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• nieuws uit de regio	  Limburg

p sommige delen van 
de Maasoever zijn 
natuurterreinen ont-

staan, natuurverbindingszones 
ontwikkeld en is dientenge-
volge het beheer van de oever 
gewijzigd. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat visstekken waar je 
enige jaren geleden nog met 
de auto tot aan de waterkant 
kon komen, nu afgesloten zijn 
voor gemotoriseerd verkeer. 
De visstek zelf is vaak nog 
wel intact, maar alleen via een 
onverhard pad te bereiken. Ge-
lukkig zijn er ook nog heel wat 
visstekken die in de buurt van 
een openbare weg liggen of die 
met een geringe loopinspan-
ning te bereiken zijn.

e rechtszaak tegen de 
ontwerpvergunning 
van Rijkswaterstaat 

is aangespannen door de 
Maastrichtse hengelsportver-
eniging ‘Visstandverbetering 
Maas’ en Sportvisserij Neder-
land. Eén van de redenen om 
tegen deze vergunningverle-
ning in beroep te gaan, was 
dat de initiatiefnemer voor de 
bouw van de waterkrachtcen-
trale een visgeleidingssysteem 
voorstelt dat niet functioneel 
is. Terwijl dit systeem er juist 
voor zou moeten zorgen dat 
stroomafwaarts migrerende 
vissen niet door de turbine 
zwemmen en daarbij worden 

VERGUNNING WKC BORGHAREN NIETIG VERKLAARD
In	de	regio-editie	van	december	2010	meldden	we	
dat	de	georganiseerde	sportvisserij	in	beroep	is	
gegaan	tegen	een	aantal	verleende	vergunningen	
ter	voorbereiding	van	de	mogelijke	bouw	van	een	
waterkrachtcentrale	(WKC)	in	de	stuw	bij	Borgharen.	
De	waterwetvergunning	is	nietig	verklaard	door	
de	rechtbank	in	Maastricht	en	de	door	de	Provincie	
Limburg	verleende	Natuurbeschermingswet	
vergunning	kwam	niet	voorbij	de	Raad	van	State.

TEKST mArC buDÉ

beschadigd of direct gedood. 
De hoofdmotivatie van de rech-
ter om de waterwetvergunning 
te weigeren, was dan ook dat 
niet kan worden gegarandeerd 
dat de door de initiatiefnemer 
voorgestelde visgeleiding gaat 
werken. Door de nietigverkla-
ring van deze vergunning mag 
de initiatiefnemer niet starten 
met de bouw van de water-
krachtcentrale.

RAAD	VAN	STATE
De bouw van een waterkracht-
centrale bij Borgharen is nog 
niet definitief van de baan, 
omdat tegen de uitspraak van 
de Maastrichtse rechter beroep 

aangetekend kan worden bij 
de Raad van State. Inmiddels 
heeft de initiatiefnemer van de 
bouw van de waterkrachtcen-
trale beroep aangetekend bij 
de Raad van State. De sportvis-
serijorganisaties zullen dit ook 
doen om de teugels in handen 
te houden. Niet alleen deze 
zaak gaat dienen bij de Raad 
van State.
Half augustus diende het 
beroep bij de Raad van State 
van de sportvisserij tegen de 
door de Provincie Limburg 
verleende Natuurbescher-

De	afgegeven	vergunning	voor	de	WKC	in	de	stuw	bij	Borgharen	
is	nietig	verklaard	door	de	Raad	van	State.

mingswet vergunning. Ook 
hier richtte de discussie zich 
op de (te hoge) omvang van de 
vissterfte veroorzaakt door een 
waterkrachtcentrale. Tijdens 
de zitting kon de provincie 
niet goed verklaren waar een 
bepaald geaccepteerd sterf-
tecijfer van vissen die bij het 
passeren van een WKC zullen 
sterven op was gebaseerd. Op 
14 september heeft de Raad 
van State de vergunning van 
de Provincie nietig verklaard. 
Weer een winstpunt voor de 
sportvisserij. 

INVENTARISATIE
Om meer inzicht te krijgen 
in hoe het nu werkelijk is 
gesteld met de visstekken en 
waar deze exact liggen, is in 
de zomer van 2010 de gehele 
Limburgse Maas op bereik-
baarheid en toegankelijkheid 
geïnventariseerd en in kaart 
gebracht. Daarbij is tevens 
aangetekend hoe je de visstek 
in kwestie kunt bereiken en 
welke knelpunten je als sport-
visser op weg naar het water 
mogelijk tegenkomt. In totaal 
zijn 97 visstekken bekeken en 
beschreven. Vervolgens zijn 
de stekken gedigitaliseerd en 
van een beschrijving en foto’s 
voorzien.

VISPLANNER
Al deze stekken zijn terug te 
vinden op www.visplanner.nl. 
Klik op deze site in de linker-
kolom bij ‘vis voorzieningen!’ 
het icoontje ‘visstekken’ aan. 
Zoom vervolgens in op de 
Maas en de plek waar je extra 
informatie over wenst. Door 
op het ‘dobbertje’ dat ver-
schijnt te klikken, kun je lezen 
hoe de visstek te bereiken is. 
Via de knop 
‘meer info’ 
krijg je de 
volledige 
beschrij-
ving van de 
visstek met 
een situa-
tieschets 
aangevuld 
met een of 
meerdere 
foto’s van 
die visplek. 
Deze infor-

matie is op eenvoudige manier 
te printen door op de daarvoor 
bestemde knop te drukken. 
Van bijna honderd visstekken 
langs de Limburgse Maas is op 
deze wijze informatie via de 
‘visplanner’ op te vragen. Veel 
succes bij de digitale zoektocht 
naar je ideale visstek! 
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VISSTEKKEN MAAS IN DE VISPLANNER
De	bereikbaarheid	en	toegankelijkheid	van	de	Maas	
is	in	sportvisserijkringen	een	regelmatig	terugkerend	
onderwerp	van	gesprek.	Sportvisserij	Limburg	is	
daarop	aan	het	werk	gegaan	om	de	visstekken	langs	
de	Maas	te	inventariseren.	De	resultaten	van	deze	
inventarisatie	kun	je	bekijken	op	www.visplanner.nl.

O
Op	de	Visplanner	vind	je	alle	

langs	de	Maas	in	kaart	ge-
brachte	stekken	terug.


