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Bij deze de nieuwe nieuwsbrief van Water Natuurlijk Delfland, de groene waterschapspartij met 
hart voor blauw. We laten in de nieuwsbrief een aantal zaken zien waar de fractie Water 
Natuurlijk Delfland voor staat. Deze nieuwsbrief gaat speciaal over vis. Verschillende projecten 
om de ecologische waterkwaliteit en de visstand te verbeteren komen aan bod. Tevens hebben 
wij Wim de Vries (directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Hajo Broekhuijzen (secretaris 
Sportvisserijbelangen Delfland) gevraagd een artikeltje te schrijven over wat zij belangrijk vinden. 
Water Natuurlijk wil graag weten hoe actieve gebruikers van het water de projecten van het 
Hoogheemraadschap ervaren.

Water Natuurlijk is vertegenwoordigd in Het Dagelijks Bestuur van Delfland en binnen de coalitie  
maken wij ons sterk voor natuur en gezond water en recreatie. U kunt de fractie ondersteunen 
door te reageren op deze nieuwsbrief of er een bijdrage aan te leveren. Natuurlijk kunt u ook lid 
worden van Water Natuurlijk. U aanmelden als lid voor €12,50 per jaar kan via 
www.waternatuurlijk.nl/delfland  .  

Ben van der Velde, Fractievoorzitter Water Natuurlijk Delfland

Water = huis van de vis
Mensen hebben water nodig, voor drinkwater, voor land- en tuinbouw, voor recreatie. Maar voor 
vissen is het nog essentiëler: zoals ons leven boven water afspeelt, speelt dat van de vis zich 
onder het wateroppervlak af, waardoor het zich grotendeels aan ons oog onttrekt. Maar 
gescheiden werelden zijn het zeker niet, integendeel! 

Is wat goed is voor de vis, ook goed voor de mens? 
Ja! Als de chemische waterkwaliteit slecht is, kan dat niet alleen vissterfte tot gevolg hebben, 
maar ook een vervelende stank of het kan zelfs ongezond zijn om te zwemmen. En als de 
ecologische kwaliteit slecht is, ziet het water er niet alleen voor de mens onaantrekkelijk uit, maar 
is het voor veel vissoorten moeilijk om zich staande te houden. Water Natuurlijk Delfland heeft 
zich de afgelopen jaren actief ingezet voor verbetering van de ecologische en chemische 
waterkwaliteit.

Delfland afvoerputje van Europa? 
In zekere zin wel, want het beheersgebied van het 
hoogheemraadschap van Delfland ligt in het stroomgebied van 
de Rijn. Maar het is niet zo dat onze waterkwaliteit niet voldoet 
omdat er bovenstrooms van alles geloosd wordt. Integendeel: uit 
onderzoek is gebleken dat het water relatief schoon het gebied 
in komt, en vervuild het gebied verlaat. Oorzaak is de 
glastuinbouw, maar lokaal kunnen er ook andere oorzaken zijn, 
zoals hondenpoep, bladval en ander vuil, bagger, eendjes 
voeren, enzovoort. En die anderen dan? Gelukkig zijn er op 
Europees niveau afspraken gemaakt over het stopzetten van lozingen en over de vis. Dat heeft 
gewerkt, maar nu is het des te duidelijker dat wij in Nederland en in Delfland aan de slag moeten. 
Om een voorbeeld te noemen: toen Duitsland enkele jaren geleden duizenden zalmen uitzette, 
kwamen er maar een paar terug…

Er is dus de laatste jaren niet alleen gepraat over het huis van de vis, maar er zijn vooral ook 
meters gemaakt, dus er is ook goed nieuws.
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Dode vissen als gevolg van 
chemische waterverontreiniging

http://www.waternatuurlijk.nl/delfland


Schoner water voor de vis: verbetering chemische waterkwaliteit
Allereerst is er mede dank zij Water Natuurlijk fors ingezet op verminderen van 
bestrijdingsmiddelen in het water door actieve inzet op het aansluiten van de glastuinbouw op het 

riool. In ons gebied (o.a. Westland maar ook Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) is 
glastuinbouw een belangrijke bron van vervuiling. Doordat 
Delfland constant water in en uit de polder pompt, bleven 
de gevolgen niet beperkt tot het glastuinbouwgebied. We 
hebben te maken met forse overschrijdingen van de 
normen voor bestrijdingsmiddelen. Hoewel aansluiting op 
het riool voor velen vanzelfsprekend is, was het 
merendeel van de glastuinbouw vier jaar geleden nog niet 
aangesloten. Inderdaad, niet gezond voor de vis, maar 
ook niet voor de rest van het watersysteem. 
Jarenlang bleef verbetering uit, maar sinds Water 
Natuurlijk in het waterschapsbestuur zit, zijn gemeenten 
en LTO bereid gevonden zich samen met het waterschap 
actief in te zetten. En met resultaat: bijna 100 % van de 

glastuinbedrijven is nu aangesloten op het riool. Een mooi resultaat: fijn voor de vis, maar ook 
voor de mensen.

Aanleg Waternatuur: verbetering ecologische waterkwaliteit
Veel vissen hebben beschutting in de vorm van planten nodig om voedsel te zoeken of te paaien. 
Ook mensen waarderen waternatuur. In het drukbevolkte en verstedelijkte gebied tussen Den 
Haag en Rotterdam is waternatuur echter nog te weinig aanwezig om een evenwichtige visstand 
te kunnen bereiken. In een gebied waar elke vierkante meter bezet is, is dat zeker ook niet 
gemakkelijk. 

Vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Toch gaat het goed met de aanleg van extra waternatuur! Het gaat om in totaal om maar liefst 28 
hectare aan vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Voordat Water Natuurlijk aantrad in het 
dagelijks bestuur bleven voornemens steken in beleidsstukken en werden er geen concrete 
resultaten geboekt. Nu worden de resultaten concreet zichtbaar. Dit hoeft overigens niet ten 
koste te gaan van vismogelijkheden, Water Natuurlijk heeft zich hiervoor actief ingezet. Zo bleek 
bij het Oranjekanaal ondanks de brede 
natuurvriendelijke oever het heel goed mogelijk om 
ook een vissteiger aan te leggen. Ook elders wordt 
gekeken waar de mogelijkheden zijn voor 
vissteigers. En ook worden niet overal 
natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 
aangelegd: dat is niet nodig, en er is niet overal 
ruimte of geld beschikbaar.

Gemalen vis?
Opheffen barrières voor vis
Uit onderzoek bleek dat veel van de nieuwe 
pompen weliswaar heel goed water in en uit de 
polder kunnen pompen, maar dat de 
overlevingskans voor de vis daarbij minimaal was. 
Sommige pompen werken als een soort staafmixer; je kunt je voorstellen dat hoe langer de vis is, 
hoe groter de kans dat deze er in mootjes gehakt weer uit komt. Dat is uiteraard niet goed voor 
de visstand. Voor palingen is het moeilijk om de Sargassozee te bereiken (en vice versa). En als 
er ergens vis sterft in een gebied, is het belangrijk dat er nieuwe vissen naar toe kunnen 
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Onderhoud natuurvriendelijke oevers Haagse 
Beek

Iedereen aansluiten op het riool zorgt 
voor schoner water



zwemmen. Dus is er ingezet op het verbeteren van vismigratie door aanleg van 19 
vispassages. En bij het vernieuwen van gemalen worden door de inzet van Water 
Natuurlijk in principe alleen visvriendelijke pompen toegepast. Verder is er ook 
ingezet op innovatie: de vislift wordt ontwikkeld, waardoor de vismigratie verbetert, en kosten 
worden bespaard. 

Met zichtbaar resultaat! 
Om een voorbeeld te noemen: duizenden jonge palingen 
zwemmen nu bij gemaal Schoute in Scheveningen het gebied 
van Delfland in waarna ze op kunnen groeien in onze polders 
alvorens ze als volwassen palingen weer terug kunnen 
zwemmen naar de Sargassozee. Ook is er in het water van de 
Scheveningse haven een zalm gevonden die mogelijk vanuit 
zee afkomstig is. Water Natuurlijk heeft zich ook ingezet om 
vis en vismigratie beter zichtbaar te maken voor een breed 
publiek, want onbekend maakt onbemind.

Lokale knelpunten: aanpak stank en vissterfte
Naast de hiervoor aangegeven zaken kunnen bij het 

hoogheemraadschap ook lokale knelpunten gemeld worden waardoor vissterfte en stank 
aangepakt worden. In 2013 zijn 21 knelpunten aangepakt die anders geen aandacht hadden 
gekregen. Water Natuurlijk Delfland heeft zich hiervoor ingezet: in eerste instantie zouden alleen 
resultaat verplichte maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water uitgevoerd worden.

We doen het niet alleen: Visstandbeheercommissie (VBC)
Water Natuurlijk heeft bijgedragen aan een actieve VBC. Deze krijgt ondersteuning vanuit 
Delfland (secretariaat, voorzitterschap, financiën voor projecten). Ook met de sportvisserij is er de 
afgelopen jaren diverse keren contact geweest. Juist omdat elke vierkante meter in Delfland 
bezet is, is goed overleg en contact noodzakelijk. 
 
Hajo Broekhuijzen, secretaris SVBD:
“Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD) is als Delftsche Hengelaars Vereniging opgericht in 
1911, heeft 12.500 leden en pacht veel viswater van het Hoogheemraadschap van Delfland. Als 
verantwoordelijke voor de waterkwaliteit en kwantiteit heeft het Hoogheemraadschap van 
Delfland een zware taak om aan de verplichtingen te voldoen die door Brussel in de Europese 
Kaderrichtlijn Water zijn opgelegd. Dat moeten zij in samenwerking met alle belanghebbende 
partijen proberen te bewerkstelligen. Echter, helder water is niet altijd schoon water, dat is ook 
gebleken uit eerder gedane onderzoeken en proefprojecten m.b.t. waterkwaliteitsverbetering. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil onder meer de 
hoeveelheid (m.n. bodemwoelende) vis terug brengen zodat de 
waterplanten meer ruimte krijgen of zich uit kunnen breiden. Dit komt 
voor de  sportvisserij uit op een onacceptabel niveau. Ook de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en paaigebieden voor de vis zijn tot op 
zekere hoogte goede voorzieningen waarmee de habitat van de vis 
verbeterd wordt. Dat deze maatregelen consequenties hebben voor 
de hengelsport, met name voor de toegankelijkheid, is een gegeven 
waar tot op heden (nog) weinig aandacht voor is. 

Het voorstel en verzoek voor het plaatsen van vissteigers om de 
toegankelijkheid te verbeteren en gelijktijdig ook de rietkragen te beschermen, vindt weinig 
begrip. Terwijl visrechthebbenden zelfs de bereidheid hebben getoond om daar waar nodig riet te 
(her)plaatsen en zo de situatie verder te verbeteren.
 
Mijn inziens is dit een gemiste kans, daar er in Midden Delfland een kleine 50.000 sportvissers 
zijn die allen graag een visje willen vangen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
paaiplaatsen langs de oevers van veel boezemwateren maakt het er niet makkelijker op om nog 
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een leuke visplaats te vinden. Zoals het nu gaat wordt de habitat er voor de vis 
(alhoewel hier de meningen over verschillen) zeker niet beter op, en dat kan toch 
niet de bedoeling zijn.”

Wim de Vries, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland:
“Het Hoogheemraadschap van Delfland zet zich serieus in voor de visstand. Dit komt onder 
andere naar voren uit de aandacht die er is voor vismigratie en de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers. De visstandbeheercommissie is het platform waar alle visgerelateerde zaken aan de orde 
komen en bediscussieerd worden. Ja bediscussieerd, want de hengelsport en het 
Hoogheemraadschap hebben niet altijd dezelfde beelden bij 
een goed (vis)water en een goede visstand. De aanleg van 
natuurvriendelijke oevers is bijvoorbeeld goed voor de 
visstand maar bij locatiekeuze en het ontwerp kan vaak nog 
veel beter rekening gehouden worden met de hengelsport, 
zodat sportvissers nog bij het water kunnen komen en daar 
aangekomen ook kunnen én mogen vissen. Hiervoor is 
maatwerk en intensief contact met de VBC en 
hengelsportverenigingen nodig.
 
Iets anders is de steeds verder afnemende visstand. Voor 
de recreatieve vissers, die voor rust en natuurbeleving naar 
de waterkant gaan, dreigt de visstand minder interessant te 
worden: er valt minder vis te vangen. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van natuurlijke 
dynamiek in het systeem en de voedselarmoede van het water. Het is van groot belang voor de 
circa 20.000 hengelaars in Delfland – variërend van jong tot oud – dat er wateren blijven met een 
goede visstand voor de hengelsport.”
 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Water Natuurlijk Delfland i.s.m.
LETR, Lisette Eindhoven, Tekst en Redactie: LETRteksten.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de e-mail waarmee 
deze nieuwsbrief is verzonden te beantwoorden en 'afmelden' in het onderwerp te vermelden.
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u deze zelf ontvangen, stuur dan een e-mail met 
'aanmelden' in het onderwerp naar waternatuurlijkdelfland@gmail.com.

Steun Water Natuurlijk! ''De groene waterschapspartij met hart voor blauw''

Doe mee of word lid of donateur

www.waternatuurlijk.nl/delfland

Water Natuurlijk Delfland Nieuwsbrief 8, Mei 2014   pag 4

http://www.waternatuurlijk.nl/delfland
http://www.waternatuurlijk.nl/meedoen-3/
mailto:waternatuurlijkdelfland@gmail.com
http://letrteksten.nl/

