Sportvissers: ogen en oren van vuilwaterwacht in Limburg

Vuilwaterpas groot succes
Rijkswaterstaat, Sportvisserij Limburg, de Provincie Limburg en de twee Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas verspreiden bij
de uitgifte van de VISpas 2010 (visvergunning) de zogenaamde Vuilwaterpas. Met
deze pas, in de vorm van een creditkaart, kunnen sportvissers gemakkelijk en
snel zeven dagen in de week en 24 uur per dag melding maken van misstanden,
opmerkelijkheden of calamiteiten aan of in het water. Wegens het succes wordt
deze pas ook in 2010 weer verspreid samen met de visvergunning.

30.000 PAAR OGEN OREN DOEN HET WERK
„In totaal worden 30.000 passen verspreid in
Limburg. Ook de agrariërs met eigen stuwen en
natuurverenigingen of -gidsen ontvangen exemplaren van de vuilwaterpas. Ook zij kunnen voor
de waterbeheerders fungeren als oren en oren
langs beken en rivieren”, aldus een woordvoerder van Waterschap Roer en Overmaas. De vuilwaterpas is een informatiekaartje met daarop
het telefoonnummer van de Vuilwaterwacht
(0800-0341), ondergebracht bij Rijkswaterstaat.
Sportvissers zijn doorgaans goed op de hoogte
van wat er zich afspeelt in en langs het water. In
2009 is deze Vuilwaterpas voor het eerst uitgegeven bij de uitgifte van de VISpas.

BETROKKENHEID
„Gebleken is dat sportvissers zeer betrokken
zijn bij ‘hun’ viswater: het aantal meldingen is
flink gestegen. Daarbij valt het op dat veel jeugd
melding maakt van opvallende zaken zoals
vogelsterfte, vreemde kleur in het water of afvaldumping”, vertelt Jean-Paul van den Beuken van
Rijkswaterstaat Limburg. Ook vinden meldingen
plaats van vissterfte, riooloverstorten, vreemde
geur van het water en andere verdachte zaken.
Naast deze toename van meldingen waren er
ook opmerkelijke successen.
„In het vroege voorjaar zijn na een melding door een sportvisser enkele personen op heterdaad betrapt bij visstroperij. In de zomer is een vissterfte gemeld
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door een oplettende sportvisser, aangesloten bij Sportvisserij Limburg. Omdat de
melding tijdig en snel is doorgebeld naar de Vuilwaterwacht, kon er toch nog 600
kilo levende vis worden gered ondanks het feit dat er al vele kilo’s waren gestorven”, vertelt een trotse Marc Budé, medewerker bij Sportvisserij Limburg.

VERDACHTE ZAKEN
Dit jaar staan ook de provincie, Sportvisserij Limburg en de Limburgse waterschappen op de pas vermeld om te benadrukken dat meldingen over al het
oppervlaktewater in Limburg, bij de Vuilwaterwacht welkom zijn. De Vuilwaterwacht geeft de meldingen door aan de beheerder van beek, rivier of plas; Rijkswaterstaat, de provincie of Waterschap Peel en Maasvallei of Waterschap Roer en
Overmaas kunnen, indien nodig, snel actie tot actie overgaan.
De stijging van het aantal meldingen tov andere jaren is ongeveer 15 procent.
Belangrijker nog zijn de eerder genoemde grote successen: Stropers Asseltse plassen, maart 2009; Broekhuizerweerd, Lottum juli 2009; en het procesverbaal vanwege het afschuren van een boot op het water Asseltse plassen, oktober 2009.
Waterschap Roer en Overmaas
Handhavers van Rijkswaterstaat en
de Groene Brigade (provincie) rukten
uit na een melding van een oplettende
sportvisser en hebben stropers aangehouden. Deze hadden in totaal 2,5 km
kieuwnet uitgezet, waar veel paairijpe
snoek en snoekbaars in zat. De stropers
kwamen oorspronkelijk uit Kazachstan
en woonden in Duitsland (Duits paspoort), 60 km over de grens. Zij hadden
ook een Duits kenteken. De rubberboot
en de netten zijn in beslag genomen.
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