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Prominente rol
otter in visplan
HALBE HETTEMA

EARNEWALD Een ontsnappingsluik-
je in de door beroepsvissers ge-
bruikte fuiken moet otters in het
Friese boezemwater voor de ver-
drinkingsdood behoeden.

In het gisteren in Earnewâld gepre-
senteerde Visplan Friese Boezem
staan de afspraken die Sportvisserij
Fryslân en de Friese Bond van Bin-
nenvissers hebben gemaakt. Voor
de otter is er goed nieuws.

Het komt nog voor dat de dieren
in de netten verdrinken, ondanks de
gebruikte stopgrids die de dieren
moeten keren. Een nieuwe vinding,
met een luikje aan de bovenkant van
de fuik, geeft ze een ontsnappings-
mogelijkheid. In een Duits ottersta-
tion wordt er nog mee geëxperi-
menteerd, maar nu al hebben vis-
sers en otterbeschermers er goede
verwachtingen van.

De ottervriendelijke fuik is het re-
sultaat van een unieke vorm van sa-
menwerking van alle partijen die

met de visserij in de provincie te ma-
ken hebben, zowel van provincie en
waterschap als van de sport- en be-
roepsvisserij, stelde gedeputeerde
Johannes Kramer: ,,Dat makket de
sitewaasje yn Fryslân unyk.’’

Toch blijkt dat de verschillende
partijen ook verschillende belangen
kunnen hebben. Zo pleitte Eelke
Boersma, voorzitter van de Vis-
standbeheercommissie, voor onder-
zoek naar alternatieven voor het
jaarlijkse doorspoelen van de Friese
boezem met IJsselmeerwater, want
dat komt de visserij niet ten goede.

Dagelijks bestuurslid Marian Ja-
ger van Wetterskip Fryslân is daar
nog niet direct aan toe. Zij heeft ook
te maken met andere belangen, bij-

voorbeeld van de boeren in de kust-
streek. Die willen juist wel de door-
spoeling, als wapen tegen de verzil-
ting van hun akkers.

Het Friese viswater is nog altijd re-
latief voedselrijk. Waar het uit mi-
lieu-oogpunt schoner mag, ziet de
visserij ook de voordelen van het eu-
trofe (voedselrijke) water. Daar voelt
een vis als de snoekbaars zich thuis.

Bij de verdeling van te vangen
soorten voor sport- en beroepsvis-
sers houdt de laatste groep het recht
op de aalvangst, maar als ze in hun
fuiken ook snoekbaars aantreffen,
mogen ze tot een maximum ge-
wicht van 10 ton per jaar deze bij-
vangst meenemen en verhandelen.

Sportvissers mogen niet meer
dan twee snoekbaarzen in bezit heb-
ben. Ondermaatse vis en exempla-
ren van 70 centimeter of meer moe-
ten ze direct terugzetten. In maart
moet alle gevangen snoekbaars het
water weer in. Verder zijn paling,
snoek en karper verboden soorten
voor sportvissers die hun buit willen
meenemen naar huis.

Visserij ziet ook
voordelen van het
eutrofe water

Gedeputeerde Johannes Kramer (tweede van links), commissievoorzitter Eelke Boersma (midden) en waterschapsbestuur-
der Marian Jager (rechts) hielpen mee om een ottervriendelijke fuik uit het water te sjorren, met daarin het in plastic verpakte
visplan. FOTO JILMER POSTMA


