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Al sinds de jaren '80 is bekend dat sportvissers met hun hobby veel lood in ons water achter laten. De
sportvisseríj is de grootste bron van lood in water. Dit lood brengt onnodig risico's met zich mee voor

het milieu en de gezondheid. Lood dat in water ligt verdwijnt niet. Het lost langzaam op en vervuilt
zo het water. Bij baggeren vervuilt vislood de bodem.

Al meer dan 30jaar is er weinig gebeurd op het gebied van vislood. ln mei ditjaar is de Green Deal
Sportvisserij Loodvrij getekend, mede namens uw organisatie. Deze afspraken laten het loodgebruik
nog zeker leaar voortduren, en daarmee ben ik het niet eens. De gekozen aanpak lijkt er bovendien
toe te leiden dat het lood vervangen wordt door andere giftige zware metalen vooral zink en ook tin.

vraag u daarom de volgende acties te ondernemen:

die lood en andere
zware metalen loskoppelen van de lijn. Sta gebruik van die systemen alleen toe in combinatie met
gifvrij materiaal. |V|aak afspraken met de sportvissers over handhaving. Monitor die handhaving.
stel in uw hele werkgebied een onmiddellijk

fl maak volgend jaar
wateren

verbod in op gebruik van systemen

water definitief vrij van zwaar metaal, en voeg ieder jaar een of meer

toe. Maak afspraken met de sportvissers over handhaving. Monitor

die handhaving.

informeer in uw werkgebied de vissers over de gezondheidsrisico's van lood. informeer ook het
brede publiek om zo de omgeving van de sportvissers te bereiken. Leg in die informatie uit dat het
verstandig is na contact met lood de handen goed te wassen. Maak duidelijk dat (aanstaand)
zwangere vrouwen en jonge kinderen tot ca. 6 jaar extra kwetsbaar zijn. Lood beschadigt de zich
ontwikkelende hersenen. Dat kan leiden tot IQ verlies en gedragsproblemen. Doe dit bij voorkeur
samen met de GGD, zij zijn op de hoogte van dit probleem.

maak duidelijk dat het zelf gieten van lood gevaarlijk is omdat het de omgeving vervuilt

en dat

jonge kinderen die daar leven gevaar lopen omdat ze het lood via hun handen binnen krijgen.
steun de inzet van gifvrij vismateriaal in demonstratieprojecten,

regelmatig over uw acties en de vorderingen die u maakt.
ln afwachting van uw reactie,

in.
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