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Zwolle, 

20-11-2019 

 

Aan: Leden van de Vaste Kamer Commissie Visserij 

 

Onderwerp: Beroepsvisserij bij nieuwe vismigratie voorzieningen.  

Oproep tot samenwerking. 

 

Nederland investeert veel in het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek bij de zoet-zout 
overgangen. Na de Deltawerken en het project Ruimte voor de Rivier is dit het volgende 
paradepaardje van de Nederlandse waterbouw.  

De Nederlandse natuur- en visserijsector lift hier graag op mee. Nederland nog veiliger en 
daarnaast visvriendelijker.  

De visserijsector vindt het monitoren van de effecten van de investeringen essentieel. Uit het 
verleden weten we dat langjarige trends in bijvoorbeeld de (bij)vangsten in fuiken een goed 
beeld geven van de effecten van maatregelen op de visstand. Een monitoringsprogramma dat 
met relatief weinig geld een schat aan informatie oplevert en de samenwerking tussen de 
visserij en de waterbouw/waterbeheer ten goede komt. 

Op 3 oktober jl. heeft netVISwerk, samen met de Nederlandse Vissersbond, Vissersvereniging 
Zuid West, PO Delta zuid en de Vereniging van beroepsvissers op de Ooster- en Westerschelde 
en de Voordelta aan Minister, Mevr. Schouten, een brief geschreven  over de besluitvorming 
maatregelen Haringvlietsluis. In deze brief hebben de samenwerkende visserijorganisaties hun 
zorg uitgesproken over het besluitvormingsproces aldaar.  De sector bepleit het vorm geven 
van een gedegen monitoringsprogramma met actieve deelname van de visserijen in het 
gebied. Op basis van de uitkomsten van die monitoring zal een zorgvuldige afweging van 
maatregelen plaats kunnen vinden. Eenzelfde werkwijze staan wij voor als het gaat om de 
resterende, en nog te realiseren zoet-zout overgangen aan de Nederlandse kust.  

Recent heeft uw Kamer verschillende moties ingediend over de visserij bij de zoet-zout 
overgangen. De focus van deze moties ligt voornamelijk op het instellen van generiek in te 
stellen visserijvrije zones bij deze zoet-zout overgangen.   



 

 

 

Wat echter ontbreekt is een motie die de minister van LNV en haar collega van I.&M. oproept 
om een proces te faciliteren om te komen tot een gedragen monitoringsprogramma. Daarbij 
denken wij aan een werkgroep bestaande uit wetenschappers en technici uit de visserij en de 
waterbouw, geflankeerd door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de 
visserijsector, de natuurorganisaties en de watersector.   

De visserijsector ziet een dergelijk proces met veel belangstelling en vertrouwen tegemoet. 
Middels een combinatie van goede digitale vangstregistratie vanuit een breed scala aan goed 
gereguleerde visserijen, nieuwe e-DNA technieken, veldcamera’s en een open houding van alle 
partijen krijgt Nederland er opnieuw een mooi exportproduct bij.  

Hoogachtend en graag bereid tot overleg,  

 

 

Albert Jan Maat 

Voorzitter netVISwerk.  

 


