Gemeente Utrecht
per mail: bekendmakingen@utrecht.nl
Utrecht, 16 augustus 2021
Betreft: reactie op aanvraag evenementenvergunning WK
Streetfishing, De Munt en stadswateren, 2021-000546

Geachte heer/mevrouw,
Stichting Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die o.a. tot doel heeft om campagne te
voeren voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren. Bite Back zet
zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op
de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op
een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking. De stichting wil
door haar activiteiten voorkomen dat dieren, als welzijnsgevoelige wezens, opgesloten en
uitgebuit worden voor ‘amusement’ (zoals in dierentuinen en circussen), dat ze lijden en
gedood worden voor wetenschappelijke experimenten, voeding, kleding, sport, traditie, of
jacht.
Hierbij reageer ik namens Stichting Bite Back op de door Sportvisserij Nederland aangevraagde
evenementenvergunning voor het houden van het WK streetfishing op 15 tot en met 21
november aan de Utrechtse stadswateren. Tegen het geven van een vergunning hebben wij de
volgende bezwaren:

1. Hengelen is dierenmishandeling. Het is bovendien geen fair play. Immers, vissen die in
hun eigen leefgebied instinctief naar voedsel zoeken komen daar plotseling een vishaak
tegen. De vis krijgt deze haak in zijn bek, zijn keel of zelfs zijn slokdarm en wordt met
geweld uit zijn leefmilieu gehaald, waardoor hij niet meer kan ademhalen. Dan wordt
hij van de haak in zijn bek of keel ontdaan. Hierdoor kan hij nog ernstiger verwond
raken en soms is het verwijderen van de haak niet eens meer mogelijk. Dit levert pijn
en stress op. Ook het houden in een leefnet (door hengelaars zelf ook wel sterfnet
genoemd) levert stress en beschadigingen op. En dan moet de vis vaak, na eventueel
gewogen en gemeten te zijn, nog op de foto met de trotse hengelaar. Al deze tijd
ondergaat de vis stress en pijn en kan hij niet ademhalen. Maar ook na levend
teruggezet te zijn is het nog niet voorbij voor het dier. Een groot aantal vissen sterft
vanwege de verwondingen, infecties en stress alsnog1. Het zal u hiermee duidelijk zijn
dat hengelen veel vissenleed met zich meebrengt. Ook andere dieren zoals vogels
worden daar de dupe van, vanwege achtergelaten haken, visgerei, etc. De
Dierenbescherming waarschuwde hier onlangs nog voor.
2. Het toestaan van viswedstrijden zorgt voor onnodige aantasting van de natuur. Vissen
worden door hengelen verzwakt. De verwonding aan de bek bemoeilijkt het opnemen
van voedsel2. En een groot aantal vissen sterft vanwege de verwondingen, infecties en
stress alsnog. Vissen die anders hadden geleefd sterven vroegtijdig door het hengelen.
De intensiteit van een viswedstrijd op een bepaalde locatie zal tevens een belasting op
de biotoop van die locatie tot gevolg hebben.

1 http://www3.carleton.ca/fecpl/pdfs/Bartholomew%20Review.pdf
2 https://phys.org/news/2018-10-injury-catch-and-release-hampers-fish.html
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3. Het toestaan van viswedstrijden valideert een slechte omgang met de natuur. In een
beschaafde samenleving behoren mensen niet uitsluitend hun eigen belangen te
behartigen, maar ook rekening te houden met de belangen van andere levende wezens,
van de natuur en van het milieu. Door een vergunning te verlenen geeft u het signaal af
dat deze vorm van recreatie belangrijker is dan de pijn en stress die vissen wordt
aangedaan, zelfs met de dood tot gevolg. Hengelen, en zeker het organiseren van
viswedstrijden zoals deze streetfishing, geeft ook een slecht voorbeeld aan de jeugd.
Met de huidige biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis zou daarom een meer harmonieuze
en respectvolle omgang met dieren en natuur gestimuleerd moeten worden in plaats
van het mishandelen van dieren tot een sport te maken.
4. Inwoners van Utrecht worden ongevraagd geconfronteerd met dierenleed waar ze niets
tegen kunnen doen. Uit publieksenquêtes van TNS NIPO in 2002 en Motivaction in 2014
blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking de zogenaamde hengelsport
als een dieronvriendelijke activiteit beschouwt, bovendien niet geschikt om kinderen
respect voor dieren bij te brengen. Gemeente Utrecht zou in haar beleid en afwegingen
zeker ook met de opvattingen van veel Nederlanders inzake het hengelen rekening
moeten houden. Wanneer u een vergunning voor deze streetfishing-wedstrijd afgeeft,
worden mensen in de stad Utrecht ongevraagd geconfronteerd met de
dieronvriendelijke handelingen van hengelaars tegenover vissen.
5. Het toestaan van zo’n dieronvriendelijk evenement als streetfishing is slechte promotie
voor de gemeente Utrecht. Onlangs speelde de gemeente zichzelf nog wereldwijd in de
kijker met de introductie van een visdeurbel, waarmee mensen via een webcam vissen
konden helpen wanneer zij verder wilden migreren. 440.000 mensen drukten op de
digitale deurbel3. De zorgzaamheid voor en het stimuleren van bewustwording van het
welzijn van vissen valt echter niet te rijmen met het afgeven van een vergunning voor
het massaal schaden van vissen en het bezorgen van stress aan deze dieren in dezelfde
wateren.
Daarom zijn wij van mening dat u geen vergunning af kunt geven voor deze aanvraag. Uw
verdere berichtgeving wachten wij af.
Hoogachtend,
drs. Saskia Bakker
Bestuurslid
tel. 06-30470335

3 https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/dieren/wilde-dieren-helpen/vissen/
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