
Vissen in nood          
 

- Alle meldingen van vissen in nood graag melden bij het Calamiteitennummer van Waterschap 

Vallei en Veluwe: 
(055) 5 272 272 (Servicedesk; dag- en nacht bereikbaar, ook in het weekend) 
Geef hierbij aan; de exacte locatie, aard van de vissen in nood of -sterfte (soorten, aantallen) 

- De meldingen worden door de servicedesk doorgemeld op de WhatsApp-groep “Vissen in 
nood” naar de contactpersoon van de hengelsportfederaties. Voor Oost Nederland is dit Mark 

Kouwenhoven. Voor MidWest Nederland is dit Sijmen van den Berg. 
- Voor alle wateren met een ecologische status staat het waterschap aan de lat om 

maatregelen te treffen en zo nodig vissen in nood te evacueren. 
- Voor alle overige wateren staan de federaties/hengelsportverenigingen aan de lat. Elke 

situatie wordt gezamenlijk beoordeeld. Desgewenst wordt hierbij advies ingewonnen van 

gebiedsbeheerders, Team Handhaving, HSV’s. Gezamenlijk wordt de prioriteit beoordeeld en 

wordt de beste aanpak bepaald (altijd in belang van de vissen). Dit kan de inzet van 
beluchters of andere mitigerende maatregelen zijn of het wegvangen en evacueren van vissen 

in nood. 
- Mocht voor beluchting worden gekozen dan kan dit via het Calamiteitennummer van het 

waterschap worden aangevraagd: (055) 5 272 272 (N.B. inzet van beluchters van het 
waterschap heeft alleen nut als er sprake is van voldoende wateraanvoer). Het waterschap 

heeft 2 beluchters beschikbaar, deze zijn dus alleen inzetbaar in uiterste noodgevallen. Zo 

nodig heeft Sportvisserij MidWest Nederland zelf 1 plaatbeluchter beschikbaar. 
- Bij besluit tot evacuatie van vissen in nood uit overige oppervlaktewater schakelt het 

waterschap een gecontracteerde beroepsvisser in. Ook hier coördineert de beroepsvisser alle 
werkzaamheden ter plekke, zorgt voor de juiste materialen voor afvissen en transport en 

onderhoudt de contacten met de hengelsportvereniging. Vrijwilligers van de 

hengelsportvereniging en federatie verlenen hand- en spandiensten bij afvissen, evacuatie en 
overige werkzaamheden. Uiteraard altijd in overleg met, aangestuurd door en ondersteunend 

aan de beroepsvisser. 
- De betreffende hengelsportfederatie zorgt voor communicatie en afstemming met 

desbetreffende hengelsportvereniging(en), alsmede de registratie en rapportage van de 
geëvacueerde vissen (schatting van soorten en aantallen), de locatie van uitzetting en 

eventuele bijzonderheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Registratieformulier 

Evacuatie vissen in nood. 
- De te evacueren vissen uit overige wateren kunnen worden uitgezet in wateren die staan op 

de door het waterschap opgestelde lijst en kaart “Robuuste Uitzetlocaties bij evacuaties vissen 
in nood”. Indien van de lijst moet worden afgeweken, dan dient dit altijd in overleg met het 

waterschap. 
- Daar waar evacuatie noodzakelijk wordt geacht en inzet van een beroepsvisser niet mogelijk 

is en vissen in een nabijgelegen water uitgezet kunnen worden (dus niet of nagenoeg niet 

hoeven te worden getransporteerd) staat het waterschap toe dat vrijwilligers van de 
hengelsportvereniging naast de gangbare vismethoden (electrisch vissen en met 

schepnetten), ook andere vismethoden mogen inzetten incl. het gebruik van zgn. groot 
vangtuig. 

- Bijzondere aandacht voor exoten. In alle gevallen geldt dat exoten (o.a. rivierkreeften, 

zonnebaars, exotische grondels, forellen) niet mogen worden verplaatst en elders uitgezet. 
De beroepsvisser zorgt dan voor een passende oplossing van gevangen exoten. 

- Meldingen komen op momenten dat er problemen zijn, maar door zelf actief de waterkwaliteit 
te monitoren kan er zo nodig ingegrepen worden voordat er problemen ontstaan. De 

Hengelsportverenigingen zelf, maar ook het waterschap kunnen aan de hand van expertise 

een inschatting maken waar het peil zo ver zakt of de waterkwaliteit zodanig verslechtert, dat 
vissen in nood kunnen komen. Hierop anticiperend kunnen mogelijk al preventief maatregelen 

worden genomen. 
- De kosten voor inhuur van beroepsvissers zijn t.l.v. het waterschap. 

 

 



 

Dode vis 
 

- Alle dode vissen moeten worden gemeld via het Calamiteitennummer van het Waterschap 

055- (055) 5 272 272 (Servicedesk; dag- en nacht bereikbaar, ook in het weekend). 
- Het waterschap ruimt zo snel mogelijk alle dode vissen zelf op en zorgt voor verantwoorde 

afvoer naar een destructiebedrijf. 
- Aan de hand van de situatie wordt door het waterschap en, zo nodig, de 

federatie/hengelsportvereniging per geval bekeken in hoeverre en welke extra maatregelen 
nodig zijn om erger te voorkomen. 

- Hengelsportverenigingen en derden wordt zeer afgeraden zelf dode vissen te ruimen of te 

verplaatsen. 

 

Calamiteitenteam SMWN; 
 
Voor federatie MidWest Nederland geldt dat de HSV’s ook een beroep kunnen doen op het SMWN 
calamiteiten team. Daar waar nodig en indien mogelijk kan het calamiteitenteam assisteren met 

benodigde vrijwilligers en materialen zoals een plaatbeluchter, schepnetten, kuipen, enzovoorts. 
Neem hiervoor contact op met Sijmen van den Berg op; 
06-10709183 

 


