurt schubvisrechten van It Fryske Gea voor een groot deel van de waterrijke 

gebieden (zie bijlage 3). Als huurder van het visrecht geeft Sportvisserij Fryslân het visserijbeheer 

vorm door regels en voorwaarden te stellen aan het beoefenen van de sportvisserij (zie bijlage 4). 

SvF maakt de wateren bevisbaar met de VISpas of een Weekvergunning. De Lijst van VISwateren is 

samen met de VISpas of Kleine VISpas de schriftelijke toestemming voor sportvissers om ergens te 

mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar men mag vissen met 

het betreffende document. Ook zijn de regels en de voorwaarden in deze documenten vermeld.  

Er zijn twee lijsten met VISwateren:  

 De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021, behorende bij de VISpas  en 

de Kleine lijst van viswateren, behorende bij de Kleine VISpas 2019.  

 De VISplanner (www.visplanner.nl en de Gratis VISplanner app) is in combinatie met de VISpas 

ook een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op de mobiele telefoon of tablet/laptop 

kan de sportvisser bij een controle aantonen dat u ergens mag vissen. De papieren Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse VISwateren wordt daarom niet meer automatisch bijgesloten bij de VISpas. 

It Fryske Gea geeft eventuele wijzigingen in begrenzingen van viswater regelmatig door aan het 

secretariaat van Sportvisserij NL.  

Door de sportvisserij wordt alleen (spiegel)karper uitgezet in de Friese boezem. Dit gebeurt volgens 

een landelijke richtlijn waar ook de Unie van Waterschappen zich aan heeft geconformeerd. In het 

Visplan wordt vastgelegd in welke gebieden (met verhuurd visrecht) bijplaatsing zal plaatsvinden. Er 

geldt een meeneemlimiet voor snoekbaars, waardoor het verboden is meer dan 2 snoekbaarzen in 

bezit te hebben. Alle snoekbaars groter dan 70 cm moeten vanaf 01-01-17 direct in hetzelfde water 

worden teruggezet. De terugzetverplichting geldt voor alle snoekbaars die gevangen wordt in de 

maand maart. Daarnaast geldt een meeneemverbod voor aal, snoek en karper voor sportvissers. 

Volgens de Kamer voor Binnenvisserij, waar alle overeenkomsten worden geregistreerd (zie ook 

bijlage 4), zijn er momenteel nog drie oude overeenkomsten voor de Sportvisserij van toepassing 

voor Fryske Gea-gebieden. Eén sinds 1998, die elke 6 jaar stilzwijgend is verlengd en aldus in 2022 

weer zou moeten worden verlengd en twee  startend in 1995 en derhalve in 2024 kunnen worden 
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verlengd. Alle drie de overeenkomsten zijn aan vernieuwing en actualisatie toe. In 2013 heeft It 

Fryske Gea hierover gesprekken gevoerd met de Sportvisserij. De afspraken die toen werden 

gemaakt zijn formeel echter  nog niet verwerkt in de overeenkomsten. Het is zaak om dit in 2021 op 

te pakken, als de lopende overeenkomsten kunnen worden geëvalueerd en verlengd. Ook 

Sportvisserij Fryslân geeft aan dat dit gewenst is.  

Wanneer er onduidelijkheden of problemen zijn, weten de Sportvissers en It Fryske Gea elkaar goed 

te vinden. Binnen Controle & Handhaving werken de BOA’s van Sportvisserij Fryslân en It Fryske Gea 

geregeld samen. Ook Natuureducatie is een gezamenlijk doel waarbij mogelijk nog meer zou kunnen 

worden samengewerkt. In sommige gevallen doen sportvissers aan actief visstandbeheer, 

bijvoorbeeld door het uitzetten van vis. Binnen de gebieden van It Fryske Gea vindt dit niet plaats.  

Friese Bond van Binnenvissers (FB) 

De Friese binnenvissers zijn verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers. De beroepsvisserij in het 

beheergebied van het It Fryske Gea heeft betrekking op alle vissoorten (behalve schubvis) en schaal- 

en schelpdieren zoals de wolhandkrab.  

In 2006 is de Regeling voor het Behoud van de Bijvangsten uit de beroepsvisserij Friese boezem 

(bekend als Bijvangstenregeling snoekbaars) tot stand gekomen. In deze regeling is afgesproken dat 

de leden van de Friese Bond van Binnenvissers de bijvangst van snoekbaars mogen behouden tot een  

Quotum, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Sportvisserij 

Fryslân. Het quotum wordt ook opgenomen in het jaarlijkse Visplan. Beroepsvissers kunnen op dit 

moment snoekbaars die wordt bij gevangen in de fuiken tijdens de palingvisserij behouden met een 

quotum van 10 ton. Verder wordt wolhandkrab, rivierkreeft en meegevangen zeelt onttrokken. De 

beroepsvissers vissen met palingvistuigen op aal. Lokaal wordt daarbij electrovisserij toegepast 

waarmee andere vissoorten niet worden geschaad. Dit gebeurt vooral in het voorjaar of voor 

onderzoeksdoeleinden. De beroepsvisserij onttrekt tijdens het visseizoen aal volgens het principe van 

Decentraal Aalbeheer, met een totaalquotum van op dit moment 36 ton per jaar, gedifferentieerd op 

rode- en schieraal. Dobbervisserij door beroepsvissers heeft een incidenteel karakter en gebeurt 

alleen onder voorwaarden. De FB is hiermee zeer terughoudend. 

De FB werkt actief mee aan het Decentraal Aalbeleid, ter bevordering van de aalstand in de Friese 

Boezem, zoals dat door Europese Unie en het Rijk is vastgesteld. Zo wordt in het voorjaar regelmatig 

glas- en pootaal uitgezet in de Friese boezem. Ook wordt in de herfst schieraal over de dijk gezet als 

onderdeel van dit beleid. Detailafspraken staan in het jaarlijks vast te stellen Visplan van de VBC. 

De huurovereenkomst voor Fryske Gea-wateren die momenteel nog van toepassing is volgens de 

Kamer voor Binnenvisserij,  dateert van 1998 en is sindsdien elke 6 jaar stilzwijgend verlengd. In 

bijlage 3 staat een samenvatting van deze overeenkomst, die ook volgens de Bond verouderd is en 

niet meer klopt. Op dit moment zijn de afspraken in het Visplan leidend. Ook de voorwaarden die 

daarin staan zijn van toepassing (bijlage 4). It Fryske Gea zou de afspraken ruim voor de 

eerstvolgende verlenging in 2021 graag samen met de bond willen evalueren en actualiseren.  

Overigens is de Kamer voor Binnenvisserij is overigens in 1963 opgericht om de binnenvisserij in 

stand te houden. Wijziging van voorwaarden kan alleen met instemming van de betreffende visser en  

moet voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid bezien vanuit het standpunt van de 

beroepsvisserij. 

De aalvisrechten in de gebieden van It Fryske Gea worden verdeeld door de Bond. Er wordt gevist 

met aalfuiken en dobbers (alle geoorloofde aalvistuigen). In veel gebieden is het gebruik van 

stopgrids in éénvleugelige fuiken en tot 100 meter uit de oever, daarbij verplicht (afspraken 
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Kerngroep Otters / Otteroverleg, zie ook hierboven bij Provincie). Stopgrids zijn echter een 

belemmering voor de wolhandkrabvangst en de totale visvangst (ook aal). Dit is de reden waarom 

het gebruik van stopgrids onder de beroepsvissers niet populair is. In plaats van alleen in te zetten op 

stopgrids zou de FB liever zien dat er een totaal pakket aan voorzorgsmaatregelen komt voor de 

bescherming van otters zonder dat de visserijbedrijfsvoering in gevaar komt.  

De Friese Bond is na het verschijnen van het LEI-rapport over de bedrijfseconomische situatie van het 

huidige leden bestand tot de conclusie gekomen dat in Fryslân plaats is voor maximaal 10 rendabele 

visbedrijven (Prins & Zaalmink, 2015). Dit zijn bedrijven waar normaliter, fulltime als éénmansbedrijf 

wordt gewerkt volgens het concept Fiskje, Ferwurkje en Ferkeapje (FFF). Op dit moment zijn er nog 

12 visserijbedrijven actief. Reductie geschiedt via natuurlijke afvloeiing. In Fryslân wordt het concept 

decentraal aalbeheer structureel ingevoerd.  

Regelmatig worden door de beroepsvissers hoeveelheden glasaal bijgeplaatst in de boezem. De 

Friese binnenvissers streven naar een keurmerk voor ecologisch verantwoord gevangen paling 

waarbij ook de certificering van de visbedrijven een belangrijke rol speelt.  

De Friese Bond geeft verder aan dat er knelpunten zijn met betrekking tot stroperij, vernieling. Er 

wordt gevraagd om strengere controle en handhaving hierop. Verder is de bond bezorgd over het 

feit dat afnemende voedselrijkdom van het water zou kunnen leiden tot minder biomassa aan vis. De 

Bond ziet het behoud en de ontwikkeling van een gezonde visstand binnen de Friese Boezem als een 

belangrijke verantwoordelijkheid. Op verzoek van Wetterskip en/of natuurbeheerders werkt ze soms 

mee aan Actief Biologisch Visstandbeheer, hoewel ze als visrechthebbende geen voorstander zijn van 

deze maatregel.  

Coöperatieve Producten Organisatie (PO-) IJsselmeer 

De visrechtensituatie op het IJsselmeer wijkt af van de situatie elders in het beheergebied. Het 

IJsselmeer is in eigendom van de Staat. Beroepsmatige visserij is alleen toegestaan met een 

vergunning (Visserijwet en evt. Nb wet) in combinatie met vistuigmerken en een of meerdere 

visserijcertificaten. 

Op het IJsselmeer hebben sport- en beroepsvissers van de eigenaar van het water (de Staat) 

privaatrechtelijke toestemming nodig om te mogen vissen. De sportvissers mogen 2 snoekbaarzen en 

5 baarzen onttrekken per vistrip, de overige gevangen vis moeten ze terugzetten. De beroepsvissers 

hebben het recht om zowel aal als schubvis te onttrekken, alle soorten behalve uiteraard 

beschermde soorten zoals houting (HRL).  

Vergunningen voor de aalvisserij zijn uitgegeven op basis van een “gemene weide visserij”. De 

bedrijven die op het IJsselmeer actief zijn, hebben type visserij en de posities van het fuiken 

onderling afgesproken in een onderhands visplan (door LNV goedgekeurd). Om te mogen vissen in de 

Natura2000-gebieden van It Fryske Gea moet in het kader van de Wet Natuurbescherming jaarlijks 

een ontheffing worden aangevraagd voor beroepsvisserij met zegens en staande netten bij de 

Provincie. De handhaving en controle liggen bij de Provincie en de FUMO It Fryske Gea heeft daarbij 

een “oor en oog-“ functie. In bijlage 3 is beschreven welke vergunningen momenteel van toepassing 

zijn op de gebieden van It Fryske Gea.  

De betekenis van het IJsselmeer voor sport- en beroepsvisserij is de laatste jaren sterk verminderd. 

Het aantal beroepsvissers is teruggelopen. Er zijn maatregelen genomen om de vangstcapaciteit te 

beperken, maar op dit moment is de (potentiële) vangstcapaciteit hoger dan de visbestanden in het 

gebied aankunnen. Overigens is er over de wijze waarop deze bestandsopname jaarlijks plaatsvindt 

al jaren discussie. Een alternatieve methode die in 2018 werd uitgevoerd liet afwijkende resultaten 
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zien. Er zijn in totaal ruim 70 beroepsvissers met vergunning, waarvan er 40-45 actief zijn en maar 5 à 

10 bedrijven echt voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van de visserij.  

De sportvisserij is teruggelopen tot ca. 20.000 vistrips per jaar. Bij een betere of andere visstand is er 

een grote groeipotentie voor de sportvisserij. Sportvisserij valt niet onder de verantwoordelijkheid 

van de PO-IJsselmeer.  

De Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) werkt aan voorstellen voor het realiseren van een economisch 

rendabele beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die past bij de draagkracht van het natuurlijk 

systeem in het IJsselmeer. Vanuit een onafhankelijke positie wil zij bijdragen aan een oplossing voor 

de problematiek. In dat verband is de Stichting diverse trajecten gestart, waaronder een proces om 

te komen tot een gezamenlijk beeld van de relatie tussen veranderingen in het ecosysteem en de 

visserij. Ook werkt de Stichting met een groep visserijbedrijven aan een houtskoolschet waarmee de 

eigen verantwoordelijkheid van de sector bij de transitie wordt vormgegeven. 

NB: Op 25 maart 2019 heeft de minister Vandaag heeft de minister van LNV een brief naar de 2e 

kamer gestuurd over de IJsselmeervisserij. Bijgevoegd waren een actieplan en een 

intentieovereenkomst.   

De strekking daarvan is als volgt: 

“In het kader van de IJsselmeeragenda 2050 wordt gestreefd naar een eindbeeld van een duurzame 

visserij, waarbij de vangstcapaciteit in het IJsselmeer is afgestemd op de hoeveelheid verantwoord te 

onttrekken vis. Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen. Dat is nodig voor de 

natuur én de visser en geeft de vissers een helder perspectief op basis waarvan ze beslissingen 

kunnen nemen over de toekomst van hun bedrijf. Daarmee maken we de visserij weer leefbaar op 

het IJsselmeer. Bovengenoemd eindbeeld betekent dat op termijn visbestanden qua omvang, 

samenstelling en populatieopbouw passen bij de draagkracht van het ecosysteem.” 

De minister zal het initiatief nemen om een programmaorganisatie op te bouwen die werkt aan dit 

doel. De Stichting Transitie IJsselmeer heeft inmiddels positief gereageerd en laten weten bij te 

willen dragen aan de discussie en het bijeen brengen van partijen. Daarvoor moet gewerkt worden 

aan meer vertrouwen tussen de partijen.  It Fryske Gea zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.  

Een belangrijk project voor vis dat momenteel speelt in het IJsselmeer is de Vismigratierivier. De 

Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen doorheen kunnen zwemmen om 

vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Miljoenen vissen liggen nu in de 

Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar 

de stroming is voor deze trekvissen in de tijdelijk open staande spuisluizen meestal te sterk. Een 

permanente opening moet het weer mogelijk maken dat deze trekvissen weer vrij kunnen zwemmen 

van zout- naar zoetwater. Ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de vismigratie tussen de 

Waddenzee en het IJsselmeer te stimuleren, zo wordt visvriendelijk sluisbeheer toegepast en wordt 

bij Den Oever een vispassage aangelegd. Voor de belangen van vissers praat NetVISwerk mee in dit 

traject. NetVISwerk is een belangenorganisatie voor de kleinschalige kustvissers en de binnenvissers 

in Nederland en België. Wij maken ons sterk voor betere omstandigheden voor vissers die zich 

bewust zijn van hun maatschappelijke positie en zorgvuldig vissen naar draagkracht van het water. 
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Vissers van de Kust en andere visrechthebbenden op de Waddenzee 

It Fryske Gea heeft de “Vissers van de Kust” een geïntegreerde visserijcoöperatie met 7 aangesloten 

ondernemers als aanspreekpunt voor de visserij in de Waddenzee. De ‘geïntegreerde visserij’ 

impliceert dat de inspanning voortdurend wordt aangepast aan veranderingen in de visstand. 

Daarvoor maakt de coöperatie gezamenlijke visplannen. Alle vangsten worden geregistreerd en 

geëvalueerd. De vaste vistuig visserij in de Waddenzee kent al enkele jaren een proefproject waarbij 

meer gedetailleerd gegevens van de inspanning en vanglocaties alsmede bijvangsten digitaal worden 

geregistreerd. De proef is een extra monitoringsopgave als maatregel voor het als ‘vergunningsvrij’ 

opnemen van deze visserij in het Natura2000 beheerplan voor de Waddenzee.  

Ook bij onderzoeksprojecten speelt Vissers van de Kust een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij de 

nulmonitoring van de Zoet-zoutgradiënt Hallumerryt (achter het nieuwe visvriendelijek gemaal de 

Heining). Er is een goede samenwerking, bijvoorbeeld  tijdens de zgn. ‘werkgemeenschappen’ voor 

kombergingsgebieden in de Waddenzee. De Vissers van de Kust zien dan ook kansen voor een 

verdere uitbouw van samenwerking voor beheer- en onderzoek en wil de visie op oogsten in het 

‘natte Wad’ door de kleinschalige natuurgerichte visserij gezamenlijk uitdragen.  

Het grootste knelpunt voor kleinschalige gemengde bedrijven in de Waddenzee is het maken van 

afspraken in de vorm van convenanten per deelsector, door visserij, natuurbescherming en overheid. 

Andere sectoren zetten daarbij dikwijls in op zonering en/of gedeeltelijke uitkoop. Vissers van de 

kust zou graag blijvend willen inzetten op optimale integratie van visserij en natuurbeheer op een 

wijze die zonering overbodig maakt; “natuurgericht oogsten”.  

Op de Waddenzee zijn nog meer visrechthebbenden actief, bijvoorbeeld de schaal- en 

schelpdiervissers welke in eigen belangenverenigingen zijn georganiseerd. Visserij in de Waddenzee 

is hoofdzakelijk gericht op mosselen, kokkels (handmatig), oesters en garnalen. Daarnaast vist men in 

de Noordzeekustzone op strandschelpen (spisula) en mesheften. Op kleinere schaal wordt er met 

sleepnetten gevist op spiering, en met vaste vistuigen (staande netten, zegen en fuiken) op harder, 

zeebaars, paling en spiering. Voor het kweken van mosselen wordt in de Waddenzee op 

verschillende manieren mosselzaad verkregen. Daarnaast vinden in het gebied niet-beroepsmatige 

visserijactiviteiten (bijv. hengelsport, handmatig rapen van schelpdieren en winnen van wadpieren) 

plaats. Particulieren mogen maximaal 10 kg schelpdieren per dag rapen. Hierbij gaat het vooral om 

Japanse oesters en kokkels. Voor zover bekend vindt er in het It Fryske Gea beheergebied in de 

Waddenzee geen visserij plaats. Hierover is geen zekerheid, en moet nader worden onderzocht.  

Een aantal gemeenten (o.a. gemeente Ameland) geven een vergunning uit om met staand want 

recreatief te vissen op harder en zeebaars in de Waddenzee (vanaf het strand). Ook hiervan is het 

niet bekend in hoeverre er wordt gevist in de gebieden van It Fryske Gea. 

RAVON en Werkgroep Vissen Onderzoek Fryslân (WVOF) 

Last but not least willen we noemen de kennis- en onderzoeksorganisaties zoals RAVON en de WVOF. 

Samen met diverse ecologische adviesbureaus die in opdracht van derden onderzoek deden naar vis, 

hebben deze organisaties, met hulp van tientallen vrijwilligers, ervoor gezorgd dat de kennis over de 

verspreiding en de ecologie van vis in Fryslân enorm is toegenomen. Hoogtepunt was de 

totstandkoming van de Fiskatlas Fryslân in 2015. Maar nog altijd is de werkgroep zeer actief en 

verzamelt ze continue nieuwe verspreidingsgegevens. Hierdoor neemt onze kennis van voorkomen 

en verspreiding van vissoorten toe. Maar er is ook behoefte aan meer kennis over de ecologie van 

vissoorten en over de effectiviteit van maatregelen. Hier moet nog meer aandacht aan worden 

besteed. 
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4 Visgemeenschappen, vissoorten & visfuncties 
In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van visgemeenschappen, de vissoorten die 

daarbij horen en de randvoorwaarden die worden gesteld aan het habitat, met name doorzicht en 

begroeiing. Daarna volgt een beschrijving van functies die een gebied kan vervullen voor vis en aan 

welke eisen een gebied dan moet voldoen.  

 Visgemeenschappen 4.1
Voor de beschrijving van de visgemeenschappen in stilstaande zoete wateren baseren wij ons op het 

Handboek Hydrobiologie, thema ‘Vis’. In de jaren negentig kwam de Organisatie ter Verbetering van 

de Binnenvisserij (OVB) met een viswatertypering. Deze typering is daarna verder ontwikkeld door 

Zoetemeyer en Lucas (2007: pp 37-67).  

De visgemeenschap van een type water hangt grotendeels af van habitatdiversiteit, connectiviteit en 

eutrofiëring; oftewel de variatie, onderlinge verbinding en mate van voedselrijkdom. Deze indeling is 

gebaseerd op de verschillende fases van het eutrofiëringsproces zoals dat in de Nederlandse zoete 

wateren voorkomt. Door eutrofiëring veranderen twee habitatkenmerken die voor vis heel belangrijk 

zijn, namelijk doorzicht en begroeiing. Van voedselarm tot sterk geëutrofieerd heeft men de 

volgende vijf visgemeenschappen benoemd, die genoemd zijn naar hun meest opvallende 

vertegenwoordigers:  

Baars-Blankvoorngemeenschap 

Dit type hoort thuis in ondiepe, voedselarme wateren zonder of met weinig waterplanten. 

Kenmerkende soorten zijn baars en blankvoorn. Zij zijn in staat om in dit heldere water gericht naar 

voedseldeeltjes te zoeken. Ze blijven in dit milieu doorgaans kleiner dan normaal. Andere 

voorkomende vissoorten in deze visgemeenschap zijn de kleine modderkruiper, de bittervoorn, de 

riviergrondel, het vetje, de driedoornige- en de tiendoornige stekelbaars. 

 

Figuur: Illustratie van de Baars-Blankvoorngemeenschap (bron: Sportvisserij Nederland) 

Ruisvoorn-Snoekgemeenschap 

Dit type ontwikkelt zich in ondiepe, heldere wateren met iets meer voedingsstoffen en veel 

waterplanten. Typerende vissoorten voor deze gemeenschap zijn de ruisvoorn, (jonge) snoek, de 

zeelt, de kroeskarper en de grote modderkruiper. Deze soorten zijn aangepast aan wisselende en 

periodiek zeer lage zuurstofgehaltes in het plantenrijke water. Andere voorkomende vissoorten in 

deze visgemeenschap zijn de kleine modderkruiper, de bittervoorn, de driedoornige- en de 

tiendoornige stekelbaars, de riviergrondel, het vetje, (jonge) karper en de aal. Zij zijn optimaal 

aangepast aan het plantenrijke, periodiek zuurstofarme milieu.  
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Figuur: Illustratie van de Ruisvoorn-Snoekgemeenschap (bron: Sportvisserij Nederland) 

Snoek-Blankvoorngemeenschap 

Dit type ontwikkelt zich in wateren met lichte eutrofiëring. De leefomgeving in dit type water is zeer 

gevarieerd, vanwege de afwisseling van plantenrijke zones en open water. In de ondiepe, begroeide 

oeverzones treffen we de planten minnende vissoorten uit het ruisvoorn-snoekviswatertype aan, 

terwijl de open delen van het water worden bevolkt door brasem en pos. De meest kenmerkende 

soorten zijn snoek, blankvoorn, baars en kolblei. Andere voorkomende vissoorten zijn de ruisvoorn, 

de zeelt, de kroeskarper, de kleine modderkruiper, de bittervoorn, de driedoornige – en de 

tiendoornige stekelbaars als plant minnende soorten. En de brasem, de pos, het vetje, de karper en 

de aal in de meer open delen van het water. 

 

Figuur: Illustratie van de Snoek-Blankvoorngemeenschap (bron: Sportvisserij Nederland) 

Blankvoorn-Brasemgemeenschap 

Dit type ontwikkelt zich in troebele wateren met matige eutrofiëring. Vissoorten die onder 

plantenarme, voedselrijke omstandigheden het beste kunnen overleven, domineren de visstand. Dit 

zijn de brasem, de blankvoorn en de snoekbaars. Omdat slechts 10 tot 20 % van het wateroppervlak 

met bovenwater- en drijfbladplanten is begroeid, komen er maar weinig soorten voor die 

waterplanten nodig hebben. 

 

Figuur: Illustratie van de Blankvoorn-Brasemgemeenschap (bron: Sportvisserij Nederland) 
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Brasem-Snoekbaarsgemeenschap 

Dit betreft de karakteristieke visgemeenschap van sterk geëutrofiëerde, zeer troebele plassen en 

meren zonder waterplanten. De visstand wordt gedomineerd door brasem en snoekbaars. Plant 

minnende soorten komen vrijwel niet of zeer beperkt voor. Soorten als blankvoorn en baars zijn wel 

in beperktere mate aanwezig.  

 

Figuur: Illustratie van de Brasem-Snoekbaarsgemeenschap (bron: Sportvisserij Nederland) 

Naast deze vijf,  op de verschillende fases van het eutrofiëringsproces in stilstaande zoete wateren 

gebaseerde visgemeenschappen, zijn ook de volgende gemeenschappen nog relevant voor It Fryske 

Gea:  

Zeelt-Kroeskarpervisgemeenschap  

Dit type komt voor in moerasachtige wateren waar het zuurstofgehalte en de temperatuur sterk 

kunnen schommelen (Klinge et al. 2004).  

Vissen van stromende wateren  

Voor stromende wateren is door onderzoekers het volgende “Zonesysteem” bedacht: 

 Obligaat reofiele soorten: Alle levensstadia zijn gebonden aan stromend water, evt. verbinding 

met zee. Beekforel, vlagzalm en barbeel aan en kopvoorn, barbeel en sneep ook wel in de lagere 

stroomgebieden.  

 Partieel reofiele soorten: sommige levensstadia zijn gebonden aan stromend water; moet in 

verbinding staan met beek / rivier. Vissen zoeken in paaitijd stromend water op, maar verblijven 

als volwassen vis in stilstaand water.  

 Reofiel zoet – zout: Dit zijn stroomminnende soorten die van zout naar zoet trekken om te 

paaien (anadrome soorten zoals zalm, zeeforel, steur en houting). Katadrome soorten als paling 

en bot trekken juist van zoet naar zout om te paaien. 
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 Enkele soortfeitjes en de Rode Lijst 4.2
Over elke vissoort kan een ecologisch hoofdstuk worden geschreven. Daarvoor is geen tijd en ruimte 

in dit document en verwijzen we graag naar bestaande soortprofielen, op 

www.sportvisserijnederland.nl . Puur ter illustratie en inspiratie sommen we een aantal interessante 

feiten op met betrekking tot soorten die algemeen voorkomen in Fryslân of waarvoor Fryslân juist 

van bijzondere betekenis is.  

 Aal of paling: de levenswijze van de slangachtige aal of paling spreekt misschien wel het meest 

tot de verbeelding. Deze soort trekt in het voorjaar als doorzichtige glasaal van circa 6 cm lengte 

vanuit zee de binnenwateren in, maar een gedeelte blijft hangen in de estuaria en dicht onder de 

kust. Wanneer de aal paairijp wordt, krijgen de flanken en buik een zilverglans, de rug wordt 

donkerder en het oog wordt groter. Deze zogenaamde ‘schieraal’ keert terug naar zee om zich 

voort te planten (vermoedelijk) in de Sargassozee, waarna ze sterven.  Doordat de glasaalintrek 

sterk verminderde ging de soort erg achteruit. Op Europees niveau werd vervolgens een 

Aalverordening uitgebracht. Dit leidde tot een aalbeschermingsplan waarbij d.m.v. actieve 

bijplaatsing en gequoteerde vangst  geprobeerd wordt de populatie te herstellen.  

 Bittervoorn: Eveneens een habitatrichtlijnsoort van schoon, stilstaand water. Voor zijn 

voortplanting is de aanwezigheid van zoetwatermosselen een vereiste. Het mannetje vestigt zijn 

territorium bij zo’n geschikte mossel. Daar verleidt hij een vrouwtje om haar eitjes af te zetten in 

de mossel , waarna het mannetje deze bevrucht. De larven blijven na uitkomst nog ca. 2 à 3 

weken in de mossel om hun eierzak te verteren. 

 Driedoornige stekelbaars: leeft in permanent zoute kustwateren tot binnendijkse brakke wateren 

en is dus zeer zouttolerant. Heeft een voorkeur voor ondiepe, kleine heldere wateren. Mannetje 

maakt nestkuiltjes in zandbodem waarin het vrouwtje eitjes afzet die vervolgens weer door het 

mannetje worden bewaakt.  

 Grote modderkruiper: Zeldzame soort (habitatrichtlijn) van stilstaande wateren. Kan goed tegen 

zuurstofarme omstandigheden. Bezet vaak een niche in het water waar weinig andere soorten 

kunnen leven. Zoekt ’s nachts voedsel op de bodem m.b.v. tastdraden aan de bek.  

 Kwabaal: Vroeger algemeen in Friesland (ook wel Friese kabeljauw genoemd!), tegenwoordig 

zeer zeldzaam. Leeft in koel en zuurstofrijk water. Plant zich voort in helder en ondiep water met 

een zandige of grondbodem, bv uiterwaarden en overstromingsvlaktes rondom zandmeren.  

 Rivierdonderpad: kleine vissoort van stromend, zuurstofrijk water met voldoende 

schuilgelegenheid. Zichtjager in tegenstelling tot bermpje en riviergrondel.  

 Snoekbaars: komt van oorsprong uit Oost-Europa en Azië en is hier geïntroduceerd t.b.v. de 

visserij. Tegenwoordig een algemene roofvis, ook in voedselrijk en troebel water. Belangrijke 

soort voor de sportvisserij. Bereikt in ons land een maximale lengte van 120 cm en kan dan 25-30 

pond wegen.  

 Zeelt: vrij algemene soort van stilstaand of zwak stromend, plantenrijk water met een zachte, 

modderige waterbodem. Paaien in groepjes tegelijk wat wel ca. een week kan duren. Kan wel 20 

jaar oud worden.  

 Zonnebaars: Exoot die van oorsprong uit Noord-Amerika komt. Is waarschijnlijk door 

aquariumhouders uitgezet in heidevennen en diverse andere wateren en houdt daar lang stand. 

Roofvisje dat in kleinere geïsoleerde wateren een negatief effect kan hebben op aanwezige 

amfibieën en libellen. Mannetje maakt nestkuilen op de zandbodem waarin het vrouwtje haar 

eitjes afzet. Deze worden vervolgens door het mannetje bewaakt.  

  

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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Rode Lijst  

In 2004 verscheen de eerste Rode Lijst kwetsbare en bedreigde vissoorten in Nederland. In 2015 

werd deze lijst als volgt geactualiseerd op grond van verspreidingsinformatie van RAVON, IMARES, 

ANEMOON & Ecosub. T.o.v. 2004 konden 18 soorten van de lijst worden verwijderd omdat ze 

tegenwoordig in mindere mate bedreigd zijn. Daarentegen verschenen 25 nieuwe soorten op de lijst 

en werd van 10 soorten de mate van bedreiging aangepast: 

Nederlandse naam  Status 2004  Status 2015  

Adderzeenaald  bedreigd  nvt  

Alver  nvt  kwetsbaar  

Ansjovis  gevoelig  nvt  

Barbeel  bedreigd  kwetsbaar  

Beekdonderpad  nvt  gevoelig  

Beekforel  verdwenen  bedreigd  

Beekprik  bedreigd  bedreigd  

Bittervoorn  kwetsbaar  nvt  

Botervis  kwetsbaar  nvt  

Doornhaai  nvt  ernstig 
bedreigd  

Driedradige meun  kwetsbaar  nvt  

Dwergbolk  nvt  gevoelig  

Dwergbot  nvt  gevoelig  

Elrits  bedreigd  gevoelig  

Fint  verdwenen  verdwenen  

Geep  nvt  bedreigd  

Gestippelde alver  gevoelig  kwetsbaar  

Gevlekte gladde 
haai  

gevoelig  nvt  

Gevlekte griet  gevoelig  nvt  

Gevlekte rog  nvt  ernstig 
bedreigd  

Glasgrondel  ernstig 
bedreigd  

nvt  

Grote koornaarvis  bedreigd  nvt  

Grote 
modderkruiper  

kwetsbaar  kwetsbaar  

Grote pieterman  bedreigd  ernstig 
bedreigd  

Horsmakreel  nvt  kwetsbaar  

Houting  nvt  gevoelig  

Kabeljauw  nvt  gevoelig  

Kleine koornaarvis  nvt  gevoelig  

Kleine slakdolf  gevoelig  nvt  
 

Nederlandse naam  Status 2004  Status 2015  

Kopvoorn  kwetsbaar  kwetsbaar  

Kortsnuitzeepaardje  nvt  gevoelig  

Kroeskarper  kwetsbaar  kwetsbaar  

Kwabaal  bedreigd  ernstig 
bedreigd  

Makreel  nvt  kwetsbaar  

Pijlstaartrog  ernstig 
bedreigd  

nvt  

Puitaal  nvt  kwetsbaar  

Rivierdonderpad  nvt  kwetsbaar  

Rivierprik  nvt  gevoelig  

Ruwe haai  kwetsbaar  nvt  

Serpeling  kwetsbaar  kwetsbaar  

Slakdolf  nvt  kwetsbaar  

Sneep  bedreigd  kwetsbaar  

Spiering  nvt  kwetsbaar  

Steenslijmvis  nvt  gevoelig  

Stekelrog  kwetsbaar  berdreigd  

Steur  verdwenen  nvt  

Tongschar  nvt  gevoelig  

Trompetterzeenaald  verdwenen  verdwenen  

Vetje  kwetsbaar  nvt  

Vlagzalm  verdwenen  nvt  

Vleet  nvt  verdwenen  

Vorskwab  gevoelig  bedreigd  

Wijting  nvt  gevoelig  

Winde  gevoelig  nvt  

Zeepaardje  in het wild 
verdwenen  

nvt  

Zeeprik  nvt  gevoelig  

Zeestekelbaars  ernstig 
bedreigd  

verdwenen  

Zuignapvis  nvt  gevoelig  

Zwarte grondel  gevoelig  nvt  

Zwartooglipvis  nvt  gevoelig  

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adderzeenaald
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ansjovis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekdonderpad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekforel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekprik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bittervoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botervis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornhaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driedradige_meun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergbolk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergtarbot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elrits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fint
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestippelde_alver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_toonhaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_toonhaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_griet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_rog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glasgrondel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koornaarvis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_modderkruiper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_modderkruiper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_pieterman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horsmakreel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzeehouting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabeljauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_koornaarvis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_slakdolf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopvoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortsnuitzeepaardje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroeskarper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwabaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Makreel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_Pijlstaartrog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Puitaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierdonderpad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierprik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_haai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serpeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slakdolf_(kringbuik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneep_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_slijmvis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stekelrog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steur_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tongschar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trompetterzeenaald
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetje_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlagzalm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleet_(roggensoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorskwab
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winde_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langsnuitzeepaardje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeprik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeestekelbaars
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuignapvis&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_grondel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartooglipvis
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 Visfuncties  4.3
In de waterrijke natuurgebieden van It Fryske Gea vormen vissen een belangrijke schakel in het 

ecosysteem. Zo zijn veel soorten een belangrijke voedselbron voor vogels zoals fuut, meeuwen en 

sterns, aalscholver of visarend. Vissen zelf eten fytoplankton, zoöplankton, macrofauna en andere 

vissen. De visstand is daarmee direct en indirect van invloed op de kwaliteit en natuurdoelen van een 

natuurgebied, denk aan de helderheid van het water, de mate van begroeiing, de aanwezigheid van 

libellen en de broedvogelbevolking.  

Andersom is de aanwezigheid van functioneel habitat van invloed op de visstand. Elke vissoort stelt 

bepaalde eisen aan het habitat om zijn levenscyclus te kunnen vervullen. Denk aan de 

beschikbaarheid van voldoende voedsel, geschikt paai- en opgroeigebied, mate van doorzicht, 

bodemstructuur en substraat, waterplanten, verbinding met de zee etc. Een natuurgebied kan in één 

of meerdere functies voorzien, afhankelijk van de aanwezige watertypen en de verbinding met 

andere gebieden. De verschillende functies die wateren voor vissen kunnen vervullen worden 

hieronder beschreven.   

Algemeen leef- en foerageergebied 

Vissoorten stellen verschillende eisen aan hun leefgebied, zie ook H3.1. Daarmee is de visstand 

doorgaans sterk verbonden aan het watertype en de inrichting hiervan.  

De basis van een waterecosysteem wordt bepaald door de hoeveelheid voedingsstoffen (stikstof, 

fosfor, sulfaat e.a.) in het water en de waterbodem en het doorzicht (komt er licht op de bodem?). 

Daarnaast kan vervuiling met bv chemische bestrijdingsmiddelen en zware metalen van negatieve 

invloed zijn op het leefmilieu.  

Of een leefgebied geschikt is voor een bepaalde vissoort of visstand, is daarnaast afhankelijk van 

onder andere de volgende factoren: 

 De aanwezigheid van voldoende (aaneengesloten) geschikt habitat (areaal) 

Dit is van belang om een voldoende grote populatie van de soort met voldoende genetische 

diversiteit te huizen. 

 De aanwezigheid van structuur/schuilplaatsen 

Dit kan bestaan uit waterplanten, houtige structuren, ondiepe zones en/of een geschikte 

bodem. Structuur is van belang als schuil- en opgroeiplek voor jonge vis en als foerageerplek.  

 De aanwezigheid van voldoende voedsel 

Voedsel en voedseltype is direct gekoppeld aan voedingstoffen. Ook de aanwezigheid van 

structuur in het water heeft een groot effect op voedselaanbod; structuur biedt habitat voor 

fytoplankton (algen en bacteriën), zoöplankton, macrofauna of vis(broed). 

Overwinteringshabitat 

Binnen deze visfunctie kan ook nog onderscheid worden aangebracht tussen zomer- en 

winterhabitat. Veel vissoorten trekken namelijk in de winterperiode naar dieper water, waar het 

risico op invriezen kleiner is. Ook de aanwezigheid van voldoende waterplanten en de aanwezigheid 

van donkere plekken zijn voorwaarden voor geschikt overwinteringshabitat.   
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Paai- en opgroeihabitat 

In het voorjaar trekken vissen naar de voortplantingslocaties, om te paaien en kuit te schieten. 

Omdat de bevruchting van het kuit voor de Nederlandse soorten uitwendig plaatsvindt, is het 

paaihabitat voor vrijwel alle vissoorten gelijk aan het opgroeihabitat. De voortplantingslocaties 

bestaan doorgaans uit beken en ondiepe watergangen, ondiepe flauwe oevers of plekken met veel 

structuur (waterplanten, rietoevers of houtige structuren). Deze voortplantingslocaties bieden 

ondiep water dat snel opwarmt in het voorjaar, waterplanten en structuren die schuilplaatsen bieden 

voor jonge vis en een ruim voedselaanbod in de vorm van algen, zoöplankton en macrofauna. 

Oftewel, deze locaties bieden de optimale omstandigheden voor jonge vis om op te groeien; ondiep 

structuurrijk water. 

Een bijzonder en periodiek paai- en opgroeihabitat dat maar weinig in Nederland meer voor komt, 

zijn overstromingsvlaktes. Uiterwaarden of boezemlanden die in de winter en het voorjaar onder 

water staan, bieden perfect voortplantingshabitat voor soorten als winde, snoek en in potentie voor 

kwabaal. 

It Fryske Gea heeft in zijn natuurgebieden veel ondiepe en structuurrijke watergangen in beheer. Ook 

komen overstromingsvlaktes (bûtlân) voor en zomerpolders die in de wintermaanden inunderen. 

Met een juist beheer van deze wateren en een goede verbinding met de boezem op de momenten 

dat dat nodig is, kunnen deze gebieden een belangrijke functie vervullen in de voortplantingscyclus 

van diverse vissoorten.  De randvoorwaarden hiervoor verschillen overigens per soort, zie 

onderstaande figuur. 

 

Figuur: paaitemperatuur en periode per vissoort (Zoetwatervissen en hun omgeving, 2007) 

NB: De grenzen verschuiven, bv door klimaatverandering. Blankvoorn, brasem en karper paaien eerder 
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Aalreservaten 

De paling heeft een geheel eigen voortplantingscyclus. Als glasaal trekt de jonge paling ons land 

vanuit de zee binnen. Ondiep, voedselrijk en structuurrijk water biedt goed habitat voor jonge paling 

om in op te groeien, tot een formaat waarin ze bredere vormen van habitat kunnen bezetten. 

Extensief beheerde poldersystemen bieden dit optimale habitat. Wanneer deze intrekbaar zijn voor 

jonge paling kunnen ze worden aangemerkt en beheerd als aalreservaat; een gebied dat een grote 

bijdrage kan leveren aan de (lokale) opgroeikansen van jonge aal en dat als brongebied kan 

functioneren voor de omgeving. Gezien de ligging en de (in)directe verbinding van de gebieden van It 

Fryske Gea met de Waddenzee en het IJsselmeer, bieden eventuele aalreservaten veel potentie voor 

jonge aal. Tot nu toe is in Fryslân alleen de Súd Ie (de Kolken) benoemd als potentieel aalreservaat. 

Maar er zijn meer kansrijke gebieden, denk aan polders langs de IJsselmeerkust.  

Naar de effect van aalreservaten en de voorwaarden waaraan zo’n specifiek reservaat moet voldoen, 

is nog maar beperkt onderzoek gedaan (zie H7 Onderzoek en monitoring).  Duidelijk is in ieder geval 

dat,  om een effect te hebben, het belangrijk is dat in de aanleg goed wordt gekeken naar de 

aansluiting op de omliggende watergangen en of het aalreservaat op een gunstige locatie ligt ten 

opzichte van intrekkende (glas)aal.  

Vismigratieroutes 

Voor veel vissoorten vormt migratie een belangrijk onderdeel van hun levenscyclus. Hierin zijn een 

aantal vormen van migratie te onderscheiden, zoals dagelijkse migratie van en naar 

foerageergebieden, migratie tussen zomer- en (over)winter habitat en migratie ten behoeve van de 

voortplanting. 

Vooral voor deze laatste vorm van migratie is over het algemeen veel aandacht binnen de 

waterwereld. Vissen migreren in het voorjaar vanuit diepere wateren (rivier, plas of zee) naar 

ondiepe wateren (beek, sloot, oeverzone) met paai- en opgroeihabitat, om te paaien en kuit af te 

zetten. Soorten als paling trekken juist naar zee om zich voort te planten (Sargassozee). De 

migratieafstanden zijn soortafhankelijk en verschillen van enkele honderden meters tot duizenden 

kilometers (paling). Voor succesvolle vismigratie ten behoeve van de voortplanting zijn een aantal 

zaken van belang: 

 Vismigratieroutes die vrij zijn van obstakels, zoals stuwen en gemalen maar ook fuiken of 

muskusratvallen 

 Voldoende geschikt habitat en voedsel langs de route om te kunnen migreren 

 Een goede verbinding in de vorm van afvoer en lokstroom tussen wateren 

 De aanwezigheid van geschikt paai- en opgroeihabitat op de voortplantingslocaties 

De provincie Fryslan is met haar ligging grenzend aan de Waddenzee en het IJsselmeer van extra 

belang voor soorten die tussen zoet en zout water migreren. Zeker met het vooruitzicht op de aanleg 

van de vismigratierivier, is de IJsselmeerkust van de provincie Fryslan het eerste wat intrekkende 

vissen gaan tegenkomen. Goede verbindingen met het binnenland zijn daarmee van belang voor 

soorten als paling, spiering en driedoornige stekelbaars. 
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Figuur: Een snoek is vast komen te zitten in een muskusrattenval (links). Bekkenvispassage in de Meulereed (rechts). 

Binnen het programma ‘ruim baan voor vis’ beogen de noordelijke waterschappen een gezamenlijke 

aanpak voor het opheffen van barrières voor vismigratie. Er is een kaart opgesteld met knelpunten, 

waarop zichtbaar is welke zijn opgelost en welke nog opgelost moeten worden.  

 

Figuur: Houtingen worden regelmatig gezien in het IJsselmeer. Wellicht ook in de nabije toekomst in de Friese 
boezemmeren.  

Habitat voor specialistische soorten 

Een aantal vissoorten vraagt om een zeer specifiek habitat. In Fryslân betreft dit onder andere de 

grote modderkruiper, brakwatergrondel en kwabaal. Wateren die in eerste instantie niet voor een 

bredere visstand interessant zijn of waar vissen wegens andere doelen wellicht niet wenselijk zijn, 

kunnen voor deze soorten juist optimaal habitat bieden. Zo prefereert de grote modderkruiper 

ondiep geïsoleerd water, met een dikke sliblaag en uitbundige waterplantengroei. Dit maakt een 

aantal vennen, dobbe’s en pingo’s tot potentieel leefgebied, mits deze in het verleden (periodiek) 

verbonden zijn geweest met open water. Brakwatergrondel komt naast stroomgeultjes ook voor in 

geïsoleerde brakwaterplasjes. En de kwabaal maakte in het verleden dankbaar gebruik van 

overstromingsgraslanden die een deel van het jaar onderwater staan. Zo kunnen bepaalde 

afwijkende locaties toch een visfunctie vervullen voor specialistische soorten. 
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5 Water & vis in gebieden van It Fryske Gea 
De waternatuur in Fryslân is enorm divers, denk aan de boezemwateren met meren en plassen, 

kanalen en beken, de zomer- en winterpolders met poldersloten en inundatievlaktes, de kleine 

geïsoleerde wateren zoals petgaten, dyksputten, eendenkooien en pingo’s en de buitendijkse 

wateren als onderdeel van de Waddenzee en het IJsselmeer. Omdat elk watertype een eigen functie 

voor vis kan vervullen is hieronder een verdeling gemaakt in vier groepen; boezem, polder, 

geïsoleerde wateren en buitendijks. Per groep zijn de verschillende watertypen beschreven, IFG-

voorbeelden benoemd en is toegelicht welke functie(s) ze voor vissen (kunnen) hebben.  

 Boezem 5.1

 

Figuur: Typisch aanzicht van het Friese merengebied. 

De Friese boezem is het hoofdsysteem van water aan- en afvoer in de provincie Fryslân, van 

IJsselmeer tot Lauwersmeer en Waddenzee. Het totale wateroppervlak van de Friese boezem beslaat 

14.000 ha. De Friese boezem vormt een open watersysteem dat bestaat uit meren, plassen, kanalen, 

rivieren, vaarten en sloten. De Friese boezem vertakt zich over vrijwel de gehele provincie Fryslân. 

Als gevolg van in het verleden opgetreden geologische processen zijn op basis van grondsoort drie 

sterk verschillende deelgebieden te onderscheiden: 

 De hogere zandgronden (tot 15 m boven NAP), in het zuidwest- Fryslân (Gaasterland) en in het 

oosten (Noordelijke Wouden) en zuidoosten van Fryslân (met Linde, Tjonger en Boorne); 

 het lage midden van Fryslân, van Bûtefjild tot de Friese meren in Gaasterland, bestaande uit 

meren- en veenweidegebied, gelegen lager dan NAP; 

 het noordelijk gebied bestaande uit kleigronden, gelegen van NAP tot 1 m boven NAP. 

Bij het dagelijkse peilbeheer van de Friese boezem wordt sinds 1966 (aanleg Hooglandgemaal 

Stavoren) een streefpeil van jaarrond NAP – 0,52 m gehanteerd. Vanwege de grote omvang van het 

systeem fluctueren de waterpeilen in de verschillende gebieden soms aanzienlijk als gevolg van o.a. 

opwaaiing door harde wind. De hoogte van de kaden en bruggen is hierop afgestemd. 

De kwaliteit van het water in de Friese boezem is de afgelopen decennia sterk verbeterd. 

Chemicaliën en zware metalen zijn sterk afgenomen terwijl helderheid en doorzicht sterk toenamen . 

Wel bevat de boezem nog steeds erg veel meststoffen, ook in de waterbodems, zoals fosfor, stikstof 

en sulfaat. Deze meststoffen worden voortdurend aangevoerd vanuit het aangrenzende agrarische 

gronden die op de boezem afwateren.  
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Kanalen & vaarten 

Kanalen en vaarten maken onderdeel uit van het stelsel van boezemwateren. Deze lijnvormige 

watergangen hebben relatief veel oeverhabitat in vergelijking met plasvormige watergangen. Ze 

vervullen een functie als leefgebied voor een groot scala aan standvissoorten of trekvissoorten. Ook 

boezemsloten (aan- en afvoersloten) vallen onder dit watertype.  

 

Figuur: Voorbeelden van kanalen & vaarten, links een vaart met sterk ontwikkelde rietkraag, rechts een kanaal met veel 
drijvende watervegetatie.  

Omdat de inrichting doorgaans iets monotoner is, gaat er ook een belangrijke corridorfunctie uit van 

deze watertypen tussen de ecologisch gezien iets meer waardevolle watertypen als meren en plassen 

of aangrenzende polder- en beeksystemen. Kanalen & vaarten kunnen daarmee een belangrijke 

bijdrage leveren aan vismigratie, mits de inrichting hierop is aangepast.  

IFG-Gebieden Gebiedsdelen 

Grutte Wielen Ryptsjerksterfeart, Rijd e.a.  

Alde Feanen Headamsfeart, Grêft, Ie, Geeuw, Folkertsleat e.a. 

Teroelstersipen Hout 

Iselmarkust Dyksfearttrajecten Súdermar, Warkumerwaard, Piaam, 
Gaast, Sotterum 

Wûnseradiel Klifrak, Lange Vliet, Lytse Feart 

 

Meren & plassen 

Ook de meren en plassen maken onderdeel uit van het stelsel van boezemwateren. Bijna 70% (ca. 

10.500 ha) van het boezemoppervlak wordt gevormd door het merengebied in het zuidwesten van 

de Provincie.  Ze zijn in de vroege middeleeuwen ontstaan als meerstal in hoogveengebieden, of 

door een combinatie van vervening en afslag door windwerking. Tegenwoordig hebben ze in Fryslân 

een belangrijke recreatieve functie. De grote arealen van het open water van meren en plassen zijn 

van belang als leefgebied voor standvissoorten zoals snoek, snoekbaars, baars, brasem, karper en 

blankvoorn. De oeverzones vervullen een functie als paai- en opgroeigebied en leefgebied voor plant 

minnende vis, mits deze visvriendelijk zijn ingericht.  

Omdat de boezem verbinding heeft met de Waddenzee en het IJsselmeer (via spuiwerken en 

gemalen) benutten trekvissen als aal, driedoornige stekelbaars en spiering de meren en plassen als 

leefgebied. De meren en plassen vormen net als de andere boezemwateren een primaire verbinding 

voor vis tussen de zee en de achterliggende polder- en beeksystemen. 
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Figuur: Voorbeelden van Meren & plassen: Blauhúster puollen (links) en Fluezen (rechts)  

 IFG-gebieden Gebiedsdelen 

Grutte Wielen Grutte Wielen, Houtwielen, Sierdswiel 

Alde Feanen Grutte Krite, Sânemar, Saiterpetten e.a. 

Blauhúster Puollen Meertjes 

Botmar Botmar 

Fluezen/ Morra-Fûgelhoeke Fluezen, Fûgelhoeke 

Ringwiel en Hop Ringwiel en Hop 

 

Beken & rivieren 

Vanaf de hogere zandgronden stromen enkele beken Fryslân binnen. De huidige verschijningsvorm 

van het Drents Plateau, is sterk bepaald door de laatste ijstijd, de laatste periode van het Pleistoceen. 

In het licht golvend landschap liggen de (laagland)beken Linde, Tjonger, Koningsdiep (of Boorne) en 

Lauwers. Deze beken zijn zo’n 150 tot 100 jaar geleden gekanaliseerd t.b.v. de scheepvaart. De beken 

Koningsdiep, Tjonger en Linde stromen vrij af op de Friese boezem, maar worden door middel van 

stuwen wel op een hoger peil dan het boezempeil gehouden, om te voorkomen dat de bovenlopen 

droog komen te staan. Bovendien worden de beken ’s zomers gebruikt voor wateraanvoer naar de 

aangrenzende landbouwgebieden d.m.v. opmalingen. Zoals in het Tjongerkanaal waarin zich drie 

opmalingen bevinden. Door de Tsjongerdellen en de Meulereed loopt de oorspronkelijke beek in de 

vorm van de oude meanders, welke in de afgelopen decennia als natuurmaatregel weer een- of 

tweezijdig zijn aangetakt aan het Tjongerkanaal. Ook een groot deel van de oorspronkelijke 

Lendemeanders is eigendom.  

   

Figuur: Lendekanaal (links) en eendijdig aangetakte meander Tsjongerdellen (rechts) 

De oorspronkelijke beeklopen in de vorm van de oude meanders kunnen verschillende functies 

vervullen voor vis. Soms zijn ze geïsoleerd van het beekkanaal en hebben we geen of een beperkte 

functie voor vis. Andere meanders zijn de afgelopen decennia weer één – of tweezijdig in verbinding 
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gebracht met het beekkanaal en kunnen weer worden gebruikt als migratieroute, leefgebied of paai- 

en opgroeigebied.  In de Tsjongerdellen noard en súd, de Meulereed en langs de Lende is dit 

bijvoorbeeld op verschillende plekken al gebeurd en er zijn plannen voor meer herstel.   

Feitelijk is ook de in 1995 door It Fryske Gea herstelde Bouwepet een oude smeltwatergeul uit de 

voorlaatste ijstijd en kan als zodanig als beek worden gekwalificeerd. In deze watergang is in het 

kader van de herinrichting Bûtefjild een de Wit vispassage aangebracht die vis in de gelegenheid stelt 

van de boezem (Grutte Wielen, -0,52 m NAP) naar de Valomsterboezem te migreren (-1,05 / -1,25 m 

NAP).  

Het herstel van de oorspronkelijke beekloop leidt tot verlenging van de loop waardoor bovenstrooms 

meer wateropvangcapaciteit - en benedenloops minder risico op wateroverlast ontstaat. Beken en 

rivieren hebben een functie voor stromingsminnende soorten als winde, bermpje, riviergrondel en 

serpeling. Maar omdat er bij de laaglandbeken in Fryslân veelal maar sprake is van een gering verval 

is de stroming beperkt, wat zich uit in een afwijkende vispopulatie.  

IFG-gebieden Gebiedsdeel 

Bûtefjild Bouwepet 

Lendevallei Gekanaliseerde beek, meanders 

Vietnam / Meulereed Meanders 

Mandefjild Mandelijen 

Tsjongerdellen Noard en Súd Meanders 

Delleboersterheide Meanders, boekvenne 

 

Boezemlanden 

Boezemlanden zijn de vanouds niet bedijkte, onbemalen gronden grenzend aan de Friese boezem. 

Het maaiveld van de boezemlanden steekt net uit boven het gemiddelde boezempeil. ’s Zomers 

wateren ze af op de boezem. In de loop van de herfst en in de winter worden ze regelmatig 

overstroomd. De boezemlanden worden dus enerzijds begrensd door de boezem met zijn vaste peil 

en anderzijds door jaarrond bemalen polders. In veengebieden zijn deze polders door klink en 

oxidatie sterk gedaald. Aan de polderkant zijgt er water onder de boezemlanden weg, waardoor de 

bodem ook hier daalt en er regenwater stagneert. Hierdoor zijn boezemlanden steeds moeilijker te 

beheren.  

Daar waar mogelijk werden boezemlanden in de afgelopen eeuw ingepolderd tot zomerpolders. 

Stond in 1900 nog zo’n 100.000 ha in de winter onder water, rond 1980 was daar nog maar 3000 ha 

van over. De meeste boezemlanden zijn in eigendom bij een natuurbeschermingsorganisatie, die een 

beheer voeren dat is gericht op behoud en herstel van schrale en bloemrijke graslandvegetaties (o.a. 

dotterbloemhooiland). Maar de boezemlanden zijn ook van groot belang voor buffering het 

waterpeil van het boezemsysteem.  
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Figuur: het Bûtlân de Bombrekken, langs de Oudegaasterbrekken 

De boezemlanden zijn van belang als paai- en opgroeigebied voor vissen in de boezem die vroeg 

paaien, o.a. snoek, winde en (in het verleden) kwabaal. Een open verbinding met de boezem op de 

juiste momenten in het jaar is daarbij van groot belang.  Hoe langer in het voorjaar het bûtlân 

plasdras blijft, hoe meer vissoorten worden bediend.  Maar als het grasland te lang splis blijft staan, 

dan verdrinkt het gras en kan het ook niet meer als grasland worden beheerd. De natuurbeheerder 

moet hier altijd een compromis in vinden. Verder is het van belang dat jonge vis op een gegeven 

moment vanuit de opgroeigebieden weer naar de boezem kan komen.  

IFG-gebieden Gebiedsdeel 

Grutte Wielen Bûtlân Ryptsjerksterpolder, Kromme Aal 

Alde Feanen Lange sâne, Bûtlân wiide Ie 

Petgatten de Feanhoop Bûtlân de Feanhoop, Oksekop  

Wûnseradiel Bûtlân de Grons 

Mûntsebuorsterpolder Bombrekken 

Fluezen Bûtlân de Fluezen, Bûtlân de Morra 

De Ryp Oevers van de Oudegaasterbrekken 

Ychtenerfeanpolder Kuunder, it Wiede, Kruisdellen 

Blauhúster Puollen Tjesskar 

Dúne- en Follegeasterpolder Moerascomplex en rietlanden 
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Petgatencomplexen aangetakt op de boezem 

In het Friese laagveengebied liggen grote petgatencomplexen binnen het boezemsysteem. Ze zijn 

ontstaan door vervening, in de 192 en 20e eeuw. Door windwerking  en zijn rijk aan riet- en 

moerasgebieden. De gebieden verschillen nogal in grootte.  

 

Figuur: Voorbeelden van petgaten, waarbij de typische lijnvormige watergangen en tussenliggende percelen zichtbaar zijn.  

De petgaten hebben een belangrijke functie als leefgebied voor kenmerkende soorten als 

bittervoorn, kroeskarper, snoek, zeelt, grote modderkruiper en rietvoorn. Een goede verbinding 

tussen de boezem en de petgaten is van belang als paai- en opgroeigebied, o.a. voor snoek.  

IFG-Gebieden Gebiedsdeel 

Grutte Wielen Wielsicht, Regentepetten, Gelte herne 

Bûtefjild Ottema-Wiersmareservaat, Sippenfinnen 

Lendevallei Driessenpolder, Helomapolder, Botkerisservoat e.a. 

Alde Feanen Koai, Prinsehôf, Hoannekrite, Eilân-west 

Petgatten de Feanhoop Petgatten de Feanhoop, Kraanlannen 

Easterskar Moeras en petgaten 
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 Polder 5.2

 

Figuur: De vele kilometers aan poldersloten vormen potentieel leefgebied en/of paai- en opgroeihabitat voor vissen. 

Karakteristiek voor Fryslân zijn de zomerpolders, die gedurende de winterperiode niet worden 
bemalen en dan vrij voor de boezem liggen en overstromen waarbij vaak ook vis vanuit de boezem 
mee komt. In het vroege voorjaar kunnen dergelijke inundatievlaktes dienst doen als paaigebied voor 
bijvoorbeeld snoek.  Winterpolders worden jaarrond bemalen. In drogere periodes kan er vanuit de 
boezemwater worden ingelaten. Sloten in polders kunnen dienst doen als leefgebied voor vis.     

Zomer- en winterpolders 

Naast boezemlanden komen nog ca. 3.000 ha zomerpolders voor langs de Friese boezem. Gebieden 

die d.m.v. een zomerkade werden losgekoppeld van de boezem. ’s Zomers (1 mrt – 1 nov) worden ze 

bemalen zodat ze gebruikt kunnen worden voor de landbouw, als hooi- of weiland. De meeste 

zomerpolders zijn tegenwoordig natuurreservaat. Gedurende de wintermaanden inunderen de 

graslanden met boezemwater. Het waterpeil wordt gereguleerd met afsluitbare duikers. Het 

droogmalen gebeurt met windmolens, een pomp of via afstroming naar achterliggende 

winterpolders.  

Winterpolders worden beschermd door steviger winterkaden en jaarrond bemalen t.b.v. het 

landbouwkundige gebruik. In droge tijden wordt er water ingelaten vanuit de boezem. Vrijwel geheel 

Fryslân bestaat nu uit winterpolders. 

De polderwateren bestaan vooral uit sloten, greppels en polderplassen (in het agrarische gebied). Ze 

zijn ontstaan door menselijk handelen (graven), maar volgen daarbij vaak wel de natuurlijke laagtes 

of slenken. In de meeste polderwateren kan ’s zomers water vanuit de boezem worden ingelaten. 



41 
 

 

Figuur: Voorbeelden van winterpolders. Deze polders worden jaarrond bemalen en hebben hogere dijken, zodat ze niet 
onder water lopen 

 

Figuur: Voorbeelden van zomerpolders. Deze polders worden alleen in de zomer bemalen, hebben lage (zomer)kades, en 
staan ’s winters in vrij contact met de boezem 

De polders in laagveengebieden hebben een functie als leefgebied soorten als bittervoorn, 

kroeskarper, snoek, zeelt, grote modderkruiper en rietvoorn. Ook de bedreigde aal maakt gebruik 

van polders als leefgebied. Een goede verbinding, zonder onstakels (met visvriendelijke kunstwerken) 

tussen de boezem en de polderwateren op de juiste momenten in het jaar is daarvoor essentieel en 

helaas nog lang niet overal een feit.  

IFG-Gebieden Winterpolder Zomerpolder 

Eanjumerkolken Eanjumerkolken,  
Kuperuspolder, Dykshoarne 

 

Grutte Wielen Binnemiede- en Weeshúspolder Ryptsjerkster simmerpolder, de Warren 

Bûtenfjild Amelannen  

Alde Feanen Burd, Prikwei, Westersanning,  Eilân-oost, Laban, Wyldlannen 

Huitebuersterbûtenpolder Polder  

Polder Koarnwert en 
Mûntsebuorsterpolder 

Grasland  

Petgatten de Feanhoop Kraanlannen Noarderkrite, Oksekop 

 

Droogmakerijen 

Droogmakerijen zijn een bijzonder soort winterpolders. Het zijn namelijk voormalige meertjes 

(marren) die zijn ingepolderd. Dit gebeurde vaak al in de 18e eeuw. Door de diepe ligging (in de 

Warkumermar bevindt zich de laagste plek van Fryslân, van > 3 meter beneden NAP) is er vaak 

sprake van aanrijking van lokaal of regionaal grondwater (kwel) en dus een bijzondere 

waterkwaliteit: basisch en mineraalrijk water. 
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Figuur: voorbeeld van een droogmakerij, de 

Súdermarpolder 

Als de peilregulerende voorzieningen in de droogmakerijen visvriendelijk zouden worden gemaakt 

dan kunnen droogmakerijen vanwege de grondwaterinvloed in de sloten heldere en plantenrijke 

watersystemen ontwikkelen die een leefgebied kunnen vormen voor plantminnende vissoorten als 

bittervoorn, grote modderkruiper, zeelt, kroeskarper, ruisvoorn en snoek.  

IFG-gebieden 

Sûdermarpolder 

Aeltsje- en Warkumermar 

Westersanning súd 

 

Geïnundeerde polder 

Soms zijn polders vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling, na korter of langer landbouwkundig 

gebruik weer “ontpolderd” . Het idee was o.a. dat door deze laaggelegen polders weer onder water 

te zetten elders de grondwaterinvloed groter zou worden. Eén van de eerste voorbeelden is de Jan 

Durkspolder bij Earnewâld (1989). In 1990 volgde de Lendepolder in de Lendevallei (langs de A32).  

Met het stoppen van de bemaling wamen ze weer permanent onder (boezem)water te staan. 

Afhankelijk van de landbouwgeschiedenis gebeurt het echter vaak dat er vanuit de bodem nalevering 

van meststoffen (fosfaat) optreedt, waardoor er een eutroof watersysteem ontstaat met weinig 

vegetatiekundige ontwikkeling (het oorspronkelijke doel). Grote groepen watervogels die ’s winters 

op de plassen rusten dragen ook bij aan eutrofiëring.  ’s Zomers is er sprake van veel algenbloei. 

IFG-Gebieden Gebiedsdeel 

Bûtefjild Oer de Wiel 

Easterskar Plassen Westkant 

Lendevallei Lendepoolder 

Alde Feanen Jan Durkspolder / Wytse Boer, Lytse Saiterpolder 

 

Recent hebben we geleerd dat peilfluctuatie en tijdelijke droogval in die gevallen kan bijdragen aan 

de ontwikkeling van rietoeverontwikkeling. In Jan Durkspolder en Wytse Boer en Lyste Saiterpolder 

wordt daarmee geëxperimenteerd. De ondiepe voedselrijke gebieden kunnen ook opgroeigebied 

voor jonge vis en aal zijn. Een periodieke verbinding met aangrenzende (boezem)wateren is dan een 

voorwaarde.
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Figuur: Jan Durkspolder, een van de eerste voorbeelden van 
een geïnundeerde voormalige landbouwpolder. 

Meertjes en moerasjes in de polder 

Bedoeld worden hier kleine meertjes en moerasjes, soms ook kleinere petgatencomplexen,  die 

jaarrond of periodiek zijn aangetakt op het geldende polderpeil (dus niet op de boezem). Ze worden 

veelal gekenmerkt door ondiep water. Afhankelijk van de waterkwaliteit kan hier meer of minder 

(onder)watervegetatie ontstaan. Het ondiepe water warmt snel op en samen met de sterke 

vegetatieontwikkeling biedt het veel schuilplaatsen voor jonge vis. Ook is bij aanwezigheid van 

vegetatie het voedselaanbod aan macrofauna hoog. Dit type water is wel gevoelig voor verlanding en 

dichtgroeien, wat de functie voor vis kan belemmeren. 

  

Figuur: de Ketelermar, een klein meertje in de polder nabij 

Lytse Geast 

Deze gebiedjes zijn doorgaans geschikt als paai/ en opgroeihabitat voor vis. Ondiepe water en een 

rijke vegetatie maakt het voedselaanbod hoog, het water relatief warm en de predatiedruk laag.  

Gebieden Gebiedsdeel 

Ketelermar Ketelermar 

Bûtenfjild Japmuoiskolk 

Unlân fan Jelsma en Kobbelân Moerasgebiedjes + verbindingszone 

Bancopolder Rietland met petgaten en helofytenfilter 

Dyksfearttrajecten Kleine watertjes en moerasjes in de polder 

Ychtenerfeanpolder Rietlanden en plassen 

Teroelster Sipen Moerasgebiedje 

 

In de Bancopolder is in de negentiger jaren een helofytenfilter aangelegd, dat later is uitgebreid, met 

als doel het water vanuit de Brandemar eerst te zuiveren voordat het in het natuurgebeid komt. 

Vanuit het natuurgebied wordt ’s zomers ook het omliggende laaggelegen landbouwgebied gevoed.  
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 Kleine geïsoleerde wateren 5.3
Diverse kleinere geïsoleerde wateren liggen in het beheersgebied van It Fryske Gea. Het gaat met 

name om vennen, dobbes en pingo ruïnes, maar ook eendenkooien, vijvers  en zand- en 

kleiwinplassen kunnen hiertoe worden gerekend. Deze wateren hebben een verschillende 

ontstaansgeschiedenis en (historische) functie. Wat deze vormen van geïsoleerd water gemeen 

hebben, is dat ze niet verbonden zijn met andere wateren en dus gebiedseigen water bevatten, 

bestaand uit een mengsels van grond- en regenwater.  

  

Figuur: Voorbeelden van kleine geïsoleerde wateren. Links een dobbe (Hurdegarypsterwarren), rechts een ven 
(Schaopedobbe). 

Deze wateren zijn met name van belang voor natuurdoelen rond libellen en amfibieën en minder 

voor vissen, die soms wel aanwezig is! Vissen kunnen een bedreiging vormen voor deze doelen; een 

voorbeeld is de predatie door zonnebaars op larven van insecten of amfibieën. Geïsoleerde wateren 

kunnen soms ook een gewenste functie voor vis vervullen. Ze vormen potentieel habitat voor 

specialistische soorten, zoals bijvoorbeeld de grote modderkuiper en kroeskarper.  

IFG-Gebieden Gebiedsdeel 

Dobben Dongeradiel Dobben 

Mandefljld Harmsdobbe, heidevennen 

Catspoele Catspoele 

Kapellepôle Ven 

Liphústerheide Heidevennen en plas 

Rysterbosk Dobben, Gracht, Vijver 

Schaopedobbe Heidevennen 

Ketliker Skar en – heide Vennen 

Diakonievene Verveende Pingoruïne 

Delleboersterheide Heidevennen, Pingoruïne Hoarn 

Pingo's A7 Pingo's  

Stokersdobbe Pingoruïne 

Dobben Hurdegarypsterwarren Dobben, deels pingoruïnes 

Park Jongemastate Vijver 

Park Martenastate Vijver 

Park Huize Olterterp Vijvers 
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Eendenkooien 

Eendenkooien zijn aangelegd voor het vangen van eenden. De kooi bestaat een centrale kooiplas 

waar zijarmen, ook vangpijpen genoemd, op aangesloten zijn. De kooien zijn niet meer in gebruik 

waardoor ze nu te beschouwen zijn als rustgebieden voor vogels en tal van andere dieren.  

 

Figuur: Voorbeelden van eendenkooien. Op de afbeeldingen zijn de vangpijpen zichtbaar die in het verleden gebruikt werden 
om eenden in te drijven. 

De functie voor vis kan per gebied verschillend zijn. Geïsoleerde eendenkooien zijn niet direct 

relevant voor vis. Als ze deel uitmaken van een poldersysteem, kan er wel een functie als rustgebied 

zijn, met name in de winterperiode voor soorten als snoek, baars, blankvoorn, karper en brasem. Het 

is in dit geval belangrijk dat de gebieden geen dikke sliblaag ontwikkelen door bladeren. 

IFG-Gebieden 

Einekoaien lytse Geast 

Buismans koai Gytsjerk 

Kobbekoai Gytsjerk 

Buismans Einekoai Piaam  

Van Asperen einekoaien Eanjum 

 

Zandwinplassen 

Zandwinplassen zijn door de mens gegraven om zand te winnen t.b.v. de (wegen)bouw e.d. De 

zandwinplassen zijn van recente datum en zijn vaak zeer diep waardoor er beïnvloeding van lokale en 

regionale grondwaterstroming optreedt.  

 

Figuur: Voorbeeld van een zandwinplas: Pruntel (Lendevallei).  
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Voor vissen zijn de plassen van belang als leefgebied, o.a. voor snoek, baars en ook karper. Deze 

gedijen goed in diep en helder water. Indien de plassen deel uitmaken van de boezem, dan kunnen 

ze ook van belang zijn als overwinteringsgebied.  

Gebieden Gebiedsdeel 

Lendevallei Pruntel 

 

Binnendijks brakwater 

Dicht langs de Waddenzeedijk komen enkele tichelgaten en kleiwinputten voor, ook wel bjirmen 

genoemd. Daarnaast vinden we in bijvoorbeeld de Eanjumerkolken kleine drinkwaterdobben voor 

vee, door de mens gegraven en soms omkaad. Het betreffen meestal geïsoleerde wateren die een 

mengsel van regenwater en vaak ook brakke kwel bevatten. Verwacht wordt dat vanwege 

klimaatverandering en zeespiegelstijging in combinatie met bodemdaling de verzilting langs de 

kuststrook de komende decennia zal toenemen. 

  

Figuur 1. Voorbeelden van brak water (de Bjirmen).   

Brakke wateren zijn van belang als leefgebied voor onder andere spiering, bot, en aal. 

IFG-gebieden Deelgebied 

Polder Koarnwert De Eenhoorn 

Bjirmen Dyksputten 

Eanjumerkolken Drinkdobben winterpolder 
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 Buitendijks 5.4

 

Figuur: Buitendijkse natuurgebieden liggen in het IJsselmeer en de Waddenzee. Ze vormen de natuurlijke overgangen naar 
binnendijkse watertypen en zijn ook een belangrijk opgroeigebied voor vis.  

IJsselmeer 

It Fryske Gea heeft een groot aantal gebieden en hectares langs de IJsselmeerkust in eigendom of 

beheer. Van de gronden die we in beheer hebben (van het Rijk; Domeinen) is het visrecht bij de 

eigenaar gebleven. Het betreft voormalige eilanden in de Zuiderzee (de waarden), zand- en 

schelpenbanken en meer dan 6.000 hectare (deels ondiep) water.  Deze gebieden zijn van groot 

belang als nest- en rustgebied voor vogels, waaronder viseters als meeuwen, sterns, reigers en 

aalscholvers. 

 

Figuur: Voorbeelden van het IJsselmeergebied. Links is de oever zichtbaar, waarbij structuur en (water)riet een belangrijke 
functie hebben voor vis. Rechts zijn vogels zichtbaar die van de aanwezigheid van vis profiteren.  

De gebieden beschikken over grote arealen ondiep water met rietvegetaties en vervullen daarom 

een erg belangrijke functie als paai- en opgroeigebied voor vissoorten uit het IJsselmeer, zoals baars, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLyJ2A0e3fAhVLbVAKHa4vAVEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.itfryskegea.nl/voorproefje-documentaire-zout-vs-zoet-vismigratierivier/&psig=AOvVaw1P1wzXNHkALw5T0MtZeJ7y&ust=1547565631730513
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLyJ2A0e3fAhVLbVAKHa4vAVEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.itfryskegea.nl/voorproefje-documentaire-zout-vs-zoet-vismigratierivier/&psig=AOvVaw1P1wzXNHkALw5T0MtZeJ7y&ust=1547565631730513
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blankvoorn, snoek, winde, spiering, karper, brasem en (vroeger) rivierdonderpad. Ondiep en/of 

vegetatierijk water vormt tevens belangrijke voedselrijke foerageergebieden voor vissen en daarmee 

ook visetende watervogels. 

IFG-Gebieden Gebiedsdeel 

Bocht fan Molkwar Moeras, ondiep water en eilandjes 

Makkumerwaarden Moeras, ondiep water 

Mokkebank Moeras, slenken 

Steile Bank Buitendijks (ondiep) water en zandplaten 

Warkumerwaard Buitendijkse graslanden en eilandjes 

 

Waddenzee 

Langs de Waddenkust zijn een aantal zomerpolders ontpolderd en omgevormd tot kwelders waarin 

het zoute zeewater meer ruimte krijgt. Via openingen in de zomerdijk en soms nieuw gegraven 

slenken, stroomt zeewater tijdens vloed naar binnen en bij eb weer naar buiten.  

 

Figuur: Voorbeelden van kwelders. Dit dynamische milieu heeft een belangrijke functie als paai- en opgroeigebied voor 
vissen uit de Waddenzee.  

De geulen in de kwelder dienen als opgroeigebied voor jonge mariene/estuariëne vissoorten, o.a. 

diverse soorten grondels (met name brakwatergrondel), zeebaars, harder, haring, spiering, 

driedoornige stekelbaars en bot. Grote mariene soorten kunnen als gast het gebied bezoeken tijdens 

hoogwater om te komen foerageren, o.a. harder en zeebaars.  

Idealiter is er vismigratie mogelijk naar de achter de Zeedijk gelegen polder- of boezemgebieden. Dit 

is vooral relevant voor paai- en opgroei van driedoornige stekelbaars, bot en glasaal, mits er 

voldoende habitat aanwezig is in de vorm van ondiep, helder, waterplanten en moeras-

/rietvegetaties. Naar verwachting zal er dan ook een veel groter aandeel vis het getijdengebied gaan 

bezoeken vanwege deze extra functies voor vis. Dit maakt het voor vogels ook interessanter als 

foerageergebied voor diverse visetende vogels.  

Gebieden Gebiedsdeel 

Noard-Fryslân Bûtendyks Bildtpôlen, Noarderleech, Blije en Ferwert Bûtendyks 

Amelân De Hôn 

Peazemerlannen Kwelder en slikvelden 
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Op Noard-Fryslân Bûtendyks heeft It Fryske Gea inmiddels enkele honderden hectares zomerpolder 

verkwelderd en weer in verbinding gebracht met de Waddenzee middels slenken.  

Wetterskip Fryslân realiseerde eerder bij Roptasyl en Swarte haan vishevels waarmee diadrome vis 

over de zeedijk wordt gezet.  

In 2018 kwam het Visvriendelijke gemaal  “de Heining” bij Hallum gereed. Tegelijkertijd realiseerde It 

Fryske Gea hierachter een zoet-zoutafwateringsslenk door de kwelders tot aan de Waddenzee. De 

resultaten van het project voor o.a. vis worden de komende jaren intensief gemonitord.  

 

Figuur: Project Vijfhuizen ‘Fan Swiet nei Sâlt’ 
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6 Maatregelen 
 

 Vismigratie 6.1
It Fryske Gea streeft naar vrije migratie van vissen van de Waddenzee en het IJsselmeer naar de 

boezem en weer terug. De waterrijke gebieden van It Fryske Gea zijn waar mogelijk toegankelijk voor 

vissen die tussen zee en de zoete wateren trekken (o.a. aal, spiering, driedoornige stekelbaars).  

Overigens hoeven niet alle wateren verbonden te worden! Geïsoleerde wateren, zoals vennen, 

dobbes en pingo’s met een functie voor bijvoorbeeld libellen en amfibieën worden in de basis niet 

verbonden en vrijgehouden van vis. Geïsoleerde wateren met geschikt paai- en opgroeihabitat 

kunnen eventueel worden verbonden met de boezem of polder, maar daarbij moet wel goed worden 

gekeken naar andere doelstellingen en eventueel verschil in waterkwaliteit. 

In polders die periodiek in verbinding staan met de boezem is aandacht nodig voor de periodes en de 

duur waarop dat gebeurt. Soms kan het peilbeheer beter worden aangepast aan de migratie van de 

snoek en eventueel andere soorten. Het water dient in het voorjaar zo geleidelijk als mogelijk te 

worden afgelaten, om droogval van kuit te voorkomen. Verder is het van groot belang te zorgen dat 

jonge vis die in de polders is opgegroeid op een bepaald moment weer terug kan zwemmen naar de 

boezem.  

Het werken aan vismigratie betreft ook het afstemmen en maken van afspraken met (externe) 

beheerders in het veld. Een voorbeeld is de afstemming met muskusrattenvangers, over het waar en 

wanneer plaatsen van fuiken/kooien, zodat deze geen migratieobstakel vormen.  

Met het verbinden van binnen- en buitendijks water bijvoorbeeld langs de IJsselmeerkust en de 

Waddenzee, is nog maar relatief weinig ervaring. Scherpe overgangen tussen zoet en zout vragen om 

een robuuste overgangszone die ook als leef- en opgroeigebied voor brakke en zilte soorten kan 

dienen. 

 

Figuur: De Vismigratierivier is een wereldwijd unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de 
Vismigratierivier wordt niet alleen de lage visstand in de Waddenzee en IJsselmeer verbeterd, maar geven we tegelijkertijd 
een impuls aan de regionale economie. In dit project werkt It Fryske Gea samen met de Waddenvereniging, Sportvisserij 
Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord.  
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Aanleg en inrichting trekroutes 

De inrichting van een vismigratieroute en de aanwezigheid van geschikt habitat daarlangs is 

belangrijk.  

Trajecten met verharde oevers en zonder aanwezigheid van structuur of vegetatie in de oever, 

kunnen voor bepaalde vissoorten bijvoorbeeld een belemmering in hun migratie vormen. Passende 

maatregelen om deze corridors visvriendelijker in te richten zijn het aanleggen van 

natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van structuur in de oever, bijvoorbeeld door inbreng 

van dood hout. Bij gebrek aan ruimte of geld kunnen ook ‘stepping stones’ worden gecreëerd, 

waarbij op afstand van elkaar kleinere stukjes natuurvriendelijke oever worden aangelegd.  

Natuurvriendelijke oevers zijn zeer flauwe oevers, waardoor een gradiënt in vochtigheid en 

waterdiepte ontstaat. Hierdoor ontstaat er een gradiënt in vegetatie; van oever- en moeras vegetatie 

tot ondergedoken- of drijvende watervegetatie. De diversiteit aan waterplanten biedt habitat voor 

macrofauna en biedt schuilplaatsen voor jonge vis. Het water in deze zone is doorgaans helder en 

warmt sneller op. Dat maakt het een geschikte plek als paai- en opgroeihabitat.  

Kunstwerken 

Bij nieuwbouw of renovatie van stuwen of duikers of andere koppelkansen binnen het beheergebied, 

maakt It Fryske Gea in overleg met het Wetterskip en eventuele andere partners een nut en 

noodzaakafweging voor het vispasseerbaar maken - of verwijderen van het kunstwerk.  

Wanneer de functie of noodzaak van een obstakel zoals een stuw is verdwenen, wordt deze bij 

voorkeur verwijderd. Ook muskusratvallen en fuiken kunnen een obstakel vormen in een trekroute. 

Hierover gaat It Fryske Gea in gesprek met betreffende eigenaren.   

Daar waar herstel van vismigratieroutes, het verbinden van leefgebieden of het bereikbaar maken 

van paai- en opgroeihabitat aan de orde is, is het vispasseerbaar maken van stuwen, sluizen en 

gemalen altijd nuttig.  

Per situatie wordt een afweging gemaakt welk type vispassage het beste past, waarin gekeken wordt 

naar beschikbare ruimte, aanwezig debiet en de doelsoorten. Een vispassage maakt dat vissen om of 

over het kunstwerk geleid worden, waarbij het verval wordt opgedeeld in kleinere stapjes. 

Voorbeelden van vispassages zijn de De Wit vispassage, Vertical slot vispassage of een 

bekkenvispassage. Daarnaast zijn er vispassages die zich richten op bepaalde doelsoorten, zoals de 

aalgoot of stenen helling.  

Bij verbindingen tussen watergangen en -systemen wordt gelet op vispasseerbaarheid en 

vindbaarheid. De vispasseerbaarheid van duikers wordt door een aantal maatregelen verhoogd;  

 Door de onderzijde van de duiker aan te laten sluiten op de bodem van de watergang.  

 Door niet met een verdronken duiker te werken (bovenzijde boven het wateroppervlak).  

 Een duiker met een ruime diameter te gebruiken (>60cm).  
 
Voor de vindbaarheid en de passeerbaarheid van verbindingen zijn de lokstroom en de 

stroomsnelheid van belang. De lokstroom maakt dat de vis wordt aangetrokken tot de verbinding. 

Deze is bij voorkeur >10% van de hoofdafvoer. Anderzijds is het van belang dat de stroomsnelheid in 

een duiker of sifon niet te hoog is, vooral wanneer het verbindingen van enkele meters of langer 

betreft. Voor de stroomsnelheid in een duiker of sifon wordt een maximum stroomsnelheid van 0,3-

0,5m/s gehanteerd. 
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 Omvang & kwaliteit leefgebied 6.2
Per beheergebied bepaalt It Fryske Gea of- en zo ja, welke functie het gebied heeft voor vis. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen zoals aangeduid in hoofdstuk 3. Tevens wordt 

gekeken naar de aanwezige visstand en doelsoorten; doorgaans wordt ingezet op het faciliteren van 

een brede groep vissoorten, maar in bepaalde gebieden/situaties kan het gaan om specifieke 

doelsoorten met aanvullende eisen.  

We zien grote kansen voor de buitendijkse gebieden in het IJsselmeer; hier kunnen op behoorlijk 

schaalniveau overstromingsgraslanden en waterplantenrijke ondieptes worden gerealiseerd. Maar 

ook in boezemlanden en zomerpolders kunnen overstromingsvlaktes een grotere rol spelen voor vis.   

Daar waar nodig en mogelijk, werkt It Fryske Gea aan het uitbreiden en optimaliseren van het 

aanwezige habitat voor vis. Bijvoorbeeld door het aantakken en/of inrichten van overige wateren, 

creëren van inundatievlaktes als paai- en opgroeigebied, het visvriendelijk beheer & onderhoud en 

het aanvullen met structuurelementen, zoals dood hout. Dit is waarschijnlijk ook in de ondiepe 

wateren van het IJsselmeer een kansrijke maatregel.  

 

Figuur: Ook onder water heeft dood hout een belangrijke functie voor vis en macrofauna en hoort van nature thuis in de 
Nederlandse rivieren en beken.  

De maatregelen voor algemeen leef- en foerageergebied richten zich vooral op het aanbrengen van 

diversiteit in structuur en habitat. Hierdoor ontstaan diverse zones die in verschillende behoeften 

van vissen voldoen, zoals schuilen, foerageren en overwinteren. De maatregelen sluiten zoveel 

mogelijk aan bij de natuurlijke situatie en bij de van nature voorkomende structuren en materialen.  
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Aanbrengen structuur en variatie in waterdiepte 

Afwisseling in waterdiepte creëert diversiteit in habitats. Ondiepe waterzones warmen sneller op en 

hebben een grotere kans op aanwezigheid van onderwaterbegroeiing. Diepere delen bieden 

overwinteringsplekken.  

Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers (zie ook bij corridors) kan ook binnen leefgebieden 

van vis een waardvolle maatregel. Door het ontstaan van een gradiënt in waterdiepte en 

temperatuur ontstaat bijvoorbeeld opgroeihabitat voor jonge vis. De maatregel kan bijvoorbeeld 

worden toegepast langs de randen van meren en plassen. Hier kan ook worden ingezet op het 

aanleggen van slenkjes en sloten door - en achterlangs aanwezige gras- en rietlanden.   

Vis concentreert zich over het algemeen in de oever en rondom structuren. Daar vinden vissen een 

plek om te schuilen voor predatie en voedsel in de vorm van macrofauna. Aanbrengen van dood hout 

in de oever of in luwe zones. De vorm is afhankelijk van de locatie, de aanwezige ruimte en van het 

medegebruik zoals scheepvaart. Vissenbossen kunnen bij beperkte ruimte worden toegepast, omdat 

het hout wordt vastgelegd tussen palen. Daar waar meer ruimte is kunnen stobben of dode bomen in 

het water worden geplaatst. Door het dode hout voor een deel boven het water uit te steken, biedt 

dit ook kansen voor vogels en insecten.  

De randen van het IJsselmeer vormen belangrijk paai- en opgroeihabitat. Daarom hier zoveel 

mogelijk in zetten op het aanleggen van haarvaten (slenkjes, slootjes door rietlanden etc.). Het 

dynamische systeem is belangrijk voor veel vissoorten en dient zoveel mogelijk gefaciliteerd te 

worden. Denk aan het realiseren van meer overstromingsgrasland en waterplantenrijke ondieptes. 

Ook het lokaal aanbrengen van harde structuren (hout, stengels, misschien ook steen?) is mogelijk 

kansrijk (rivierdonderpad).  

Bij beken & rivieren kan het gewenst zijn de oorspronkelijke loop via de oude meanders te herstellen 

als doodlopende – of meestromende geulen, mits daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de 

natuur die zich in deze meanders heeft ontwikkeld. Ook het uitbreiden van de overstromingszones is 

hier een maatregel die vissen ten goede kan komen.  

Overstromingsvlaktes kunnen ook in boezemlanden en in zomerpolders worden gerealiseerd, waarbij 

vooral de periode en de duur van inundatie goed moet worden afgestemd op de vissen die er gebruik 

van maken. Voor vis hoeven de polders pas in het voorjaar onder water te worden gezet en is 

geleidelijke afstroming richting de zomer (mei/juni) het meest optimaal.  

In geïsoleerde wateren kunnen bij aanwezigheid van specialistische soorten zoals de grote 

modderkruiper aanvullende inrichtingsmaatregelen worden genomen ten behoeve van deze soort.  
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 Waterkwaliteit & waterkwantiteit 6.3
Hoewel It Fryske Gea zelf niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor het waterkwaliteits- en 

kwantiteitsbeheer, probeert de organisatie hierin, in nauwe samenwerking met Wetterskip en 

Provincie, wel actief te sturen en mee te helpen aan verbeteringen.  

Peilbeheer 

Meestal streeft It Fryske Gea een zo hoog mogelijk waterpeil na, waarbij de bestaande 

natuurwaarden optimaal tot hun recht komen, maar het beheer niet in gevaar komt. In geval van 

droogte wordt de afweging gemaakt welke actie tot de minste schade leidt; droogteschade of het 

inlaten van gebiedsvreemd water. Dit gebeurt indien mogelijk in afstemming met de 

waterbeheerder. In het voorjaar is het inundatiebeleid van zomerpolders van grote invloed op de 

mogelijkheden voor vis. Geleidelijk afstromen, liefst tot mei, heeft de voorkeur als het beheer dit 

toelaat.  

Duidelijk is dat sinds het instellen van het vaste boezempeil (in 1966 met de ingebruikname van het 

Hooglandgemaal) er problemen zijn met de ontwikkeling van riet en andere oevervegetaties en 

waterplantenvegetaties, welke ook een belangrijk onderdeel vormen van leefgebieden voor vis. 

Peildynamiek blijkt hierbij een cruciale factor. In wateren die  (periodiek) afgesloten zijn van de 

boezem experimenteren we samen met Wetterskip Fryslân en andere TBO’s met het instellen van 

natuurlijke peildynamiek: ’s winters een hoger peil, ’s zomers laten uitzakken en het effect daarvan 

op de oever- en waterbegroeiing.  

 

 

Figuur: peilbeheer d.m.v. een molentje op de Bûtlannen de Fluezen  
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Variatie in voedselrijkdom 

Voedselrijkdom is een beperkende factor voor het realiseren van helder en waterplantenrijk water. 

Hoewel we als Fryske Gea niet overal in Fryslân alleen maar helder en waterplantenrijk water willen 

realiseren, kan het soms wel kansrijk zijn om daar op in te zetten.  

D.m.v. baggeren en doorspoeling kan de voedseltoestand van wateren en waterbodems naar 

beneden worden gebracht.  

In geïsoleerde wateren waar de voedingstoestand voldoende naar beneden is gebracht kan actief 

biologisch visstandbeheer (ABV): het wegvangen van vissen, vervolgens helpen om een omslag naar 

helder en waterplantenrijk water te bewerkstelligen. Vissers zijn over het algemeen geen 

voorstanders van ABV. It Fryske Gea past deze maatregel slechts in uitzonderlijke situaties toe, als 

aan alle andere randvoorwaarden is voldaan, te weten (persoonlijke toelichting M. Klinge Witteveen 

& Bos):  

 De natuurdoelstelling  van het betreffende water is helder, waterplantenrijk water 

 Het betreffende water is 100% visdicht en geïsoleerd 

 Het watersysteem (water en waterbodem) bevindt zich binnen de grenzen van de kritische 

fosfaattoestand (voor een omslag van een troebel naar een helder systeem) 

 Het betreffende water moet zeer goed worden uitgedund; van planktivore vis mag max. 10-15 

kg/ha overblijven en van bentivore vis max. 15-25 kg/ha. Het bevissen moet zeer gedegen 

gebeuren en liefst 5 jaar worden herhaald.  

 Het bevissen gebeurt visvriendelijk, d.w.z. dat de vis bij voorkeur levend wordt overgezet naar 

de boezem. 

Om een deel van de in de bodem achtergebleven voedingsstoffen waaronder fosfaat kwijt te raken 

biedt tijdelijke droogval soms ook een oplossing. Een deel van de voedingsstoffen vervluchtigt dan.  

Inmiddels is met deze maatregel in diverse natuurreservaten ervaring opgedaan.  

Nog een mogelijkheid om fosfaat kwijt te raken is om dit vast te leggen door het toevoegen van ijzer 

(Fe) aan het water. Fosfaat bindt zich hieraan en is dan niet meer beschikbaar als voedingsstof. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of – en wanneer dit een kansrijke maatregel is.  

It Fryske Gea wil samen met Wetterskip en andere TBO’s proberen d.m.v. pilots die goed worden 

gemonitord, de kennis over de uitvoering en de effectiviteit van de dergelijke maatregelen de 

komende jaren te vergroten, zodat deze maatregelen verder kunnen worden uitgerold over de 

Provincie.  

 

Figuur: links de Morra (helder), rechts de Fûgelhoeke (troebel). Voorbeeld van verschil in waterkwaliteit (googlemaps)  



56 
 

 Beheer & onderhoud 6.4
Het beheer van zijn terreinen en wateren is de kerntaak van It Fryske Gea. In deze paragraaf wordt 

aandacht besteed aan terreinbeheer, exotenbeheer en visserij. Waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) 

is behandeld in 6.3.  

Praktisch en Zorgvuldig Natuurbeheer 

Ondiepe habitats, zoals natuurvriendelijke oevers en riet- en moeraszones, zijn gevoelig voor 

dichtgroeien en verlanden. Dit habitat is enkel functioneel voor vis, wanneer er voldoende 

zwemruimte is en het bereikbaar is voor vis. Door jaarlijks delen te maaien of uit te dunnen blijft het 

habitat functioneel. Maar daarbij is het wel van belang dat dit zonder grote verstoringen gebeurt.  

Met visvriendelijk beheer & onderhoud kan It Fryske Gea veel invloed uitoefenen op een gezonde 

visstand. De vorm van beheer & onderhoud dat op een watergang van toepassing is, is afhankelijk 

van de voorkomende natuurwaarden, de (SNL)natuurdoelen en de waterhuishoudkundige - status op 

de peilbesluitkaart (zie website Wetterskip Fryslân).  

Voor schouwsloten hanteert It Fryske Gea de ‘beleidsregels onderhoud schouwsloten’, zoals 

opgesteld door Wetterskip Fryslân. Voor sloten in eigen beheer hanteert It Fryske Gea zijn interne 

‘Richtlijn Praktisch maar Zorgvuldig natuurbeheer – 2018’. Hierin zijn t.a.v. het beheer van water 

voorzorgsmaatregelen benoemd, die schade aan vis- en andere dier-populaties zoveel mogelijk 

proberen te voorkomen. Watergangen zonder schouwplicht worden in principe extensief beheerd 

door It Fryske Gea; dit houdt in dat watergangen niet of maximaal één keer per jaar gemaaid worden 

en dan liefst gefaseerd. 

Binnen het beheergebied van It Fryske Gea zijn op diverse plekken vismigratievoorzieningen 

aangelegd. Dit betreffen vispassages en (vispasseerbare) duikers. Ook deze zijn vaak gevoelig voor 

dichtgroeien en verlanden, waardoor ze uiteindelijk niet meer functioneren. Ook deze moeten dus 

beheerd en onderhouden worden. Het is belangrijk dat er, liefst al bij de aanleg van zo’n voorziening, 

afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud. In de praktijk is het nu meestal zo dat 

Wetterskip Fryslân verantwoordelijk is voor het kunstwerk en het functioneren daarvan, terwijl It 

Fryske Gea het vegetatiebeheer uitvoert.  

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. waterbeheer uit de Richtlijn Praktisch &Zorgvuldig natuurbeheer: 

 Maai- en baggerwerkzaamheden dienen plaats te vinden buiten de kwetsbare periode van 

beschermde (vis)soorten. In de periode van 15 februari tot 15 augustus mag niet worden 

gewerkt, tenzij uit inventarisaties blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn of er 

vooraf een ontheffing Wet natuurbescherming is verkregen. 

 De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd te worden. Hierbij wordt als 

vuistregel 50% van de watergang gehanteerd. In plantenrijke watergangen waar het voorkomen 

van beschermde soorten bekend blijft ten minste 25% van de waterbodem en vegetatie 

gespaard.  

 Bij maaiwerkzaamheden kan dit bijvoorbeeld door één zijde van de watergang per keer te 

maaien, of door delen van de oever over te slaan. Het maaien van waterplanten gebeurt in de 

middelkolom van de watergang, de oeverzone wordt zoveel mogelijk gemeden. 

 Bij baggerwerkzaamheden kan dit door delen van de watergang over te slaan of door 

aaneengesloten watergangen afwisselend te baggeren. Bij het baggeren dient de oeverzone 

zoveel mogelijk gespaard te worden. Dit kan door de bak/schep een stuk voor de waterkant al 

omhoog te halen. 
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 Maai- en baggerwerkzaamheden dienen altijd in één richting te worden uitgevoerd, richting een 

open verbinding, zodat vissen en andere dieren kunnen ontsnappen. Hierbij wordt rustig en 

beheerst gewerkt, met beperkte snelheid gereden en zo min mogelijk heen-en-weer gereden.  

 Werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats onder gunstige weersomstandigheden, zoals 

warm en droog weer. Hierdoor kunnen dieren als insecten en amfibieën makkelijk wegkomen en 

koelen bij eventuele verstoring eieren of juveniele dieren niet te veel af.  

Naast het consequenter werken volgens deze ‘Richtlijn Praktisch maar Zorgvuldig natuurbeheer – 

2018’ en het actief promoten van de voorzorgsmaatregelen die daarin staan, wil It Fryske Gea actie 

zetten op: 

 Het vaker inzetten van vrijwilligers en/of stagiairs bij hekkel-, maai- en baggerwerkzaamheden. 

Tijdens deze werkzaamheden komen geregeld vissen (en andere waterdieren) op de kant te 

liggen. Vrijwilligers en stagiairs kunnen de beheerder ondersteunen in het terugzetten van deze 

dieren. De waarnemingen kunnen bij wijze van monitoring worden genoteerd; 

 Het samen met de rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân inspecteren en onderhouden van 

vispassages in het vroege voor- en najaar. Doorgaans is in het voor- en najaar een 

vismigratiepiek. Aangezien vispassages verstopt kunnen raken of tijdelijk worden dichtgezet, is 

het van belang dat de werking ten minste voor de vismigratiepieken wordt gecontroleerd; 

 Het regelmatig overleg inplannen met muskusratvangers over vanglocaties, -methodes en -

periodes  

 Het opstellen van een protocol voor visvriendelijk beheer en onderhoud van gebieden met een 

functie als paai- en opgroeihabitat voor vis; 

Exoten 

Eventuele bestrijding van exoten is een aparte beheermaatregel waar It Fryske Gea nog geen of 

weinig ervaring mee heeft.  

In toenemende mate krijgt It Fryske Gea te maken met plant- en diersoorten die niet van nature in 

de gebieden thuishoren. Zij komen met internationale transporten mee naar ons land of worden 

hierheen gebracht om als voor de handel. Een aantal van deze soorten blijkt zich hier in het wild te 

kunnen vestigen en voor problemen te zorgen. Het gaat dan met name om soorten die zich snel 

vermenigvuldigen en verspreiden. In dat geval spreken we van invasieve exoten. Een voorbeeld is de 

Amerikaanse gevlekte rivierkreeft die tegenwoordig ook in IFG-gebieden in grote getale voorkomt.  

Om de verspreiding van invasieve exoten een halt toe te roepen is er in 2015 een EU-verordening tot 

stand gekomen die de lidstaten verplicht om maatregelen te treffen voor soorten die zijn 

aangewezen op de zogenoemde Unielijst. Met uitzondering van de beverrat en muskusrat 

(Waterschappen) en de schaaldieren zoals rivierkreeften en wolhandkrab (Rijk) vallen alle exoten op 

de unielijst onder verantwoordelijkheid van de provincies. 

Het beleid van het rijk en de provincies laat ruimte voor beheerders, zoals waterschappen en tbo’s, 

om te handelen indien exoten de kerntaken bedreigen. Voor waterschappen betekent dit 

bijvoorbeeld dat de grote waternavel actief verwijderd wordt, omdat de waterafvoer in het geding 

komt. Ten aanzien van vissen is de situatie echter lastiger, omdat het verwijderen van exotische 

vissoorten uit verbonden watersystemen nagenoeg onmogelijk is. In geïsoleerde wateren is dit 

wellicht mogelijk, maar alle individuen verwijderen inclusief larven en eitjes is zeer intensief en 

zonder bestrijdingsmiddelen nagenoeg onmogelijk.  
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Ook It Fryske Gea kan dus binnen de geldende wet- en regelgeving handelen naar eigen inzicht, 

indien exoten het Fryske Gea belemmeren in het uitvoeren van haar kerntaken of behalen van haar 

doelstellingen. Ten aanzien van exotische vissoorten zijn geen problemen bekend in het 

beheergebied van It Fryske Gea, op enkele meldingen van o.a. zonnebaars na. Vooralsnog treedt It 

Fryske Gea daarom niet actief op tegen exotische vissoorten in zijn gebieden. Wel vindt It Fryske Gea 

het uitzetten van gebiedsvreemde vissoorten in zijn gebieden ongewenst. 

Indien It Fryske Gea in de toekomst toch overgaat op een actieve aanpak van exoten in waterrijke 

gebieden, dan wordt zoveel mogelijk afgestemd met andere (aangrenzende) terrein- en 

waterbeheerders. Dergelijke zaken zullen in het VBC worden ingebracht en besproken. 

Visserij 

Voor een (klein) deel van de IFG-wateren is het visrecht verhuurd aan Beroeps- en/of Sportvisserij. 

Het betreft wateren die onderdeel uitmaken van de boezem. Voor het grootste deel van de wateren 

van It Fryske Gea is dat echter niet het geval.  

It Fryske Gea ziet visserij als onderdeel van het beheer. Visserij, zowel sport- als beroeps kan invloed 

hebben op de lokale visstand, denk bijvoorbeeld aan de verhouding prooivis/predator en leeftijds-

opbouw. Zowel de Sportvisserij Fryslân als de Friese bond van binnenvissers erkennen beide hun 

verantwoordelijkheid daarin. Voor sportvissers is natuurbeleving daarnaast een belangrijk belang.  

Visserij volgt wat It Fryske Gea betreft op watertype, visfunctie en andere natuurdoelen, denk aan  

vogelrustgebieden en visetende dieren. It Fryske Gea wil proberen deze zaken per gebied eerst nader 

uit te werken, om vervolgens in gesprek te gaan met de visrechthebbenden.  

Op dit moment zijn de geldende afspraken vastgelegd in het gezamenlijk in het VBC vastgestelde 

jaarlijkse Visplan. It Fryske Gea sluit zich aan bij de hierin gemaakte afspraken. It Fryske Gea zou deze 

actueel geldende afspraken graag ook formeel willen vastleggen in een nieuwe Overeenkomst die 

wordt getoetst en goedgekeurd door de Kamer voor binnenvisserij. Dat kan alleen met instemming 

van de visrechthebbenden.  

In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de visrechtverhuur zoals deze op dit moment formeel 

(kamer voor Binnenvisserij) en feitelijk (Visplan Fryslân) van toepassing is. In bijlage 4 zijn de nu 

geldende voorwaarden volgens het Visplan samengevat in een tabel.  

Belangrijkste maatregel t.a.v. visserij is op dit moment dus het actualiseren en via de Kamer voor 

Binnenvisserij formaliseren van de visverhuurovereenkomsten, in overleg met de beide 

visrechthebbenden. Als de IFG-vissenwerkgroep zijn voorwerk heeft gedaan, te weten de is doelen 

en voorwaarden per gebied heeft uitgewerkt, dan gaat IFG hierover graag in gesprek met beide 

visrechthebbenden: Sportvisserij Fryslân en de Friese Bond voor Binnenvisserij.  

It Fryske Gea wil met de visrechthebbenden (FB en Sportvisserij) in ieder geval graag de volgende 

punten bespreken:  

 IFG zou graag beter inzicht willen hebben in de door beroepsvissers toegepaste vistuigen in zijn 

gebieden: soort, aantal en periode.  

 IFG zou graag zien dat herverkaveling van vrijgekomen visrechten voortaan niet alleen in overleg 

met de visrechthebbenden maar ook in overleg met de betreffende terreineigenaar en/of de 

beheerder van een gebied gebeurt.  

 It Fryske Gea is van mening dat de otter tegenwoordig verspreid over heel Fryslân voorkomt en 

dus gebruik maakt van leefgebied. Wat It Fryske Gea betreft wordt het toepassen van 

otterstopgrids daarom overal verplicht, i.i.g. binnen al zijn natuurgebieden (incl. het IJsselmeer), 
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in alle typen fuiken en ook in fuiken die verder dan 100 meter uit de oever staan. Daarnaast zijn 

ook andere voorzorgsmaatregelen denkbaar.  

 It Fryske Gea zou graag in samenspraak met de lokale beroepsvissers de locaties van 

vismigratievoorzieningen, vogelrustgebieden en de paaiperiodes per gebied nader willen 

specificeren.  

 De beroepsvisserij wordt door It Fryske Gea als voorkeurspartner ingeschakeld voor monitoring, 

onderzoek en overige activiteiten, zoals het verplaatsen van visstanden voorafgaand aan 

baggerwerkzaamheden. 

 It Fryske Gea wordt (via Provincie, VBIJ en/of STIJ) graag betrokken bij - c.q. op de hoogte 

gehouden van - de ontwikkelingen t.a.v. het verduurzamen van de IJsselmeervisserij, zoals deze 

recent zijn aangekondigd door de Minister. 

 It Fryske Gea zou graag betere werkafspraken willen maken met de Sportvisserij Fryslân en – 

Nederland, over het actualiseren en bijhouden van de VISplanner. Wijzigingen zullen voortaan 

niet meer doorlopend, maar periodiek worden doorgevoerd.  

 Recreatief medegebruik voor bereikbaarheid van visstekken op of langs de wateren wordt 

toegestaan, zolang dat geen belemmering is voor de dagelijkse werkwijze van It Fryske Gea en 

zolang dat niet leidt tot conflicten met natuurdoelen of met andere vormen van recreatief 

gebruik van het betreffende gebied.  

 It Fryske Gea vindt dat vissen hun leefgebieden op natuurlijke wijze en op eigen kracht moeten 

kunnen bereiken. Het uitzetten of bijplaatsen van vis in zijn natuurgebieden is daarom  niet 

gewenst. Ook met het (her)introduceren van andere fauna zijn we zeer terughoudend.  

 It Fryske Gea wil het gebruik van lokvoermixen voor witvis door sportvissers, in kleine afgesloten 

wateren verbieden, in het belang van de waterkwaliteit. Het bevat namelijk organische stof en 

soms ook andere ongewenste toevoegingen (kleurstoffen).   

 Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in 

het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. In mei 2018 is de Green 

Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van LNV, die als doel heeft het gebruik 

van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen. It Fryske Gea stimuleert de afbouw van 

het loodgebruik en is bereid om hiervoor een pilotgebied beschikbaar te stellen. De Alde Feanen 

zou daarvoor bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn. 
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7 Uitvoeringsagenda  
In het rapport zijn een aantal acties benoemd waar It Fryske Gea op korte termijn werk van wil gaan 

maken. De acties zijn hier vertaald naar een uitvoeringsagenda; wat gaan we doen? Daarbij wordt 

ook aandacht besteed aan de onderwerpen samenwerking, onderzoek & monitoring, toezicht  & 

handhaving en communicatie & voorlichting. Allemaal even belangrijk om het IFG-Visbeleid uit 2 

handen en voeten te geven en de Fryske Gea-missie t.a.v. vis te laten slagen.   

Als Fryske Gea willen we de komende jaren vooral proberen kansen die zich voordoen op het gebied 

van vis te pakken . Wat is daarvoor nodig?  

- Algemene kansen vertalen naar concrete locatie-gebonden maatregelen 

- Kansen pakken zodra we ergens aan het werk zijn 

- Pilots na monitoring uitrollen als deze bewezen effectief zijn 

 IFG-vissenwerkgroep 7.1
De interne vissenwerkgroep, zoals deze is opgericht als begeleidingsgroep bij het opstellen van dit 

visbeleid, zal blijven bestaan. De werkgroep wil zich in eerste instantie richten op onderstaande 

vervolgacties op deze visie. Mogelijk dat ook daarbij externe hulp moet worden ingeschakeld 

vanwege de beperkte capaciteit: 

1. Uitwerking van visdoelstelling per gebied, incl. randvoorwaarden en aandachtpunten. Wat wil It 

Fryske Gea per gebied bereiken t.a.v. vis en waar zitten t.a.v. die doelstelling aandachtpunten; 

t.a.v. inrichting, beheer en onderhoud, exoten of visserij? Denk aan het gebruik van fuiken i.r.t.  

otters en visetende vogels, of de frequentie en omvang van de activiteiten. Of benodigde 

inrichtingsmaatregelen voor het verbeteren van de omstandigheden voor vis.  

2. Het in kaart brengen van alle vismigratievoorzieningen en afspraken die daarbij zijn gemaakt over 

beheer, onderhoud en monitoring. 

3. Een nadere analyse van het visrechtverhuur en de bestaande huurovereenkomsten en het in 

kaart brengen van eventuele onduidelijkheden t.a.v. het visrecht. Het maken van een overzicht 

van betrokken organisaties (eigendom/ erfpacht / visrecht / verhuur …), actuele namen, 

gebieden, randvoorwaarden (Visplan). Vervolgens het inplannen van gesprekken met instanties 

die visrechten verhuren voor wateren binnen IFG-beheergebied, denk aan Gemeente 

Leeuwarden (Grutte Wielen), Ameland en de Gemeenten DDFK, met name Dongeradeel en 

Ferwerderadiel (Waddenzee staand wand).  

4. Tijdig (tenminste 9 maanden voor het eindigen van de huurovereenkomst) inplannen van 

evaluatiegesprekken met de huurders van het visrecht van It Fryske Gea. Proberen om in goed 

overleg een nieuwe huurovereenkomst op te stellen met geactualiseerde gegevens en 

randvoorwaarden.  

5. Met het secretariaat van Sportvisserij Nederland wordt de juistheid van de gegevens in de 

Visplanner doorgenomen en worden nieuwe afspraken gemaakt over het doorgeven en 

verwerken van toekomstige wijzigingen. Deze lijken nu soms niet goed te worden doorgevoerd.  
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 Toezicht& Handhaving 7.2
Voor toezicht op - & handhaving van visserijafspraken is te weinig aandacht. De capaciteit is beperkt 

en politie en Fumo lijken er vooralsnog weinig prioriteit aan te geven. Sportvisserij Fryslân heeft 

naast enkele vrijwillige toezichthouders ook twee bevoegd opsporingsambtenaren in dienst.  

De BOA’s van terreinbeherende instanties zijn door de minister niet aangewezen voor het houden 

van toezicht op de beroepsvisserij en dus niet bevoegd om beroepsvissers te controleren op basis 

van visserijwet 1963. In de praktijk betekent dit dat zij alleen sportvissers mogen  controleren.  

It Fryske Gea zou samen met de andere partners in de VBC de toezicht- en handhavingstaken graag 

willen optimaliseren. In het Visplan en op andere plaatsen zijn afspraken gemaakt over visbeheer en 

visserij. Maar zonder toezicht en handhaving hebben afspraken weinig zin zo leert de ervaring.  

Hoewel It Fryske Gea ook zelf enkele BOA’s in dienst heeft die hier een rol bij kunnen spelen is deze 

capaciteit beperkt en zullen we het moeten hebben van het verbeteren van de samenwerking op het 

gebied van toezicht & handhaving. In het VBC kan dit worden besproken.  

Wellicht moet het kader eerst worden aangescherpt, zodat duidelijk(er) is waar wel en niet op 

gecontroleerd wordt. Daarnaast is het beter organiseren van de handhavingscapaciteit en eventueel 

het vergroten daarvan een wens.  
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 Onderzoek & monitoring 7.3
Een essentieel onderdeel van de ‘plan-do-check-act’ cyclus is onderzoek en monitoring. Het 

uitvoeren van monitoring is van belang om het effect en de effectiviteit van genomen maatregelen te 

bepalen.  

It Fryske Gea heeft geen directe monitoringsverplichting ten opzichte van vis. Wel is geconstateerd 

dat er op dit moment nog een kennisleemte is t.a.v. het voorkomen, aantalsontwikkelingen, 

terreingebruik en ecologie van verschillende vissoorten in de gebieden van It Fryske Gea. It Fryske 

Gea is blij met inspanningen op dat gebied en stelt zijn gebieden graag beschikbaar hiervoor. 

Onderzoeksactiviteiten door derden, zoals de Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland, Ravon en 

Wetterskip Fryslân, zullen waar mogelijk worden ondersteund of gefaciliteerd. 

Over het functioneren van diverse in onze terreinen aangebrachte voorzieningen, waaronder 

verschillende typen vispassages, is nog maar weinig bekend. It Fryske Gea zou graag zien dat hier 

(desnoods steekproefsgewijs) eens naar wordt gekeken, bijvoorbeeld door tijdelijk eens een fuik 

achter een passage te plaatsen. Dit kan ook vrijwilligers of medewerkers  van IFG worden gedaan.  

Ook van diverse voorgestelde maatregelen is nog niet precies bekend hoe ze moeten worden 

uitgevoerd en wat de effectiviteit is. Door samen met andere partijen te werken met pilots en daarbij 

relatief nieuwe maatregelen “uit te proberen” ontstaat gelegenheid om nader onderzoek te doen 

aan de effectiviteit en  voorwaarden waaraan een maatregel moet voldoen.  

 Een voorbeeld is het toepassen van ijzer om fosfaat vast te leggen. Door de resultaten hiervan 

goed te blijven monitoren leren we steeds meer over wat wel en niet werkt, ook voor vis. Met 

die kennis kunnen de maatregelen in de toekomst efficiënt op grotere schaal worden toegepast.  

 Een ander voorbeeld is het onderzoek naar nut en noodzaak van aalreservaten. Met Europese 

steun wordt er momenteel door DAK (Decentraal Aalbeheer door Kennis), waarin de visserij 

(NetVISwerk) en Wageningen Mariene Research samenwerken, landelijk onderzoek uitgevoerd 

naar maatregelen ter verbetering van het aalbestand. Door Ecologisch Adviesbureau TOT en met 

PROJECTEN en Ingenieursbureau Antea wordt daarbij gekeken naar het functioneren van 

aalreservaten, o.a. in de polders tussen Franeker en Harlingen en in het Lege Midden. 

Monitoring in relatie tot de Natura 2000 doelen ligt bij de provincie Fryslan. Wetterskip Fryslân 

monitort t.b.v. de KRW-waterkwaliteit. Ook laat ze de visstand in de boezem elke 3 jaar monitoren.   

Voor de kwelders willen we graag beter weten wat de functie is voor vis. Door mee te doen in het 

project Swimway Waddenzee (geïnitieerd door PRW: naar een Programma Rijke Waddenzee) kan IFG 

bijdragen aan het uitbreiden  van deze kennis.  
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 Samenwerking 7.4
De samenwerking en overleg met alle partners zoals benoemd in hoofdstuk 2, zal in eerste instantie 

blijven plaatsvinden in de VBC.  

Buiten de VBC vindt contact met partners plaats in bestaande reguliere overleggen of in gezamenlijke 

(uitvoerings)projecten.  

I.v.m. de uitvoeringsagenda zal de IFG-werkgroep vissen het komende jaar contact opnemen met de 

huurders van visrechten, andere visrechthebbenden in zijn gebieden (bv gemeentes) en het 

secretariaat van Sportvisserij Nederland i.v.m. het doorgeven van wijzigingen in de Visplanner.  

It Fryske Gea en Natuurmonumenten worden in de VBC vertegenwoordigd door een afgevaardigde 

van Staatsbosbeheer. Op korte termijn onderhoudt It Fryske Gea actief contact met Staatsbosbeheer, 

om het beleid en activieteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Gezien de groeiende taak 

op gebied van vis voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) wil It Fryske Gea graag in het VBC 

bespreekbaar maken of het wenselijk / mogelijk is de TBO’s door 2 personen te laten 

vertegenwoordigen in het VBC. 

 

 Voorlichting & communicatie 7.5
Een belangrijke activiteit van It Fryske Gea is zijn leden en andere geïnteresseerden op de hoogte 

houden van wat er gebeurt in de natuurgebieden. Dit creëert draagvlak voor natuurbeheer en de 

maatregelen die worden uitgevoerd. Het delen van kennis en ervaring stimuleert ook andere partijen 

om meer te doen voor vis.  

It Fryske Gea wil zijn communicatiemiddelen: magazine, website, digitale nieuwsbrief – vaker 

inzetten voor vissennieuws. Vissen zijn doorgaans niet zichtbaar voor mensen, omdat deze onder de 

waterspiegel leven. Tegelijk is het een thema dat zeer tot de verbeelding spreekt, het thema leeft!  

In de nabije toekomst zal It Fryske Gea betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen op gebied 

van vis. Zo is juist de zoet-zout overgang en gemaal Vijfhuizen afgerond en zal binnen een paar jaar 

gestart worden met de bouw van de vismigratierivier in de Afsluitdijk. It Fryske Gea werkt hierbij aan 

het opstellen van een communicatieplan ‘vis & vismigratie’. In dit plan staat hoe It Fryske Gea de rol 

van vis en maatregelen voor vis actief onder de aandacht brengt van zijn leden en de gebruikers van 

het gebied. Daarbij kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de Wereld 

Vismigratiedag. 

Sportvisserij Fryslân ziet educatie als één van de middelen om vooral meer jeugd te betrekken bij de 

sportvisserij. Daartoe worden cursussen gegeven, lezingen gehouden en wedstrijden georganiseerd. 

Hoewel It Fryske Gea de sportvisserij niet direct wil bevorderen is er wellicht op dit gebied wel meer 

samenwerking mogelijk.      
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4. Huidige afspraken visserij Visplan 2017 
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Bijlage 1 Kaart met IFG-gebieden en functies voor vis  

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de natuurgebieden in het beheer van It Fryske Gea. Per 

gebied is aangegeven of- en welke functie voor vis aanwezig is.  

Dit betreft een eerste globale inventarisatie en is dus zeker niet volledig. Het is de bedoeling dat de 

IFG-vissenwerkgroep de kaart de komende jaren verder gaat invullen.  

Op de kaart zijn de gebieden aan gegeven met een nummer, die corresponderen met de volgende 

nummers:  

1. Amelân 
2. Noard-Fryslân Bûtendyks 
3. Peazemerlannen 
4. Eanjumerkolken 
5. Bûtenfjild 
6. Grikelân en Turkije 
7. Dobbe Stienser Aldlân 
8. Park Martenstate 
9. Grutte Wielen 
10. Dobben Hurdegarypsterwarren 
11. Einekoaien Lyste Geast 
12. Slachtedyk 
13. Lân Roorda State 
14. Bjirmen 
15. Polders Koarnwert 
16. Makkumerwaarden 
17. Einekoai Piaam en Dyksfearten 
18. Blauhúster Puollen 
19. Mûntsebuorsterpolder 
20. Warkumerwaard 
21. Aeltsje- en Warkumermar 
22. Ringwiel en Hop 
23. Fluezen 
24. Bocht fan Molkwar 
25. Súdermarpolder 
26. Rysterbosk 
27. Mokkebank 
28. Huitebuesterbútenpolder 
29. Steile bank 

30. Wikelerbosk 
31. Wilhelmina-oard 
32. Bancopolder 
33. Teroelster Sipen 
34. Joadetsjerkhof ‘Teakesyl’ 
35. Dúnegeaster- en Follegeasterpolder 
36. Ychtenerfeanpolder 
37. Easterskar 
38. Taconisbosk 
39. Lendevallei 
40. Ketliker Skar 
41. Meulebos 
42. Jodekarkhof Noordwolde 
43. Bekhofschaans 
44. Delleboersterheide 
45. Diakonievene 
46. Schaopedobbe 
47. Tsjongerwâlen 
48. Mandefjild 
49. Kapellepôle 
50. Liphústerheide 
51. Park Huize Olterterp 
52. Stokerdobbe 
53. Skiedingsboskje en Pingo’s A-7 
54. Petgatten de Feanhoop 
55. Unlân fan Jelsma en Kobbelân 
56. Botmar 
57. Alde Feanen 
58. Park Jongemastate 
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Bijlage 2 Ligging van KRW-waterlichamen en het KRW-type.  
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Bijlage 3 Visrechten en overeenkomsten 

 

Sportvisserij 

Volgens de Kamer voor Binnenvisserij, waar alle overeenkomsten worden geregistreerd, zijn er 

momenteel nog drie oude overeenkomsten voor de Sportvisserij van toepassing voor Fryske Gea-

gebieden;  

Eén sinds 1998, die elke 6 jaar stilzwijgend is 
verlengd en aldus in 2022 weer zou moeten worden 
verlengd: 

“Gebieden volgens bijlage”; betreft diverse 
wateren in de Alde Feanen 

twee  startend in 1995 en derhalve in 2024 kunnen 
worden verlengd: 

Zandput Driewegsluis 
Kleiput Koehool 

 

Alle drie deze overeenkomsten zijn echter niet meer juist en actueel.  

In 2013 heeft It Fryske Gea hierover gesprekken gevoerd met de Sportvisserij. De afspraken die toen 

werden gemaakt zijn formeel echter  nog niet verwerkt in de geldende overeenkomst! Het is zaak om 

dit z.s.m. maar i.i.g. vóór 2022 op te pakken, als de eerste formeel nog lopende overeenkomst 

afloopt. Ook Sportvisserij Fryslân geeft aan dat dit gewenst is. De afspraken uit 2013 staan in de tabel 

op de volgende pagina.  

Feitelijke afspraken over de Sportvisserij zijn nu vastgelegd in het jaarlijks door de VBC opgestelde 

Visplan. Ook IFG conformeert zich hier aan. De te bevissen wateren zijn te vinden in de VISplanner 

die samen met een VISpas geldig is. 
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Deze afspraken zijn dus 

formeel nog niet vastgelegd in 

een geldende overeenkomst 

die bekend is bij de Kamer 

voor Binnenvisserij. De 

genoemde viswateren staan 

wel in de VISplanner en het 

Visplan.  
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Beroepsvisserij 

Onderstaande tweede tabel geeft het overzicht van de verdeling van wateren aan beroepsvissers 

zoals deze bekend is bij It Fryske Gea en de Kamer voor Binnenvisserij in Zwolle. De oorspronkelijke 

overeenkomst dateert van 1-7-1997 en zou derhalve, met tussentijds steeds stilzwijgende verlenging, 

nog van kracht zijn tot 2021.  

De Friese Bond geeft zelf aan dat deze verdeling is verouderd en dat alleen Spijkstra en de Jager nog 

actief zijn in de gebieden van It Fryske Gea. De actuele situatie is vastgelegd in het Visplan van de 

VBC.  

Volgens de Friese Bond van Binnenvissers is de verhuursituatie m.b.t. de IFG-gebieden momenteel 

als volgt: 

 

*De Jager vist in de Grutte Wielen, Houtwielen, de 

Murk en het Ouddeel met een overeenkomst van 

de Gemeente Leeuwarden. Maximaal worden 2 

vaste fuikopstellingen geplaatst in De Wielhals en 1 

vaste fuikopstelling op de Grote Wielen (deze 

laatste direct tegenover restaurant de Grote 

Wielen). Fuiken worden jaarlijks omstreeks half 

augustus van ieder seizoen geplaatst tot eind van 

het seizoen en kennen een vaste plaats. Als De 

Jager voornemens is de fuiken te verplaatsen in De 

Wielhals en de Grote Wielen zal hij vroegtijdig 

sportvisserij Fryslan informeren, zodat tijdige 

communicatie richting sportvissers kan 

plaatsvinden. Door de beroepsvisser is aangegeven 

dat hij maximaal 8 vaste fuikopstellingen plaatst in 

het Ouddeel en een 4-tal vaste fuikopstellingen in 

De Murk. In het voorjaar zal De Jager elektrovissen 

op aal in dit volledige gebied.  

N
at

u
u

rg
eb

ie
d

 -
w

at
er

ri
jk

e 
ge

b
ie

d
en

V
is

re
ch

t 
ve

rd
ee

ld
 d

o
o

r 
Fr

ie
se

 B
vB

 in
 d

iv
er

se
 d

el
en

 o
p

 b
as

is
 v

an
 h

u
u

ro
ve

re
en

ko
m

st
 1

99
8-

20
03

N
at

io
na

al
 P

ar
k 

D
e 

A
ld

e 
Fe

an
en

 e
n

 

o
m

ge
vi

ng
: P

et
ga

tt
en

 d
e 

Fe
an

ho
o

p 
/ 

O
ks

ek
o

p 
/ 

N
o

ar
de

rk
ri

te
 (b

o
ez

em
gr

as
la

nd
), 

B
o

tm
ar

,  
Kr

aa
nl

an
ne

n

1.
 J

. S
pi

ek
st

ra
 (t

en
 n

o
o

rd
en

 v
an

 d
e 

Fo
lk

er
st

re
at

: A
ch

tj
in

m
êd

 -
zu

id
el

ijk
 d

ee
l, 

Sa
it

er
pe

tt
en

, 

R
en

ge
rs

m
ie

d
en

, K
o

ai
sl

ea
t 

en
 K

o
ai

po
ld

er
, O

pf
ea

rt
 D

w
in

ge
r,

 S
ân

em
ar

, G
ri

te
lâ

n,
 J

an
 D

ur
ks

lâ
n,

 

Iz
ak

sw
iid

, S
ak

el
ân

 e
n

 A
ld

 F
is

kk
ea

r,
 H

o
ls

tm
ar

)

2.
 H

.H
. E

ls
in

ga
 (t

en
 z

ui
de

n
 v

an
 d

e 
Fo

lk
er

st
re

at
: A

ld
 W

iid
, R

ae
n

sl
ea

t,
 O

m
le

ec
h,

 G
je

ts
je

 M
uo

i's
 

St
ri

ng
, O

ks
ep

uo
lle

n
, D

jip
pe

 g
at

, J
el

ke
lâ

n,
 W

yt
lo

k,
 Ie

lt
er

m
, G

ea
u,

 A
ld

 H
ea

da
m

sl
ea

t,
 M

o
dd

er
m

ar
)

3.
 A

. K
le

in
hu

is
 (D

e 
H

er
ne

. 1
0 

aa
lf

ui
ke

n
 e

n
 1

00
 d

o
bb

er
s)

4.
 R

. v
.d

. V
el

de
 (

Pe
tg

at
te

n
 d

e 
Fe

an
ho

o
p,

 B
us

ku
sp

et
. A

al
fu

ik
en

 e
n

 d
o

bb
er

s)

5.
 A

. N
ijh

o
lt

 (B
o

tm
ar

. 3
 a

al
fu

ik
en

)

B
ût

en
fj

ild
1.

 A
.J

.M
. S

ch
ad

e 
(O

tt
em

a-
W

ie
rs

m
a 

re
se

rv
aa

t,
 d

ee
l t

en
 n

o
o

rd
en

 v
an

 B
o

uw
ep

et
. 2

 a
al

fu
ik

en
)

2.
 N

ad
er

 in
 t

e 
vu

lle
n

 d
o

o
r 

B
o

nd
 (L

o
dd

e 
H

el
 e

n
 d

e 
W

ie
l. 

A
lle

 g
eo

o
rl

o
o

fd
e 

aa
lv

is
tu

ig
en

)

G
ru

tt
e 

W
ie

le
n

 IF
G

 is
 g

ee
n

 v
is

re
ch

th
eb

be
n

de
. V

is
re

ch
t 

ve
rh

uu
rd

 a
an

 e
en

 b
er

o
ep

sv
is

se
r 

(a
al

, m
et

 b
eh

o
ud

 v
an

 

bi
jv

an
gs

t 
sn

o
ek

ba
ar

s)
 e

n
 d

e 
Fr

ie
se

 H
sF

 (s
ch

ub
vi

s)
 d

o
o

r 
an

de
re

 p
ar

ti
j.

B
la

uh
ús

te
r 

Pu
o

lle
n

, R
in

gw
ie

l e
n

 H
o

p 

(k
le

in
e 

m
ee

rt
je

s 
G

aa
st

er
la

nd
)

1.
 N

ad
er

 in
 t

e 
vu

lle
n

 d
o

o
r 

B
o

nd
 (R

in
gw

ie
l e

n
 H

o
p.

 A
lle

 g
eo

o
rl

o
o

fd
e 

aa
lv

is
tu

ig
en

)

2.
 N

ad
er

 in
 t

e 
vu

lle
n

 d
o

o
r 

B
o

nd
 (V

lie
t-

, S
ip

ke
- 

en
 R

ie
tm

ar
. A

lle
 g

eo
o

rl
o

o
fd

e 
aa

lv
is

tu
ig

en
)

Fl
ue

ze
n

 e
n

 T
sj

ûk
em

ar
 (g

ro
te

 m
er

en
)

1.
 S

. H
o

ek
st

ra
 (F

ûg
el

ho
ek

e.
 A

lle
 g

eo
o

rl
o

o
fd

e 
aa

lv
is

tu
ig

en
)



71 
 

IJsselmeervisserij 

Er zijn momenteel vergunninghouders die toestemming willen in de onderstaande gesloten 

gebieden. Te weten: 

 Zegenvisserij op brasem (1 november – 15 maart):  

Vergunninghouder 1) vraagt toegang tot de gebieden (a) Makkumer Noordwaard, (b) 

Zuidwaard/Kooiwaard, (c) Workumerwaard, (d) Stoenckherne, (e) Bocht van Molkwerum, (f) 

Mokkebank/Mirnserklif, (g) Oudemirdumerklif en (h) Steile Bank/Lemsterhoek.  

 Staand want visserij op bot en snoekbaars (1 juli – 15 maart): 

Vergunninghouder 2) vraagt toegang tot de gebieden Mokkebank/Mirnserklif (f) en Steile 

Bank/Lemsterhoek (h). 

 

Figuur: Gesloten gebieden Friese IJsselmeerkust. A. Makkumer Noordwaard, b. Zuidwaard, Kooiwaard, c. Workumerwaard, 
d. Stoenckherme, e. Bocht van Molkwerum, f. Mokkebank, Mirnserklif, g. Oudemirdumerklif, h. Steile Bank, Lemsterhoek. 

NB: Op 25 maart jl heeft de minister Vandaag heeft de minister van LNV een brief naar de 2e kamer 

gestuurd over de IJsselmeervisserij. Bijgevoegd waren een actieplan en een intentieovereenkomst.   

Strekking is dat in het kader van de IJsselmeeragenda 2050 wordt gestreefd naar een eindbeeld van 

een duurzame visserij, waarbij de vangstcapaciteit in het IJsselmeer is afgestemd op de hoeveelheid 

verantwoord te onttrekken vis. Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen. Dat is 

nodig voor de natuur én de visser en geeft de vissers een helder perspectief op basis waarvan ze 

beslissingen kunnen nemen over de toekomst van hun bedrijf. Daarmee maken we de visserij weer 

leefbaar op het IJsselmeer. Bovengenoemd eindbeeld betekent dat op termijn visbestanden qua 

omvang, samenstelling en populatieopbouw passen bij de draagkracht van het ecosysteem.  

De minister zal het initiatief nemen om een programmaorganisatie op te bouwen die werkt aan dit 

doel. De Stichting Transitie IJsselmeer wordt daarbij betrokken.  
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Bijlage 4 Afspraken visserij Visplan 2017 

Afspraken rond visserij in de Friese Boezem zijn vastgelegd in het Visplan (VBC Friese Boezem, 2017).  

Afspraken Beroepsvisserij in het Visplan 2017 

Het visrecht voor beroepsvissers betreft gaat om vissen met aalvistuigen op aal en behoud van bijvangst aan 
wolhandkrab en snoekbaars onder voorwaarde dat de visserij wordt uitgevoerd met in achtneming van de 
bepalingen uit de geldende wet- en regelgeving. In een enkel geval wordt (periodiek, in het voorjaar) gevist 
d.m.v. elektrovisserij, o.a. in de Grutte Wielen.  
De visrechten van het IJsselmeer worden door de Staat uitgegeven. It Fryske Gea is terreinbeheerder van een 
aantal (aangrenzende gebieden) van het IJsselmeer en is via de provincie Fryslân bij de visserij op het 
IJsselmeer betrokken. 

De beroepsvisserij in Fryslân wil gaan vissen binnen de kaders zoals die door de Europese aalbiologen wordt 
aanbevolen. Daartoe wordt gevist volgens het principe dat van iedere glasaal die binnentrekt / uitgezet wordt 
15 gram schieraal na 15 jaar de Waddenzee bereikt (model van Jaap van de Meer van het NIOZ). Een 
onttrekking van 2 à 3 kg/ha/jaar is voor de Friese vissers te resulteren in een maximaal totaalquotum welke is 
vastgesteld tussen de 30- 40 ton aal per jaar.  

Vrijwel alle vissoorten worden (incidenteel) bij gevangen met de fuiken of de dobbervisserij. Momenteel is er, 
uitgezonderd de snoekbaars, geen bijvangstenregistratie voor de beroepsvisserij. De bij gevangen vissen 
worden veelal in goede staat weer teruggezet in het water. 

In alle visgebieden waar er sprake is van otter waarnemingen (vastgelegd op een jaarlijks vast te stellen 
Otterverspreidingskaart door de Provincie Fryslân) wordt het gebruik van otterwerende middelen verplicht 
voor de één-vleugelige fuiken die nabij de oevers zijn geplaatst en die zich in de gearceerde gebieden bevinden. 
Deze verplichting geldt ook voor tweevleugelige fuiken die op minder dan 100 meter uit de oever zijn geplaatst 
en waarbij één schutwand aansluit op of nabij de oever.  

Het uitzetten van vis wordt in principe niet toegestaan. Enkele uitzonderingen zijn: 

 Het uitzetten van natuurlijke predatoren (snoek) voor de bestrijding van exoten; 

 Wanneer er (nieuw) geschikt leefgebied is aangelegd en de kans van natuurlijke verspreiding van inheemse 
doelsoorten klein is. Wanneer de visstand aantoonbaar op orde is, dan is beperkte benutting in goed 
overleg mogelijk.  
 

Door de beroepsvisserij wordt glas- en pootaal uitgezet (eveneens in de Friese boezem) in het kader van 
decentraal aalbeheer. 

In de huurovereenkomst wordt verder opgenomen dat de beroepsvisserij niet mag vissen binnen een afstand 
van 100 m bij kunstwerken, waaronder stuwen, gemalen, duikers, vismigratievoorzieningen (NB: De 
afstandseisen in de Visserijwet hebben alleen betrekking op Rijkskunstwerken) en tevens niet binnen 100 
meter van waterkruisingen. 
Daarnaast mag de beroepsvisserij bij uitoefenen van visserijactiviteiten: 

 Geen hinder toebrengen aan de waterstroom en/of de scheepvaart. 

 Geen visserij in kleine afgesloten wateren.  

 Geen visserij in of binnen 100 meter van paai- en opgroeihabitat voor vissen, te weten natuurvriendelijke 
oevers, vispaaiplaatsen of locaties ingericht met structuur (zoals dood hout).  

 De vrije vismigratie niet belemmeren, bijvoorbeeld door het (bijna) geheel dichtzetten van een watergang. 

 Geen schade toebrengen aan vissoorten die geen onderdeel uitmaken van de vergunning. 

 Er is geen visserij toegestaan gedurende de winterperiode in vogelrustgebieden.* 

 Er is geen visserij toegestaan tijdens de paaiperiode.*  
* Aangezien de beroepsvisserij in Fryslân onder het regime van het decentraal aalbeheer vist, is van een 
gesloten periode feitelijk geen sprake meer. Momenteel is er, uitgezonderd van de snoekbaars, geen 
bijvangstenregistratie voor de beroepsvisserij. De bij gevangen vissen worden veelal in goede staat weer 
teruggezet in het water.  
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Afspraken Sportvisserij in het Visplan 2017 

Voorwaarden en gedragsregels t.a.v. sportvisserij zijn te vinden in de verplichte VISpas.  
 
Er mag uitsluitend worden gevist in de VISwateren zoals die in de VISplanner staan. Deze kan jaarlijks worden 
aangepast.  
 
- In principe mag men maximaal met 2 hengels vissen.  
- Men mag max. 10 dode of levende aasvissen >15cm bij zich hebben onder goede omstandigheden.  
- Men mag niet vissen met levend aas. Verder gelden er regels t.a.v. de mee te nemen aantallen, bv max. 2 

snoekbaarzen en geen karper, geen snoek en geen aal.   
- Er mag ’s nachts niet gevist worden tenzij dit in de Visplanner expliciet staat vermeld of er afspraken over 

zijn gemaakt met de terreinbeheerder.  

Het uitzetten van vis wordt in principe niet toegestaan.  
Door de sportvisserij wordt alleen (spiegel)karper uitgezet in de Friese boezem, dit gebeurt in overleg met 
Wetterskip Fryslân.  

 


