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Calamiteitenteam voor vissen staat klaar

• Sportvissers helpen vissen met
zuurstoftekort bij warmte

Ruurd Walinga

Leeuwarden | In de zomermaanden,
en ook daarbuiten, staan veertien
sportvissers uit Fryslân klaar omwaar
dan ook in de provincie vissen te red-
den. Ondanks het warme en droge
voorjaar en deze tot nu toe zeer droge
zomer zijn ze dit jaar opmerkelijk ge-
noeg nog niet veel in actie geweest.

Het zogeheten calamiteitenteam
van Sportvisserij Fryslân bestaat twee
jaar. Het werd opgericht omdat sport-
vissers eigenlijk altijd te laat in actie
kwamen wanneer er dode vissen wa-
ren gevonden, vertelt Tamme Smit.
Nuwordende sportvissers zo snelmo-

gelijk ingeschakeld als iemand het
milieualarmnummer van Wetterskip
Fryslân heeft gebeld.

Zodra de piketambtenaar van het
Wetterskip poolshoogte heeft geno-
men bij een melding, schakelt hij het
calamiteitenteam in. De professional
kijkt eerst of er sprake is van blauw-
alg, vervuiling door benzine of olie of
van botulisme. Deze kijkt hoe erg de
vervuiling is en naar een eventueel
zuurstoftekort in het water. ,,As it no
om fjouwer deade fisken giet of om
fjouwerhûndert, dat makket nochal
in ferskil”, zegt Smit, die op het kan-
toor van Sportvisserij Fryslân werkt.
,,En bliuwe de fisken lang om lucht
happen oan it oerflak of mar efkes.
Oan de hân fan dy gegevens kinne wy
besjen oft wy gau yn aksje komme
moatte of net.”

Als het zuurstoftekort groot is,

moetendevissen somswordengevan-
gen en elders uitgezet worden. Soms
kan ook het zuurstoftekort worden
aangepakt. ,,Yn it wetter groeie no in
protte planten en dy produsearje oer-
deis soerstof, mar nachts nimme se
just in protte, in hiel protte sels. Dus
moarns ha de fisken it it dreechst yn

sleatten mei in protte planten”, legt
Smit uit.

Met het opruimen van doden vis-
sen houden de sportvissers zich in
principe niet bezig. Wanneer er veel
dode vis is, moet dit afgevoerd wor-
den. Binnen de bebouwde kom is de
gemeente hier verantwoordelijk
voor. In natuurgebieden is dat de na-
tuurorganisatie en in het buitenge-
biedwordt de afvoer gedaandoor Jelle
Bijlsma in opdracht van Wetterskip
Frysân. Vorig jaar september was er
een grote sterfte in de Swettepoel bij
Broek. Toen hielpen ook medewer-
kers van Staatsbosbeheer, de beheer-
der van de plas, mee aan het oprui-
men van de kadavers.

Redding
De vrijwilligers komen vooral in actie
om levende vissen te redden. Vaak

gaat het om ‘flauwe vissen’, vissen die
verzwakt zijn, vaak op de rug liggen
en naar lucht happen. De leden van
het veertien man tellende calamitei-
tenteam zijn daarvoor apart ge-
schoold. Ze beschikken allemaal over
een waadpak, speciekuipen, een ro-
buust schepnet en desinfectiemiddel.

Fryslân telt meer dan 34.700 sport-
vissers. Ze zijn aangesloten bij 31hen-
gelsportverenigingen. De overkoepe-
lende organisatie van deze verenigin-
gen is Sportvisserij Fryslân. Zij houdt
zich bezig met behartiging van de be-
langen van de leden, maar vooral ook
met de ontwikkeling van de sportvis-
serij in Fryslân. Volgens Sportvisserij
Fryslân vissen er jaarlijks zo’n hon-
derdduizend mensen uit binnen- en
buitenland op de Friese wateren.
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