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Almere, 18 maart 2016 
 
 
Geachte bewoner rondom de havenkom van Almere Haven, 
 

  
De afgelopen maand werden wij verrast door een melding van een buurtbewoner uit uw omgeving 
dat een beroepsvisser in de havenkom van Almere Haven gevangen vis aan het lossen was, zie het 
artikel hierover op onze website: www.hsvog.nl/bcwa. Opmerkelijk, wij waren altijd in de 
veronderstelling dat dit ‘aanlanden’ gebeurde in de haven waar de visser thuis hoorde en niet in 
een ‘recreatieve’ haven zoals in Almere. Na een oproep via onze Facebookpagina werd duidelijk dat 

dit al langere tijd gaande is, dat Sportvisserij MidWest Nederland hiervan deels op de hoogte is en 
dat één en ander op papier netjes geregeld is.  
 
Wij vragen ons echter af hoe de werkelijkheid is en wie hier dan toezicht op houdt. Beroepsvissers 

hebben een jaarlijks vangstquota maar wie controleert de hoeveelheden die zij onder andere in 
Almere Haven aan land brengt? Gebleken is dat er via een GroepsApp wel een soort van 
meldsysteem voor de betrokken beroepsvissers is maar dat de daadwerkelijke controle door 

controleurs van bijvoorbeeld MidWest voor zover wij weten minimaal is. Daarnaast is ook gebleken 
dat de diverse waterbeheerders allemaal een eigen meldpunt voor de beroepsvisserij gebruiken 
wat het allemaal enigszins ondoorzichtelijk en nauwelijks controleerbaar maakt. 
 
Wij maken ons ernstige zorgen over de overbevissing door de beroepsvisserij in het 
IJsselmeergebied en op de Randmeren en zouden u als buurtbewoner willen vragen ons een mailtje 
te sturen wanneer u getuige bent van het aanlanden van vis. Wij zullen vervolgens Sportvisserij 

MidWest Nederland verzoeken om de binnengekomen meldingen naast de melding die door de 
beroepsvisser is gedaan te leggen zodat zichtbaar wordt of dit melden zorgvuldig gebeurt. Tevens 
gaan we inzetten op gerichte controle middels een ‘eigen’ BOA (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) waarvoor we Sportvisserij MidWest Nederland reeds benadert hebben. Of dat gaat 

lukken is nog niet bekend omdat een reactie van Sportvisserij MidWest Nederland tot op heden is 
uitgebleven en we dit eerst nog op de Algemene Leden Vergadering aan de leden moeten 

voorleggen, we gaan het in ieder geval zeker proberen. 
 
Wilt u ons helpen? Stuur dan, wanneer u getuige bent van het aanlanden van vis in de haven van 
Almere Haven een mailtje naar bcwa@hsvog.nl, liefst voorzien van zoveel mogelijk informatie zoals 
datum, tijd, naam van de boot en transporteur, vissoort(en) en een geschatte hoeveelheid vis, het 
liefst met 1 of meerdere foto’s erbij. Lukt foto’s maken niet, dan is alleen de melding met zoveel 
mogelijk info ook prima natuurlijk! Wij verstrekken uw gegevens absoluut niet aan derden, wij 

gebruiken slechts de informatie die u ons toezend om dit gebeuren in kaart te brengen en alle 
aanwezige gegevens naast elkaar te leggen. Heeft u nog andere info over deze kwestie? We zien 
het graag tegemoet. 
 
Hopende op uw medewerking namens HSV Ons Genoegen-Almere, 
 

 

Het bestuur. 


