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VAN DE DIEPENRING  >> ONZE HUNZE

Sportvissen is beleving. 
Hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe probeert iedere 
sportvisser in de regio een 
optimale beleving te bieden. Hoe 
we dat doen, lees je in deze regio-
editie van Hét Visblad. 

V issen is beleven, maar voor iedere 
visser is die beleving weer anders. 
Voor de een is dat de kick van het 

vangen van een karper bij het Groninger 

VISSEN IS BELEVEN
Museum, voor de ander het vissen in de 
herstelde natuur van de Hunze. Weer een 
ander is dolblij dat hij vanuit het verzor-
gingstehuis eens een middagje naar bui-
ten kan om met vrijwilligers van de plaat-
selijke hengelsportvereniging uit vissen 
te gaan. Of dat hij als jonge vent voor het 
eerst een snoekbaars in handen heeft – zo-
als Jeugdjournaal presentator Pascal Tan 
op de foto hierboven, die is gemaakt in 
Schaphalsterzijl.

MAKELAAR
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 

probeert een ‘makelaar in beleving’ te zijn 
door iedereen die in onze provincies gaat 
vissen de beleving te bieden die hij of zij 
zoekt. Dat is niet altijd eenvoudig: wateren 
kampen soms met een invasie van woe-
kerende waterplanten of met een slech-
te waterkwaliteit die kan leiden tot vis-
sterfte; zoals in tal van vijvers in de stad 
Groningen het geval was. Het thema in 
de pagina’s van deze regio-editie had dus 
ook ‘werk aan de winkel’ kunnen zijn. We 
hebben toch voor ‘beleven’ gekozen, want 
dat kun je volop in Groningen en Drenthe. 
Veel leesplezier gewenst!
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De ledenvergadering van de federatie heeft het afgelopen voorjaar de contributie 
met ingang van 2018 met één euro verhoogd. Deze extra euro voor je VISpas wordt 
goed besteed. Het geld komt in een speciale pot die volledig is gereserveerd voor het 
bereikbaar en bevisbaar houden van de viswateren in Groningen en Drenthe.

Dat dit hard nodig is, merk je wel als je een rondje gaat 
rijden in onze regio. Steeds meer wateren – zowel vij-
vers als kanalen – waren de afgelopen zomerperiode 

onbevisbaar omdat ze van voor tot achter waren dichtgegroeid 
met waterplanten. Als nu niet wordt ingegrepen, dan zou dit 
snel alleen maar erger worden. In overleg met de verschillende 
waterbeheerders en gemeenten is daarom het afgelopen jaar 
al veel werk verzet. Wateren die voorheen onbevisbaar waren 
door de overmatige plantengroei, zijn aangepakt. Met als resul-
taat dat de vissers weer konden vissen op hun favoriete visstek-
ken en dat ook deden. Dat dit veel geld kost, spreekt voor zich. 

SAMENWERKEN
Zoals gezegd werkt de federatie nauw samen met de eigena-

ren van de wateren, maar ook met het bedrijf Harkboot.nl. Zij 
zijn gespecialiseerd in het bestrijden van exoten zoals cabomba 
en waternavel, maar ook in het verwijderen van riet, aarveder-
kruid en gele plomp. Dat doen ze volgens het volgende principe: 
met de hark achter de boot wordt tot maximaal 25 cm diep de 
bodem geharkt, waardoor planten met wortel en al los komen. 
Die komen boven drijven en worden ‘opgeveegd’. Mits goed toe-
gepast, is de harkmethode visvriendelijk. De federatie heeft dan 
ook geen meldingen gekregen dat na het harken en vegen vis-
sterfte is opgetreden. De federatie heeft in twee boten van het 
bedrijf geïnvesteerd. De investering wordt terugverdiend met 
de opdrachten die Harkboot.nl voor ons uitvoert. De metho-
de heeft zich inmiddels bewezen: ook waterschappen en ge-
meenten huren het bedrijf in om hun wateren te onderhouden.

VOOR EEN EURO ZIT JE GOED

VERJAAGD DOOR HET RIET
Samen met HSV Het Meuntje uit Emmen zijn 
een kleine veertig visplekken aan het Oranje-
kanaal vlakbij Emmen (Het Haantje) gereali-
seerd. Meteen daarop werd dit mooie viswater 
weer druk bezocht. We tro� en er zelfs twee 
broers uit het Belgische Hasselt. ‘Verjaagd 
door het riet’, was hun verklaring waarom ze 
hier terecht waren gekomen. Voorheen visten 
ze ieder jaar een week in de regio Dintelmond. 
Maar door het vele riet was vissen daar niet 
meer mogelijk en zochten ze een alternatief in 
Nederland. Al googlend kwamen ze op www.
vissen.nl en zagen ze dat de federatie bezig is 
om diverse wateren op te schonen. Dit sprak 
hen zo aan dat ze een huisje boekten op een 
bij het Oranjekanaal gelegen vakantiepark. De 
sympathieke Belgen waren blij verrast over de 
vele vismogelijkheden in ons gebied, de be-
hulpzaamheid van onze vissers én het feit dat 
ze met de VISpas vrijwel overal kunnen vissen.

ORANJEKANAAL
Verderop aan het Oranjekanaal bij Schoonoord 
organiseert HSV De Voorn sinds vele jaren ’s 
zomers  wekelijks viswedstrijden voor hun 
oudere leden – doorgaans met zo’n dertig 
deelnemers. In het verleden werd vooral 
gevist in het kanaal in het dorp. Maar de 
laatste maanden kon dit niet meer vanwege 
de vele waterplanten. Er moest steeds verder 
worden gereden om een fatsoenlijke visplek te 
vinden. Datzelfde lot trof ook de vele vissende 
toeristen die de campings en vakantieparken 
rond Schoonoord bezoeken. In augustus is de 
federatie daarom samen met het waterschap 
Vechtstromen begonnen het kanaal tussen de 
Orvelterbrug en de sluis op te schonen. Het 
waterschap gaat in het najaar nog het opschot 
verwijderen dat hier op de oever staat.  

JONGBLOEDVAART 
EN BOKSLOOT
Ook de Jongbloedvaart en de Boksloot beho-
ren tot de mooiere (vis)wateren van Drenthe. 
Die zijn bij uitstek geschikt voor de recreatieve 
visser. Het zit er vol met zeelt en ruisvoorn. Al 
een aantal jaren is vissen er echter vrijwel on-
mogelijk. HSV Onder Ons uit Sleen probeerde 
al jaren tevergeefs om dit water weer bevis-
baar te krijgen. In de zomer was het dan zover 
en werd samen met waterschap Vechtstromen 
begonnen aan het achterstallig onderhoud. 
Zowel aan de Jongbloedvaart en de Boksloot 
kan nu weer fatsoenlijk worden gevist.  

PLANTENBAK OF VIJVER? 
Dat was de vraag wanneer je van de zomer 
aan de vijver aan de Harm Kuperstraat in 
Appingedam stond. HSV Appingedam heeft 
de federatie daarom gevraagd de vijver weer 
bevisbaar te maken zodat buurtbewoners 
en de jeugd er terecht kunnen. De gemeen-
te Appingedam ging ermee akkoord dat de 
federatie de vijver opschoonde en zorgde 
zelf voor de afvoer van de waterplanten. 
Hierna zijn de twee vijvers aan de Eendracht 
in Appingedam aangepakt. In deze vijvers 
worden karpers uitgezet die zijn gekweekt 
door studenten van de Sportvisacademie 
Groene Welle uit Zwolle. Bert Keizer, voorzit-
ter van HSV Appingedam, is in zijn nopjes 
met het opschonen van de drie vijvers in zijn 
gemeente. Dit heeft ook een positief e� ect 
voor zijn vereniging met meer dan 500 le-
den. Daarom draagt de vereniging  zelf ook 
1.000 euro bij aan de werkzaamheden.

BOTERDIEP EN 
WINSUMERDIEP
De visverenigingen uit het district Hunsingo 
onderhouden al een paar jaar dertig visstek-
ken langs het Winsumerdiep. Dit bevalt zo 
goed, dat ze de federatie en het waterschap 
Noorderzijlvest hebben gevraagd om deze 
zelfwerkzaamheid uit te breiden. Dat mag. 
Samen met HSV Onderdendam heeft het 
waterschap in nog geen uur tijd veertig vis-
plekken aan het Boterdiep tussen Bedum en 
Onderdendam gemaaid. Vrijwilligers uit het 
district gaan deze visplekken bijhouden. 

UITGEVOERDE 
WERKZAAMHEDEN: 
• Kanaal Buinen-Buinerveen
• Haven Roswinkel – in opdracht van water-

schap Hunze en Aa’s
• Vijver Hollandsche March bij Pekela
• Water te Borgercompagnie
• Vijver Dwazziewegen te Roden
• Oranjekanaal bij Het Haantje en Orvelter-

brug
• Jongbloedsvaart en Boksloot
• Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam
• Winsumerdiep
• Vijvers Appingedam
• Oude Winschoterdiep bij Sappemeer-Oost

IN DE PLANNING
In de planning staan onder meer nog diverse vijvers gemeente Groningen. Zijn er viswateren 
die volgens jou ook aandacht verdienen? Geef dit dan door via info@vissen.nl. Vermeld dui-
delijk welk water het betreft, wat het sportvisserijgebruik is en stuur een aantal foto’s mee 
ter illustratie van het probleem in kwestie.

>> UITGEVOERD

In Appingedam werd een bizar grote hoeveel-
heid waterplanten uit de vijver geharkt.

Een van de Belgische broers aan het opgeschoonde Oranjekanaal.

De mannen van harkboot.nl zien het werk hand over hand toenemen.
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VISSERSLATIJN ALS 
GROEIBRILJANT

Het Meuntje viste dit jaar met bewoners van de Treant-groep in de Verlengde Hoogeveensche Vaart.

Ook de activiteitenbegeleiders genieten van een onbekommerd dagje buiten, zoals in Emmercompas-
cuum.

“ Groot respect voor de dames 
en heren vrijwilligers”

Een kwart van de bewoners van verpleeghuizen komt nooit meer 
buiten omdat ze daar zelf niet toe in staat zijn of er geen begeleiding 
is die met ze mee kan. Het project Visserslatijn dat onze federatie 
met IVN Regio Noord uitvoert komt daarom als geroepen.  In dit 
project gaan bewoners van zorgcentra die zelf niet meer naar buiten 
kunnen een dagje vissen met vrijwilligers van de plaatselijke 
hengelsportvereniging.  

H enk Wolters van de Jeugdhen-
gelsportvereniging Hoogezand-
Sappemeer was de eerste die met 

hulp van vrijwilligers uit zijn vereniging 
visdagen organiseerde voor de bewoners 
van de Zonnehuisgroep-Noord. Dit bleef 
niet onopgemerkt. Hij bleek ook niet de 
enige die met bewoners van zorginstellin-
gen viste, maar een gezamenlijke aanpak 
ontbrak. Daarom heeft de federatie samen 
met IVN Regio Noord het project Vissers-
latijn opgezet. Als groeibriljant. IVN zorgt 
hierbij voor de contacten met de zorgcen-
tra. De federatie begeleidt de vrijwilligers 
van de hengelsportverenigingen. Zij zor-

gen voor hengelmateriaal, geschikt vis-
water in de buurt van het zorgcentrum en 
wat er meer bij komt kijken. 

SAMENWERKING
De samenwerking met IVN in Visserslatijn 
ligt voor de hand als je weet dat IVN met 
steun van de Postcodeloterij het landelijke 
project ‘Grijs, Groen & Gelukkig’ uitvoert 
dat erop is gericht bewoners van zorgin-
stellingen meer in contact met de natuur 
te brengen. Wetenschappelijk is aange-
toond dat contact met de natuur een posi-
tief eff ect heeft op mensen die in zorgcen-
tra wonen en veel te weinig nog met de 

natuur in aanraking komen. IVN wil zorg-
centra daarom ‘vergroenen’ en een natuur-
rijk activiteitenprogramma aanbieden. 
Met hulp van de zorgverleners, vrijwilli-
gers en omwonenden kunnen ouderen 
zo genieten van natuur, beweging en bui-
tenlucht. Sportvissen is in Groningen en 
Drenthe een van de activiteiten. Vissen ter 
bevordering van gezondheid en welzijn!

UITBREIDING
Visserslatijn ging in 2015 van start. Vier 
hengelsportverenigingen hebben dat jaar 
meegedaan. De ambitie is om dit aantal 
verder uit te breiden en langzamerhand 
lukt dit.  Een greep uit de de Visserslatijn 
activiteiten van afgelopen jaar:
• HSV Emmerscheidenveen heeft met be-

woners van de Dillehof (onderdeel van 
de Tangenborgh Groep) gevist in de vis-
plas van Emmer-Compascuum.

• HSV Het Meuntje uit Emmen heeft met 
bewoners van de tehuizen van Treant 
gevist in de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart.

• HSV Nooit Gedacht uit Niekerk heeft de 
hele zomerperiode wekelijks gevist met 
bewoners van het  Zonnehuis Ooster-
gast uit Zuidhorn.

• Joop Petrusma van HSV Excelsior uit 
Winschoten heeft de zomerperiode we-
kelijks gevist met bewoners van de 
NOVO zorggroep.

• Henk Wolters van de Jeugdhengelsport-
vereniging Hoogezand-Sappemeer heeft 
wederom met een grote groep bewoners 
van de Zonnehuisgroep Noord gevist in 
de haven van Slochteren.

• Het tehuis Oosterlengte uit Winscho-
ten ging in de zomer wekelijks uit vis-
sen met bewoners, ondermeer met acti-
viteitenbegeleider Rob Kuil van HSV De 
Blankvoorn uit Blijham.

VOORPAGINANIEUWS
Op onze Facebookpagina – hsf vissen – 
melden we altijd onze Visserslatijn-acti-
viteiten en wat blijkt? Het aantal positie-
ve reacties is dan iedere keer enorm. Ook 
streekkranten doen graag verslag van de 
vissende ouderen. Regelmatig is het voor-
paginanieuws. In onze overleggen met ge-
meentes over de sportvisserij is Vissersla-
tijn steevast een goede binnenkomer, ook 
gemeentes hebben immers ouderenzorg 
in hun takenpakket. Een dagje vissen is 
niet alleen voor de bewoners van de tehui-
zen een onbekommerd uitje aan de water-
kant. De vrijwilligers van de deelnemen-
de hengelsportverenigingen genieten ook 
met volle teugen, net als de activiteitenbe-
geleiders.

AANMELDEN
Zoals gezegd: Visserslatijn is een groei-
briljant. Het streven is dat uiteindelijk ie-
der verzorgingstehuis een lijntje heeft met 
de plaatselijke hengelsportvereniging om 
onderling visuitjes te organiseren. Vis-
serslatijn wordt fi nancieel ondersteund 
door enkele ouderenfondsen als RCOAK 
en Sluyterman Van Loo. Hiervan kunnen 
de deelnemende verenigingen de kosten 
van hengelmateriaal en dergelijke betalen. 
Heb je interesse om mee te doen aan dit 
bijzondere en mooie project? Meld je aan 
bij de federatie via info@vissen.nl.

Geachte federatie, 
Wat mij dinsdag overkwam vond ik zo leuk, dat ik er een 

stukje over schrijf, en met een paar foto’s naar u toestuur. 

Na een paar rustige uurtjes vissen op mijn vaste stek aan 

het Paterswoldse meer bij Groningen, was het opeens bin-

go. Niet dat het opeens allemaal vis was, maar volop be-

weging op de parkeerplaats aan de Meerweg. 

Busjes en auto’s werden geparkeerd en ik verwachtte een 

schoolreisje. Zoveel plezier. Het bleken echter bewoners 

van het verzorgingstehuis van Oosterlengte uit Winscho-

ten te zijn, die wat verlaat aan hun vaste dinsdagse visuit-

je begonnen. Voor vandaag was deze locatie uitgekozen in 

overleg met de hengelsportfederatie. 

Een goede keuze op de prachtig door het Meerschap aan-

gelegde oevers en parkeerplaatsen. Door de begeleiding 

werd aan mij de verontschuldigingen aangeboden voor 

de overlast. Absoluut niet nodig natuurlijk, want wat is er 

mooier om te zien, dan een groep vrijwilligers die het hun 

medemens mogelijk maakt om hun mooie hobby nog 

uit te voeren. Ik heb een paar uur genoten van het gezel-

schap, dat rondom mij had plaatsgenomen, de aangebo-

den ko�  e en het plezier bij het zien vangen van weer een 

vis. Of het nu een schele pos of een mooie blankvoorn be-

trof. Groot respect voor de de dames en heren vrijwilligers 

en ik zou zo zeggen, kom nog een keer weer. 

Bert Postma

Visserslatijn zorgt voor mooie reacties. Sportvisser Bert Postma 

die deze zomer tijdens het vissen in het Paterswoldsemeer een 

vismiddag voor bewoners van tehuis Oosterlengte in Winscho-

ten meebeleefde, stuurde deze hartverwamende brief.
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‘Mijn haat-liefde-
verhouding met het 

Groninger stadswater 
heeft in de loop der jaren 

zijn ‘Golden raand’ behou-
den, maar het ‘Pronkje-
wail’ zwemt nog steeds 

ergens rond’

Karpervissen in de Groninger binnenstad is ‘strijd leve-
ren’. Een karper vangen in de Diepenring is tegenwoordig 
niet meer zo vanzelfsprekend: een geslonken bestand, 

geen uitzet, beperkte visplekken en talloze fi etswrakken op de bo-
dem van vrijwel alle ‘diepen’ in de binnenstad. Het zijn zomaar 
wat puntjes waar je tegenaan loopt als vissende ‘Stadjer’. Ook is 
er de constante stroming die bij zware regenval door de werking 
van sluizen en gemalen soms abrupt tot hard kan aantrekken. 
Een plan van aanpak is daarom hard nodig, al valt het gezien de 
geschetste omstandigheden niet mee om tot een goed doortim-
merd plan te komen.

OBSERVEREN
Tijdens mijn visexpedities ‘in stad’ de afgelopen jaren heb ik heel 

IN DE BAN VAN DE DIEPENRING
KARPERVISSEN IN GRONINGEN-STAD

Op een dinsdagnacht zit ik verscholen langs een stukje grachtengordel ‘in stad’. Een groepje studenten 
fi etst luidkeels zingend voorbij: ‘Het gras van het Noorderplantssssoennnn…’ Mijn focus ligt echter op de 
drie hengels die over de kademuur bungelen en het hard stromende water daaronder.
TEKST & FOTOGRAFIE: ALVAR BESEMER

wat gezien en meegemaakt. Zo zag ik op een zomerdag een paai-
ende koi- en spiegelkarper aan het wateroppervlak van de Zuider-
haven tussen de roeiboten van ‘de Hunze’ en ‘Gyas’. Tijdens een 
andere sessie bezorgde het rottende kadaver van de monsterlijke 
kanaalschub onder de Van Hall fi etsbrug braakneigingen bij me-
nig voorbijganger. Soms lagen er kleine groepen karpers aan het 
oppervlak op warme lente- en zomerdagen, maar soms waren 
ze ook weer maanden zoek. En de vele vastzwemmers en lossers 
door de talloze obstakels staan ook in mijn geheugen gegrift. De 
Groninger grachtengordel vormt dus een echte uitdaging.

SCHEEPVAARTVERKEER
Terug naar de nacht in september. Een gure wind blaast tussen de 
kades door. Gehuld in thermokleding tuur ik over het water van-

af de Museumbrug. In het najaar openen de laatste bruggen om 
19:00 uur, dus scheepvaartverkeer hoef ik niet meer te verwach-
ten op dit onchristelijke tijdstip. Toch blijft het oppassen geblazen 
voor kleine motorbootjes. Om de lijn vrij te houden van obstakels 
op de bodem, staan de hengels met de toppen omhoog en de lij-
nen gespannen. Komt er onverwachts een bootje aanvaren? Dan 
is het zaak om vliegensvlug alles binnen te draaien – iets dat me 
regelmatig overkomt. Vissen ‘in stad’ is dus gefocust blijven tot in 
de late ‘vroege’ uurtjes.

DOORZETTINGSVERMOGEN
Over uren gesproken: vissen in de binnenstad van Groningen is 
vooral een kwestie van veel uren maken. Om het geluk een hand-
je te helpen voer ik in de koudere maanden steevast licht voor 
met sterk geurende boilies. Weet je de juiste aaskeuze te koppelen 
aan een fl inke dosis inzet en het nodige doorzettingsvermogen, 
dan heb je de sleutel tot succes in handen. Maar houd er rekening 
mee dat veel ‘nachten’ visloos verlopen. Er zijn dan ook tal van re-
denen te bedenken om af te haken en ‘makkelijker’ water op te 
zoeken: de talloze obstakels onder water, te slecht weer, geen tijd 

om te voeren, te druk met werk en een sociaal leven, of simpel-
weg een tijd lang geen vis te bekennen.

PUZZELSTUKJE
Ik zet door en plak er nog maar eens een nachtje aan vast. Ter-
wijl de regen met bakken uit de hemel klettert, zit ik achter mijn 
hengels te vernikkelen van de kou en te ‘genieten’. De Diepenring 
transformeert in een snelstromende rivier die alles op haar pad 
meeneemt. Ook mijn montages gaan aan de wandel, waardoor 
ik met twee hengels vast kom te zitten. De derde montage blijft 
deze ellende bespaard, die ligt kennelijk op een ‘schone’ vierkan-
te meter grachtenbodem. Maar ook daar komt diep in de nacht 
beweging in! Wat volgt is een typische ‘grootwater dril’ met een 
hevig knokkende vis. En dat in een omgeving waar onder meer 
beton, metalen damwanden, fi etswrakken en driehoeksmosse-
len voor extra spanning zorgen. Na een half uur strijd glijdt één 
van de ‘Pronkjewailn’ van de Groninger Diepenring over het net-
koord. Daarmee is weer een stukje van de grote puzzel opgelost. 
Een puzzel die nooit compleet zal zijn – en dat is nou juist de uit-
daging!

VLOG: 
www.carpcityquest.com

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/
thecarpcityquest
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De beekvissen varen er wel bij. 
Onze hele regio profiteert daar-
van mee. Tijdens feederwed-

strijden in het Eemskanaal bij Amsweer 
(Delfzijl) is het de laatste jaren vooral 
winde wat de klok slaat. Grote en sterke 
vissen, leefnetten vol. Bij het federatieve 
feederkampioenschap in 2016 zijn tien-
tallen van de door de wedstrijdvissers 
gevangen windes van een klein inwen-
dig zendertje voorzien en teruggezet in 
het Eemskanaal. High-tech visonder-
zoek door waterschap Hunze en Aa’s, 
waar we graag aan meewerken. 

PAAIMIGRATIE
En wat bleek? Een groot deel van deze 
‘gezenderde’ windes passeerde in de len-
te van 2017 de ontvangers die bij Gieter-
veen in de Hunze stonden opgesteld. De 
vissen leggen dus meer dan veertig ki-
lometer af om via het Eemskanaal, het 

Winschoter- en Drentsche Diep naar de 
bovenlopen van deze beek te trekken 
om hier in de nieuwe natuur te paaien. 
Na de paai zakken de windes weer af 
naar Delfzijl, gevolgd door hun kroost. In 
de Drentsche Aa zien we hetzelfde feno-
meen, net als in het Peizerdiep. Komend 
voorjaar komen ze weer en zo is de win-
de dankzij het beekherstel inmiddels 
een veelvoorkomende visssoort.

NIEUWE BEEK
Het vissen in de Hunze is ook veran-
derd nu de beek door zompig land met 
nieuwe natuur kronkelt. Geen rechtge-
trokken Oostermoerse Vaart meer met 
goed bereikbare schouwpaden en een 
mooie visstand van brasem, snoekbaars 
en blankvoorn. Maar een ‘nieuwe’ beek 
met andere vissoorten en een niet altijd 
meer toegankelijke waterkant. 
Terreinbeheerder Het Drentse Land-

schap wil met het project Onze Hunze, 
waar ook onze federatie en het water-
schap aan meedoen, de bewoners van 
het Hunzedal meer betrekken bij de 
nieuwe natuur. Vorig jaar konden de 
visclubs uit de regio hun wensen ken-
baar maken. 

MEER TE BELEVEN
HSV De Schoapwas uit Eext had haar 
huiswerk goed gedaan en kwam met 
een aantal detailkaarten waarop exact 
stond aangegeven hoe je de bereikbaar-
heid en bevisbaarheid van de nieuwe 
Hunze kunt verbeteren. Daar konden we 
wat mee. Hoewel sommige voorstellen 
iets te ver gingen – het Hunzedal is nu 
eenmaal een beschermd natuurgebied – 
is na veel overleg en het nodige passen 
en meten heel wat bereikt. Op verschil-
lende oevers zijn afrasteringen terugge-
zet zodat vissers meer ruimte hebben, er 
zijn extra hekoverstapjes geplaatst zo-
dat je via een korte route naar het water 
kan en we hebben toestemming paden 
en delen van de oever zelf te maaien. 
Ook voor beekvissers is er weer meer te 
beleven in de Hunze. Onze Hunze.

ONZE HUNZE
Waar we in veel viswateren problemen zien door explosieve 
waterplantengroei, zien we de Drentse beken floreren. Oude, 
afgesneden bochten zijn weer aangekoppeld, stuwen zijn vervangen 
door vispassages en de oevers worden beheerd als natuurgebied in 
plaats van aardappelland. 

Wendy Klompstra en Kees Reyntjes uit 
Stadskanaal genieten van de extra ruimte voor 
sportvissers langs de Hunze.


