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DUURZAAM ACHTER DE ROOFVISSEN AAN

Jan Ad Adolfsen 

Buitenlandse toeristen meenemen op roofvissenjacht en tegelijk zorgen voor

het herstel van het ecosysteem. Visgids Johan Struwe doet het en gelooft er

heilig in.

Al vier jaar neemt Struwe toeristen in zijn snelle visbootje mee het rivierengebied

in, op jacht naar roofvissen. Tegelijkertijd laat hij ze ook de schoonheid van het

gebied zien, vertelt hij in BNR's Hemmen. 'Als visgids speel ik eigenlijk in op de

behoefte van mensen om te investeren in ervaringen in plaats van bezit.'

Mensen die een trip bij Struwe boeken, hoeven nergens meer aan te denken. 'We

spreken een tijd en een vismethode af en ik zorg voor alles. Ik zorg voor kleding,

voor kunstaas, voor aas, voor aasvis eventueel en ik neem die mensen compleet

de zorg voor een hele mooie dag uit handen'.

Europese meerval

En dan begint de jacht op roofvissen. Daar zitten hele bijzondere tussen, vertelt

Struwe. 'De meest mystieke vis die we op het ogenblik hebben is de Europese

meerval. Dat is een vis die hier al duizenden jaren rondzwemt. Alleen is die een

beetje in het verdomhoekje geraakt door zaken als milieuvervuiling en

overbevissing. Maar de laatste jaren is er weer een aanwasexplosie van jonge

meervallen. De Europese meerval kan ruim tweeëneenhalve meter worden in

Nederland. 'Deze vis zwemt al duizenden jaren in Nederland rond, het is een

inheemse soort. 'Het is een felle rover, prachtig, agressief ook, en beresterk om

aan de hengel te vangen.'

Circulaire economie

Als de vis gevangen is, worden er een paar mooie foto's gemaakt, en daarna mag

hij weer verder zwemmen. 'De vis kan doorgroeien en hij kan zich ook weer

voortplanten. Dus ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat mijn vaak circulaire

economie avant la lettre is.'

Prijs

De prijs van de vis kan behoorlijk variëren. Veel vissen worden al weggevangen

door de beroepsvisserij. Die vissers vragen daar een bepaalde consumptieprijs

voor. Maar als je gaat doorrekenen wat diezelfde vis waard is voor de hengelsport,

dan is dat tot vijf keer zo veel als wanneer hij in handen valt van de

beroepsvissers. 'Er zijn twee miljoen sportvissers. Je koopt toch ieder jaar wel een

hengel; een hengel is zo 100 euro. Je koopt kuntsaas, je verspeelt kunstaas, je

investeert weer in nieuwe materialen. Dus je geeft aan je hobby zo 300 euro per

maand uit,.'

En omdat deze vorm van vissen dus heel duurzaam is, moeten we eigenlijk van de

beroepsvisserij af, vindt Struwe. 'Dat is eigenlijk de laatste stap die we hebben

naar een duurzaam herstel van de hele vispopulatie.'
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