


Waarom zijn wij hier aanwezig?

Passage hengelsport uit het 
coalitieakkoord



Facts hengelsport (Kantar, 2021)

• De totale Nederlandse populatie vissers bestaat uit ongeveer 1,73 
miljoen Nederlanders. De totale visparticiapte is 10,6% onder de 
Nederlandse bevolking

• Ongeveer 1,36 miljoen Nederlandse vissers zijn ouder dan 15 jaar. Dat 
zijn bijna een miljoen mannen ouder dan 15 jaar die vissen en

• iets meer dan 400.000 vrouwen de aan vissen doen. Er zijn ongeveer 
300.000 kinderen tussen de 6-14 jaar die vissen

• De totale economische bijdrage van de Nederlandse sportvissers aan 
de Nederlandse economie is ongeveer één miljard euro.

• Hengelsport is aangesloten bij NOC*NSF



Vissen is gezond (maatschappelijke belang)

• Jongeren met gedragsstoornissen komen tijdens het vissen tot rust

• Vissen draagt bij aan het ontmoedigen van antisociaal gedrag. Het 
bevordert de vorming van vriendschappen. 

• Hyperactieve kinderen kunnen tot rust komen. 

• De hengelsport kan tot significante vermindering van angst, depressie 
en somatische stresssymptomen leiden

• Vissen bevordert sportparticipatie kwetsbare groepen (Sportakkoord)

• Hengelsport wordt ingezet als therapie bij PTSS

• Hengelsport leent zich bij uitstek voor verantwoorde natuurbeleving 
mbv educatie en voorlichting



De HSV Almere
• De HSV Almere is een moderne en transparante sportvereniging met 

zo’n bijna 6200 leden die oog heeft voor de belangen van haar leden 
en kan deze belangen behartigen  in relatie met milieubewustzijn en 
dierenwelzijn

•De HSV Almere draagt actief bij aan een inclusieve 
en gezonde (lokale) samenleving door zich actief 
in te zetten om diverse doelgroepen te 
interesseren en te faciliteren om sportvisserij te 
beoefenen en van het buitenleven te genieten.



Bevorderen sportparticipatie
De HSV Almere initieert en faciliteert  naast reguliere sportvisactiviteiten 
kleinschalige, gerichte projecten om sportvisserij toegankelijk te maken voor 
specifieke doelgroepen zoals ouderen, minder validen, kinderen binnen 
pleegzorgorganisaties en ouderen binnen woonzorgcentra.

Resultaten:
• tweede locatie visvoorziening voor minder validen
• Betrekken jeugdzorg om kwetsbare kinderen te betrekken bij  

jeugdcursussen en jeugdactiviteiten (VITREE)
• Verstrekken en onderhouden vismaterialen diverse zorginstanties 
• Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra
• Sponsoren Stichting de Opkikker 
• Organiseren buurtgerichte sportvisactiviteiten i.s.m. buurtsportcoaches



Buurtfeest De Draaikolk 13 juli 2022



De Opkikker



Vissen met minder validen uit Almeerse 
woonzorgcentra



Kennisontwikkeling
De HSV Almere treedt op als volwaardig gesprekspartner van (lokale) 
gemeenteraden beleidsmakers, ecologen en biologen van waterschappen, 
gemeente en aan de sportvisserij gerelateerde instanties. Om goed beslagen 
ten ijs te komen investeert zij in eigen kennisontwikkeling.

Resultaten:

• Sluiten samenwerkingsovereenkomst met lectoraat AERES HBO en 
opstellen gezamenlijke onderzoeksagenda gericht op bevorderen en 
monitoren lokale waterkwaliteit en visstand

• Aanbieden AERES MBO-onderzoeksopdracht waterkwaliteit en flora en 
fauna specifieke viswateren

• Aanbieden betaalde afstudeerplaatsen HBO studenten 

• Aanschaf onderzoeksmaterialen t.b.v. stage- en onderzoeksopdrachten



Onderzoeksproject MBO-studenten 
toegepaste biologie



Bevorderen natuurbewustzijn en dierenwelzijn

DE HSV Almere is landelijk koploper met maatregelen zoals:

• Loodvrij vissen (op kosten van de vereniging)

• Verbod op leefnetten op lokale wateren

• Weerhaakloos vissen (roofvisbeleid)

• Educatie en informatie (clinics)

• Controle en handhaving (BOA en gastheerschap)



Weerhaakloos vissen



Loodvrij vissen



Leefnetverbod



Sportvissers: Ogen en oren aan de waterkant



Coalitieakkoord Almere 2022-2026

“Bouwen aan een gezonde toekomst”

(maar niet voor iedereen helaas……….)



Het positieve deel van het coalitieakkoord
Almere wil een sportieve stad zijn. Daar blijven we hard aan werken. 
Door de ruime opzet van de stad en de prachtige openbare ruimte kun 
je in Almere overal sporten en bewegen. We stimuleren alle Almeerders
om dat speelveld te gebruiken. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent, 
jong of oud, in onze stad krijgt iedereen de mogelijkheid om te kunnen 
sporten.



Het negatieve deel van het coalitieakkoord

• Hengelsport wordt gelijkgesteld aan dierenleed

• Gemeente faciliteert de hengelsport niet; dus geen extra broodnodige  
visvoorzieningen voor ouderen en minder validen.



Bereikbaarheid voor ouderen en minder 
validen???? De situatie nu.



Zo kan het ook, gezamenlijk gerealiseerd



Het sportakkoord Almere

Focus inclusief sporten en bewegen

Iedere bewoner van Almere kan een leven lang plezier beleven aan 
sport en bewegen, in dit akkoord richten we ons met name op de 
groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.



De politieke overdenking…….

“Hoe realiseer je de  doelstelling van het Sportakkoord als de waterkant 
niet bereikbaar is en er is nu al een tekort aan visvoorzieningen voor 
ouderen en minder validen en de gemeente mag geen nieuwe 
voorzieningen faciliteren?”



Onze analyse om u te helpen
• Passage hengelsport in Almeerse coalitieakkoord sluit ouderen en 

minder validen uit van de hengelsport

• Passage staat haaks op de vastgelegde koers en afspraken van het 
Almeerse Sportakkoord

• Passage staat haaks op de maatschappelijke opdracht om een 
inclusieve samenleving te creëren 

• Hengelsport heeft grote maatschappelijke en belangrijke 
economische relevantie

• Hengelsport is meer dan dierenleed (smal perspectief)

• Over pijn bij vissen is geen wetenschappelijke consensus; geen 
empirische evidentie 



De enige conclusie:

Passage hengelsport uit het 
coalitieakkoord



Ik dank u voor uw aandacht

U wilt contact met de HSV Almere?

Website: https://www.hsvalmere.nl/

Mail:  info@hsvalmere.nl

https://www.hsvalmere.nl/
mailto:info@hsvalmere.nl

