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Omgevingsvisie Landsmeer 

Bijdrage HSV Landsmeer-Den Ilp t.b.v. 
Besluit activiteiten leefomgeving 
 

Algemeen: 

De hengelsportvereniging Landsmeer-Den Ilp is de grootste vereniging van de gemeente Landsmeer. 
De vereniging telt zo’n 1800 leden in alle leeftijdscategorieën. Zij staat voor het, voor alle soorten 
sportvisserij, de mogelijkheden te scheppen die daarvoor noodzakelijk zijn en daarvoor in overleg 
met betrokken partijen te treden. Als vertegenwoordiger van onze leden denken we graag mee over 
de totstandkoming van de Omgevingsvisie Landsmeer. We voelen ons verantwoordelijk voor gezond 
viswater en toegankelijke oevers waar onze hengelsporters veilig en verantwoord kunnen vissen. 
Voor de Omgevingsvisie zien we kansen om het vele water in Landsmeer nog mooier te maken voor 
mens en dier. 

Veilig en verantwoord vissen. 

Voor de vereniging staat het veilig en verantwoord kunnen vissen door alle hengelsporters voorop. 
Toegankelijk water en beweegvriendelijke oevers voor jong en oud zijn hiervoor van belang.  

 

Veilige visplekken voor ouderen en de jeugd. 

Binnen de gemeente zijn voor de ouderen onder ons, geen veilige visplekken. Te denken valt aan het 
herplaatsen van de invalidesteiger aan de Breek en het creëren van veilige visplekken ( in de vorm 
van een goed toegankelijk plateau)  aan de vijvers binnen onze gemeente.  Van deze plekken kunnen 
ook de jeugdige hengelsporters gebruik maken. Naast toegankelijke steigers kan ook gedacht worden 
aan korte vegetatie langs de oevers en voldoende open plekken waar men kan vissen en het water 
ziet. Dit draagt bij aan de beleefbaarheid van het water.  Veilige en toegankelijke visplekken dragen 
daarnaast ook bij aan de gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving van Landsmeer (één van de 
doelstellingen van de omgevingswet). Jong en oud komt in aanraking met de natuur en het water. 
Kinderen spelen meer buiten.  Visactiviteiten voor ouderen dragen bij aan het verminderen van 
eenzaamheid. De vereniging vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol.  
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Voorbeeld van een goede en veilig toegankelijke vissteiger (Amsterdam Noord). 

  

 

 

 

De vijvers aan de 
Ooievaarslaan, Kievitslaan 
en Kemphaanstraat. 

De minder veilige plekken 
voor de ouderen. Op de 
foto deelnemers aan de 
Keernwedstrijd.  
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Goede en veilige toegankelijkheid van het viswater voor de sportvisser. 

Het moet voor de sportvisser mogelijk zijn om op een goede en veilige wijze het viswater te kunnen 
bereiken. Een goede helling is daar onmisbaar voor. Gezien het feit dat al het viswater van de HSV is 
ingebracht in de landelijke lijst van viswateren zullen anderen dan inwoners van de gemeente graag 
een hengel willen uitgooien. Dit mede gezien het feit dat het meeste viswater binnen de gemeente 
Landsmeer voornamelijk bereikbaar is met een boot. Hengelsport is een mooie aanvulling op de 
toeristische mogelijkheden van Landsmeer en op het recreatief medegebruik van de buitenruimte 
ten behoeve van sport, recreatie en welzijn. Ten behoeve van de oudere en minder valide vissers 
dienen goed toegankelijke vissteigers te worden aangelegd. Deze steigers kunnen eventueel ook 
gebruikt worden door de jeugd.  

Visstandbeheer: 

Naast  het bereiken van een gezond viswater en een gezonde en gevarieerde visstand, proberen we 
in de vorm van een integrale aanpak eventuele problemen te tackelen. Te denken valt hier aan 
bijvoorbeeld in het kader van tegengaan van klimaatverandering het uitbaggeren en beter beheren 
van de in de bebouwde kom van Landsmeer gelegen vijvers.   

Bij voldoende animo en hulp zal er ook één maal per jaar een vuilruimactie worden georganiseerd. 
Het aangetroffen vuil dient op een veilige wijze op het land gebracht kunnen worden.  

 

 

 

 

 

Bewustwording van de hengelsporter op het gebied van dierenwelzijn en gebruikte lijnverzwaarders 
(loodvrij vissen) behoort ook tot onze taak.  

Jeugd: 

De jeugd die wil gaan vissen wordt de gelegenheid geboden een viscursus te volgen. Zo worden de 
jeugdige sportvissers zich bewust van de omgeving waarin gevist wordt, het milieu en de techniek 
van het vissen. Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar. De 
kinderen worden door jeugdbegeleiders geïnstrueerd. De curususleiding heeft via Sportvisserij 
Nederland daartoe een cursus gevolgd. Goede, veilige en makkelijk toegankelijke visstekken zijn hier 
onontbeerlijk. Door de vijvers beter te gaan beheren kunnen hier goede visplekken voor de jeugd 
worden ingericht.  

Deze foto is jaren 
geleden genomen. Het 
“gevangen” vuil wordt 
gedeponeerd bij de 
invalidesteiger aan de 
Kerkebreek.  
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.  

Clubpromotiedag. 

We maken al jaren deel uit van dit evenement. Door een aantal vrijwilligers worden de groepen 
basisscholieren (max 8 per groep) begeleid in het vissen. Hierbij maken we gebruik van het clubhuis 
van de watersportvereniging De Brekers aan de Geijenbreek.   

Ouderen en minder validen: 

Voor de ouderen en minder validen zijn er nagenoeg geen goede, veilige en makkelijk toegankelijke 
visplekken. Om deze groep ook te kunnen laten genieten van de hengelsport zijn vissteigers 
noodzakelijk. Deze kunnen bij de vijvers en De Breek worden gerealiseerd.  

Wedstrijden: 

Door de vereniging worden diverse wedstrijden georganiseerd. Zo is er voor de roofvissers een 
Snoek- en snoekbaarscompetitie. Deze competitie wordt voorafgegaan door de Lammetjeswedstrijd 
en afgesloten met de Snertwedstrijd. In totaal worden er 8 wedstrijden georganiseerd, waarvan er 6 
deel uitmaken van de competitie. Voor de jeugd worden twee wedstrijden georganiseerd. De 
deelnemers aan deze wedstrijden zijn voornamelijk bootvissers. De meesten van hen hebben een 
ligplaats in de gemeente. Anderen die in het bezit zijn van een boot met trailer kunnen nu gebruik 
maken van de tijdelijke trailerhelling. Deze helling dient vervangen te worden door een permanente 
helling. Deze helling is gesitueerd bij het grote parkeerterrein aan de Sportlaan. 

 

Voor de bewoners van de Keern wordt één wedstrijd georganiseerd. De plaats waar zij kunnen vissen 
(in het water voor het verzorgingshuis) is moeilijk bereikbaar. Zonder hulp is het vissen voor deze 
groep ouderen niet mogelijk. De wallenkant dient geëgaliseerd te worden.  
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Ook de karpervissers worden niet vergeten. Daarvoor zal ten minste één maal per jaar een 
koppelwedstrijd worden georganiseerd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd op en rondom de Breek 
(Kerkebreek en Geijenbreek). De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de voor 
karpervissers kenmerkende schuilmiddelen dient gelegaliseerd te worden binnen de regelgeving.  

We zouden meer wedstrijden voor ouderen willen organiseren. Hiervoor dient de waterkant goed 
bereikbaar te zijn voor de ouderen. Te denken valt onder meer aan een goede en veilige steigers op 
diverse plekken in de gemeente.  

Communicatie:  

De hengelsportvereniging communiceert naar haar leden en anderen via de Social Media (Facebook, 
Youtube en Instagram). Daarnaast wordt er tenminste 8 maal per jaar een nieuwsbrief verzonden. 
Deze vormen van communicatie bevatten wetenwaardigheden en acties die door de vereniging 
worden ondernomen. Zo zullen er artikelen verschijnen die over onze doelstellingen gaan, maar ook 
artikelen over dierenwelzijn en waterkwaliteit. Misstanden kunnen direct worden gemeld. De 
meldingen worden zo spoedig als dat mogelijk is in behandeling genomen en eventueel gevolgd 
worden door acties.    

Ons verenigingsblad De Spanning verschijnt één maal per jaar. Dit blad staat dan in het teken van de 
Algemene Ledenvergadering. Ze bevat naast gewone artikelen ook de agenda, notulen en het verlag 
van de kascontrole commissie.  

De vereniging onderhoudt een website, een Facebookpagina, een Youtubekanaal en een 
Instagrammaccount. 

Indien noodzakelijk wordt de lokale en regionale media op de hoogte gesteld via persberichten.  

Toezicht: 

De vereniging kan beschikken over een zelfstandig opererende BOA. Hij verzorgt de controle binnen 
ons gebied. Daarbij let hij niet alleen op de juiste naleving van de bepalingen bij of krachtens de 
Visserijwet 1963 maar ook op milieuaspecten, zoals het schoonhouden van de stekken, het op de 
juiste wijze behandelen van gevangen vissen enz. De nadruk ligt in het op een sociaal 
maatschappelijk vriendelijke wijze afhandelen van geconstateerde overtredingen/misstanden. Daar 
waar noodzakelijk is zal verbaliserend worden opgetreden. De BOA zoekt samenwerking met andere 
BOA’s  Jaarlijks of zoveel als noodzakelijk is wordt door hem verslag gedaan aan het bestuur.  

Beheer en onderhoud viswater 

In samenwerking met Sportvisserij Nederland  is een beheersplan opgesteld : Sportvisserij Op de 
Kaart (SOK). Dat is een project om samen met waterschap en gemeente de belangrijkste 
sportvisserijwateren in en nabij de bebouwde kom aan te wijzen en te optimaliseren. Dit gebeurt 
door per water de specifieke hengelsportfunctie, de belangrijkste knelpunten en de gewenste 
maatregelen te beschrijven. 

De belangrijkste knelpunten zijn: 

• Overmatige waterplantengroei 
• Afname visbestanden 
• Riet en ruigte ontwikkeling langs diverse oevers/overmatige drijfbladvegetatie 
• vijvers en watergangen in Landsmeer hebben te maken met een dikke baggerlaag 
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Landsmeer, 3 november 2020 

Hengelsportvereniging Landsmeer-Den Ilp 

Het bestuur, namens deze 

C. Smit, afd. communicatie 

 


