
  

  
 

Loodvrij Vissen! 
 

Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog 

oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 

524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van 

lood in ons water. Reden voor Visbeheer Commissie Roerdal om hier in 

Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en 

Modified Materials zijn zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de 

hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te dringen. 

Het project “Loodvrij vissen in de Roer” is de eerste grootschalige proef met loodvrij 

vismateriaal in Nederland. Met hulp van Waterschap Limburg en leverancier Modified 

Materials worden loodvrije producten aangeboden voor de prijs van lood, om op deze 

manier samen het gebruik van lood tegen te gaan.   

Lood is namelijk een giftig zwaar metaal. In benzine en verf is lood inmiddels al jaren 

verboden, jagers schieten met loodvrije hagel, en de schutterijen gebruiken 

loodvangers. Verloren lood bij het vissen  kan het water vergiftigen, of met de bagger 

mee aan  land komen. Hier vormt het een gevaar voor bijvoorbeeld moestuinen. 

Lood is ook giftig voor u als visser, maar ook vooral jonge kinderen en (toekomstig) 

zwangeren zijn kwetsbaar. 

Een drietal Midden-Limburgse winkeliers in visbenodigdheden verlenen op  

enthousiaste wijze medewerking in de distributie van de materialen: Hengelsport 

centrale Limburg - Keulsebaan 501 Roermond, Euro Tacle - Raadhuisstraat 24 

Roermond en JD floats - Dorpsstraat 71A Melick. In deze winkels vindt u daarom 

loodvrije voerkorven, wartellood en karperlood. Deze zijn gemaakt van ijzerpoeder en 

een binder op basis van in water biodegradeerbaar materiaal. De gewichten zijn niet 

schadelijk voor het milieu . Het loodvrije assortiment van Modified Materials wordt in 

Nederland gemaakt en is gericht op de Nederlandse sportvisser.   

Doe mee aan deze proef en vis ook loodvrij in de Roer! 

Kijk  voor meer informatie op  www.loodvrijvissen.nl,  daar vindt u een filmpje over dit 

project onder de rubriek “nieuws”. Wilt u meer weten over de gevolgen van vissen 

met lood? Zoek dan online eens naar de campagne “Let op Lood!”  of zoek zelf op 

“lood en giftig”.   

   


