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Visstandbeheerscommissie (VBC) Lauwersmeer 2018 
 
Naast de VBC Friese boezem is het Lauwersmeer als Rijkswater ook aangewezen als VBC gebied. Net 
als alle andere VBC’s is de VBC Lauwersmeer samengesteld uit de visrechthebbenden, waterbeheerder 
en terreinbeheerder. In het Lauwersmeer zijn de visrechten verdeeld verhuurd. De rechten op de 
schubvis liggen gezamenlijk bij Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe en de 
aalvisrechten bij de bedrijven Keuter en Bouma. 
 
De VBC Lauwersmeer bestond in 2018 uit: 
Voorzitter:   Herman Dirks 
Secretaris:   Albert Jan Scheper (Sportvisserij Groningen Drenthe) 
Sportvisserij:   Obe Veldman (Sportvisserij Fryslân) 
Sportvisserij: Rolf Haseloop (Sportvisserij Groningen Drenthe) 
Beroepsvisserij:   Klaas Bouma  
Beroepsvisserij:   Jelte Bouma  
Beroepsvisserij:   Anja Keuter  
Waterbeheerder:  Roy van Hezel (Waterschap Noorderzijlvest) 
Waterbeheerder:  Edwin van der Pouw Kraan (Waterschap Noorderzijlvest) 
Terreinbeheerder:  Jasper Schut (Staatsbosbeheer) 
 
2018 
Gedurende het jaar 2018 is de VBC 2 keer bij elkaar geweest om diverse onderwerpen te bespreken, 
waaronder vismigratie, relatie tussen sport en beroepsvisserij, handhaving, Vissen voor Verbinding 
(zeeforelproject Lauwersmeer), enz. 
 
Activiteiten VBC Lauwersmeer 
    
Huurovereenkomsten 
Het traject omtrent de verhuur van de visrechten is afgerond en er zijn inmiddels nieuwe contracten 
voor wat betreft het visrecht op schubvis en op aal met zowel Staatsbosbeheer als het ministerie van 
EZ. Zowel voor de sportvisserij als de beroepsvisserij zijn de contracten vernieuwd en ondertekend. De 
rechthebbenden hebben wederom een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Hierna wordt 
overgegaan op overeenkomsten met de gebruikelijke geldigheidsduur van 6 jaren. Tijdens een van de 
vergaderingen in 2018 is er afgesproken dat de huurovereenkomsten van beide partijen voor elkaar 
zichtbaar worden. Dit zal in 2019 gerealiseerd worden via de secretaris van de VBC.   
 
Vissen voor Verbinding (zeeforelproject Lauwersmeer) 
In 2018 is het projectplan Vissen voor Verbinding verschenen. Dit project beoogt om de Waddenzee – 
Lauwersmeer – beken ecologisch robuust met elkaar te verbinden. Voor dit project is  gekozen voor 
de zeeforel als icoonsoort. Nadat de aanvraag  bij het Waddenfonds een aantal maal is doorgeschoven, 
is de subsidieaanvraag eind 2018 goedgekeurd. Het Waddenfonds draagt hierdoor €3 miljoen euro bij 
op het project van €4,6 miljoen. Hierdoor is de uitvoering van dit mooie project gewaarborgd.  
 
Relatie sport- en beroepsvisserij 
De beeldvorming tussen sport- en beroepsvissers is in 2018 iets verbeterd. Het contact binnen de VBC 
is met name verbeterd en de beeldvorming naar buiten zal een aandachtspunt blijven. In de 
samenwerking tussen sportvisserij, beroepsvisserij, Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer 



zal vanuit de sportvisserij blijvend worden ingezet op transparantie van de uitvoering van de visserij. 
In de eerste vergadering van de VBC in 2018 heeft Jaap Vegter een toelichting over ‘Vissers van de 
Kust, Geïntegreerde Visserij Coöperatie’ verzorgd. Het betreft een coöperatie van 7 kust- en 
binnenvissers die gezamenlijk hun visserij organiseren volgens de uitgangspunten van geïntegreerde 
visserij. 
 

Controle en handhaving Lauwersmeer 
In de tweede VBC-vergadering heeft Sibo Dam, coördinator Handhavingskring Noord, een overzicht 
gegeven aangaande de organisatie handhaving Noord- Nederland met daarbij de bezetting van 16 
teams van 2 personen. Tevens is aangegeven dat naast de groene wetten ook grijze wetgeving in de 
controle wordt meegenomen 

In 2018 zijn er m.b.t. controle en handhaving veel dingen goed gegaan. Wel zijn hier nog verbeteringen 
mogelijk. Communicatie blijft een vast punt en hier zal meer aan gedaan moeten worden. Er zal 
gecommuniceerd moeten worden bij goede en bij foute zaken. Op dit moment wordt er met name 
gecommuniceerd bij fout, maar er gaat ook veel goed. Het zal voor de beeldvorming beter zijn om ook 
te communiceren bij zaken die goed gaan. Tevens is er in 2018 afgesproken dat er elk jaar een kort 
jaarverslag volgt omtrent controle en handhaving en dat dit een vast agendapunt wordt bij de VBC. 


