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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 

Het voorliggende visplan voor de Benedenrivieren en het Haringvliet is 

opgesteld door de Visstandbeheercommissie Benedenrivieren en 

Haringvliet i.o. Dit visplan is opgesteld door de visrechthebbende partijen 

die samenwerken binnen de VBC Benedenrivieren en Haringvliet. 

  

Het visplan beschrijft het huidige en voorgenomen visserijbeheer en de 

daarop afgestemde visserij door de sport- en beroepsvisserij in het VBC-

beheergebied. Daartoe wordt in dit visplan vastgelegd welke vissoorten, in 

welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten en 

locaties, door welke vissers en met inachtneming van welke voorwaarden 

mogen worden bevist. 

 

In dit visplan wordt eerst de huidige situatie beschreven. Vervolgens zijn 

de wensen van sport- en beroepsvisserij als streefbeeld geformuleerd. Ten 

behoeve van de realisatie van de streefbeelden zijn voorgenomen 

beheermaatregelen vastgelegd. 

 

 
 

1.2 Achtergronden 
 

Het Benedenrivierengebied is een groot en bijzonder divers gebied van 

estuaria, rivieren, kanalen en kreken met een rijke visstand. De 

binnenvisserij in het gebied wordt gekenmerkt door een complexe 

visrechtensituatie. De complexiteit van het gebied, de visrechtenstuatie 

en de veelheid van belangen bij sport- en beroepsvisserij hebben tot 

resultaat gehad dat het traject rond de opstelling van een visplan en de 

oprichting van de VBC Benedenrivieren en Haringvliet moeizaam zijn 

verlopen.  

 

Om de ontstane impasse in de aanloop naar het opstellen van dit visplan 

voor de VBC Benedenrivieren en Haringvliet i.o. te doorbreken, heeft de 

heer F.A. Petter, voorzitter van de VBC, een plan van aanpak opgesteld 

met de titel “Het net uitwerpen aan de andere kant....”. De titel is 

ontleend aan het Evangelie en is hier gebruikt als referentie naar het 

vertrouwen dat nodig is om tot een gezamenlijk visplan te kunnen komen.  

 

In de eerste verkenningen rond de VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

Missie visserij Benedenrivierengebied 

 

In het benedenrivierengebied werken sportvisserij en beroepsvisserij 

op basis van gelijkwaardigheid voortvarend samen aan een VBC 

waarbinnen door alle partijen met plezier en doelmatig gevist kan 

worden. Daarbij is de visstand duurzaam, gezond en gevarieerd en zijn 

de wateren goed toegankelijk en bereikbaar. 

Wijzigingsdatum: 

20-9-2012 

 



- Visplan voor de Benedenrivieren en Haringvliet - 

 

© 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 1-2 

versie  

 

bleek er onvoldoende vertrouwen te zijn om tot een VBC te kunnen 

komen. Het bleek lastig om vertrouwen terug te winnen omdat er veel 

tegenstrijdige belangen lijken te zijn en ook veel ongelijksoortige 

organisaties en verschillen in mandaat. Al met al werd geconstateerd dat 

men vanuit een voorgegeven eenheid (VBC) de verscheidenheid heeft 

proberen te neutraliseren. Deze poging heeft averechts gewerkt en het 

wantrouwen juist vergroot. Beter zou het zijn om de verscheidenheid als 

uitgangspunt te nemen en van daaruit naar een gezamenlijk perspectief 

te werken. Of nog beter gezegd: vanuit een gezamenlijk perspectief 

(visplan) zou de totstandkoming van een VBC, waarbinnen de 

verscheidenheid en het eigen maatwerk wordt gerespecteerd, meer 

kansen krijgen. Daarom is een plan van aanpak opgesteld dat moet leiden 

tot kaders, waarbinnen er vertrouwen kan groeien en gezamenlijke 

plannen kunnen worden ontwikkeld. 

 

Het plan van aanpak beschrijft dat het voor het verkrijgen van vertrouwen 

in de VBC nodig is om: 

 op basis van gelijkwaardigheid overleg te voeren; 

 ruimte te maken voor een gemeenschappelijke benadering; 

 niet de vooraf verkregen rechten en plichten, maar een 

gemeenschappelijk ontwikkeld visplan, leidend te laten zijn binnen de 

VBC. 

 

In het plan van aanpak zijn knelpunten en perspectieven voor de VBC 

beschreven en is een traject uitgestippeld om tot een gezamenlijk visplan 

te komen. Met het plan van aanpak is gezocht naar een andere 

invalshoek, een gemeenschappelijk belang als koepel voor de individuele 

belangen en een beloftevol perspectief voor zowel de beroeps- als 

sportvisserij. Deelbelangen en vooronderstellingen zullen ondergeschikt 

gemaakt moeten worden aan het duurzaam beheren en benutten van de 

visstand in de benedenrivieren. “Werp het net (en de hengel!) uit aan de 

andere zijde...”.  

 

De deelnemers aan de VBC hebben zich door ondertekening van het plan 

van aanpak aan het gedachtegoed van het plan en aan het voorgestelde 

traject gecommitteerd.  

 

1.3 Uitgangspunten en doelstellingen visplan 
 

Het Visplan VBC Benedenrivieren en Haringvliet heeft een aantal 

doelstellingen die voortvloeien uit het Rijksbeleid. Concreet wordt 

ingegaan op de actuele situatie en de gewenste mogelijkheden voor de 

sport- en beroepsvisserij. De VBC bepaalt in samenspraak op welke wijze 

de visstand benut kan worden. 

 

Doelstellingen visplan: 

 Het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van een planmatig, 

doelmatig en duurzaam visstandbeheer en visserijbeheer, op basis 

van gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten, doelstellingen en 

uitvoeringsprogramma voor het visstandbeheer en de visserij (zie 

hoofdstuk 4). 
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 Het bijdragen aan het realiseren en in stand houden van een 

duurzame visstand. 

 Het versterken van de samenwerking in het visstandbeheer en de 

visserij door het betrekken van en afstemmen met beleids- en 

beheerdoelstellingen van deelnemende belanghebbenden. 

 Een transparante regelgeving in de visserij. 

 Het verkrijgen van inzage in de huidige en voorgenomen bevissing als 

onderdeel van een duurzaam visserijbeheer. 

 

1.4 Werkwijze en leeswijzer 
 

Werkwijze 

Bij het schrijven van het visplan is gebruik gemaakt van het landelijke 

„sjabloon visplan‟ opgesteld door Sportvisserij Nederland en de 

Combinatie van Beroepsvissers. In de eerste plaats is het huidige 

visserijgebruik beschreven. Vervolgens zijn de wensen van sport- en 

beroepsvisserij als streefbeeld geformuleerd. Ten behoeve van de 

realisatie van het streefbeeld zijn maatregelen vastgelegd. De 

maatregelen worden door Rijkswaterstaat als waterbeheerder beoordeeld 

op strijdigheid met de KRW-doelen. Na de beoordeling door 

Rijkswaterstaat wordt het visplan ter goedkeuring voorgelegd aan het 

Ministerie van EL&I.  

 

De VBC wil de visserij duurzaam en ecologisch verantwoord uitvoeren en 

wil, waar mogelijk, de landelijke richtlijn voor het benutten van 

visstanden “Vissen met Verstand” (Werkgroep Visstandbeheer, 2003) 

volgen. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het gebied en het beleid dat 

betrekking heeft op visstandbeheer en visserij beschreven. In hoofdstuk 3 

wordt de huidige situatie van de sport- en beroepsvisserij, het 

visserijbeheer en de visstand beschreven. Onder andere een overzicht van 

visrechten, visuitzetting en visonttrekkingen komen aan de orde.  

De gewenste situatie en streefbeelden voor de visstand en visserij worden 

in hoofdstuk 4 beschreven. De vergelijking tussen streefbeelden en de 

huidige situatie leidt tot gewenste maatregelen, deze worden in hoofdstuk 

5 beschreven. In hoofdstuk zes worden de voorgenomen maatregelen 

getoetst. In hoofdstuk 7 is een uitvoeringsprogramma opgenomen, om de 

maatregelen ook daadwerkelijk te realiseren. Hoofdstuk 8... 

Het Visplan wordt besloten met bijlagen. 
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2 Huidige situatie gebied en beleid 

2.1 Gebiedsbeschrijving en begrenzing 

De VBC Benedenrivieren en Haringvliet betreft de Rijkswateren in de delta 

van de Rijn en de Maas. Voor de VBC Benedenrivieren wordt het 

omvangrijke gebied begrensd door: 

 het Vurense Fort bij Woudrichem (Merwede) 

 de stuw Hagestein en de Prinses Beatrixsluis (Lek) 

 de stuw bij Lith (Maas) 

 de aansluiting van de Amertak van het Wilhelminakanaal op de 

Amer bij Geertruidenberg 

 de aansluiting van de Gekanaliseerde Dieze (deel van de Zuid 

Willemsvaart) op de Maas bij Crèvecoeur 

 de schutsluit te St. Andries 

 de aansluiting met het Volkerak bij de Volkerakdam en de 

Hellegatsdam 

 de Haringvlietsluizen 

 

 

Figuur 2.1 Overzichtskaart plangebied 

 

Het VBC-gebied bestrijkt daarmee de volgende wateren: 

 de Hollandsche IJssel van de Julianasluis tot de aansluiting op de 

Nieuwe Maas 

 de Lek, vanaf de stuw Hagestein, de Grote sluis, de 

Koninginnesluis en de Prinses Beatrixsluis tot aan de aansluiting op 

de Nieuwe Maas 

 de Nieuwe Maas, vanaf de aansluiting met de Lek tot aan 

aansluiting op de Nieuwe Waterweg, inclusief de Rotterdamse 

havens 

 de Nieuwe Waterweg, van de aansluiting op de Nieuwe Maas tot 

Wijzigingsdatum: 

28-11-2012 
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aan de Noordzee 

 het Beerkanaal, vanaf het Hartelkanaal tot de aansluiting op het 

Calandkanaal bij Europoort, inclusief de havens 

 Calandkanaal, vanaf de aansluiting op het Hartelkanaal tot de 

aansluiting op de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland 

 Hartelkanaal, van de aansluiting op de Oude Maas tot aan 

aansluiting op het Beerkanaal 

 de Oude Maas, van Dordrecht tot aan de aansluiting op de Nieuwe 

Maas 

 de Noord, van Dordrecht tot aan de aansluiting op de Nieuwe Maas 

 de Dordtsche Kil, van de Oude Maas tot de aansluiting op het 

Haringvliet 

 Wantij, vanaf de Nieuwe Merwede tot de aansluiting op de 

Beneden-Merwede 

 Boven-Merwede vanaf Woudrichem tot aan Werkendam 

 Beneden-Merwede, vanaf Werkendam tot aan Dordrecht 

 de Nieuwe Merwede van Werkendam tot de aansluiting op de Amer 

 het Kanaal van Steenenhoek 

 de Maas, vanaf de stuw Lith tot de aansluiting op de Bergsche 

Maas 

 de Bergsche Maas, van de aansluiting op de Maas tot aan 

Geertruidenberg 

 de Afgedamde Maas, tot Woudrichem 

 het Heusdens Kanaal, van de aansluiting op de Afgedamde Maas 

en de aansluiting op de Bergsche Maas 

 het deel van de Dieze en de gekanaliseerde Dieze dat in open 

verbinding staat met de Maas 

 de Amer van Geertruidenberg tot de Moerdijkbrug 

 de Amertak/Wilhelminakanaal en de Donge tot aan de kruising met 

Rijksweg A59 

 de wateren van de Brabantse en Hollandsche Biesbosch 

 het Hollandsch Diep, van de Moerdijkbrug tot de Haringvlietbrug 

 het Haringvliet, van de Haringvlietbrug tot de Haringvlietsluizen 

 het Spui, van de aansluiting op de Oude Maas tot de aansluiting op 

het Haringvliet 

2.2 Beleid en beheer watersystemen, visstand en 

visserij  

Het relevante (Europese) beleidskader voor dit visplan wordt gevormd 

door de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura2000, de Europese 

aalverordening en het Nederlandse Aalbeheerplan. De wateren binnen het 

doelgebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’ vallen onder de Rijkswateren. 

Het Ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor het visserijbeleid, 

inclusief het aalbeheer. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 

kwantiteit van het water binnen het doelgebied ligt bij Rijkswaterstaat.  

 

Europese Kaderrichtlijn Water 

Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is om de waterlichamen in 

de betreffende stroomgebieden in 2015, of uiterlijk in 2027, in een goede 

ecologische en chemische toestand te krijgen en/of te houden. Om de 
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waterlichamen in een goede staat te krijgen of te houden zijn 

maatregelenpakketten samengesteld. Het betreft vooral 

inrichtingsmaatregelen. Maatregelen voor verbetering van de chemische 

kwaliteit moeten veelal op landelijk of Europees niveau worden genomen. 

 

Het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-

2015 (RWS, 2009a), in combinatie met het Programma Rijkswateren 

2010-2015 (RWS, 2009b) speelt een voorname rol bij de implementatie 

van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Natura2000 wetgeving. In 

deze documenten zijn de ligging en status van de waterlichamen en de 

doelen en maatregelen verankerd.  

 

KRW-doelen 

Het doelgebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’ valt binnen het BPRW-

gebied ‘Zuidwestelijke Delta’. De wateren van de ‘Benedenrivieren en 

Haringvliet’ vallen onder het (deel)stroomgebied van de Rijn-West en de 

Maas (tabel 2.1). Deze waterlichamen zijn ondergebracht in de typen O2 

en R8. De status van de waterlichamen wordt gekarakteriseerd als ‘Sterk 

veranderd’ of ‘Kunstmatig’. In bijlage II zijn de KRW maatlatten voor de 

beoordeling van de ecologische waterkwaliteit opgenomen. In bijlage III, 

afkomstig uit het Programma Rijkswateren 2010 - 2015 (RWS, 2009b), is 

voor de betreffende waterlichamen de huidige toestand en doelstellingen 

voor ecologie en chemie weergegeven.  

 

Tabel 2.1 Overzicht van de waterlichamen (inclusief watertype en status) 

behorende tot het gebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’. 

 

 

Om de doelstellingen van de KRW te bereiken, zijn in het Programma 

Rijkswateren 2010-2015 verschillende ecologische maatregelen 

geformuleerd. In bijlage IV zijn per waterlichaam de voorgenomen 

maatregelen en bijbehorende fasering weergegeven. In de planperiode 

ligt de focus voor de verschillende waterlichamen voornamelijk op het 

aantakken van zijwateren (areaalvergroting), het aanpassen van oevers 
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(aanleg NVO’s en vooroeververdediging, uiterwaardverlaging) en het 

verbeteren van de mogelijkheden tot vismigratie.  

Tabel 2.2 Huidige situatie en doel voor de visstand 

KRW waterlichaam huidige EKR-score 

(2006-2008) 

prognose 2015 doel EKR-score 

(GEP) 

Nieuwe Maas, Oude Maas 

(benedenstrooms Hartelkanaal) 

0,52 (matig) matig 0,57 - 0,6 (goed) 

Nieuwe Waterweg, Hartel-, 

Caland-, Beerkanaal 

0,52 (matig) goed 0,53 - 0,6 (goed) 

Oude Maas (bovenstrooms 

Hartelkanaal), Spui, Noord, Lek 

0,32 (matig) goed 0,43 - 0,6 (goed) 

Hollandsche IJssel 0,32 (goed) goed 0,32 - 0,6 (goed) 

Dortse Biesbosch, Nieuwe 

Merwede 

0,42 (matig) matig 0,54 - 0,6 (goed) 

Beneden Merwede, Boven 

Merwede, Sliedrechtse Biesbosch 

0,32 (matig) matig 0,46 - 0,6 (goed) 

Haringvliet west 0,37 (goed) goed 0,35 - 0,6 (goed) 

Haringvliet oost, Hollandsch Diep 0,37 (matig) goed 0,56 - 0,6 (goed) 

Bergsche Maas 0,36 (matig) goed 0,43 - 0,6 (goed) 

Beneden Maas 0,36 (matig) goed 0,43 - 0,6 (goed) 

Brabantse Biesbosch, Amer 0,36 (matig) goed 0,46 - 0,6 (goed) 

 

Natura 2000 

Natura2000 is een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden die 

door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura 2000-

netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke 

habitats) als de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de 

lidstaten. N2000 is nauw verbonden met de KRW en de Habitat- en 

Vogelrichtlijn. De Natura 2000-gebieden zijn onder de Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn aangewezen, waarbij het merendeel van de gebieden in een 

stroomgebied van de Kaderrichtlijn Water ligt. Veel van de Natura 2000-

doelen zijn dus afhankelijk van de watercondities in een Natura 2000-

gebied. De afspraken die in KRW-kader worden gemaakt, moeten dus 

overeenstemmen met de Natura 2000-doelen.  

 

In Nederland bestaat Natura 2000 oorspronkelijk uit 162 gebieden op 

Nederlands grondgebied. Vier van deze gebieden liggen in het doelgebied 

‘Benedenrivieren en Haringvliet’, namelijk het Hollandsch Diep, het 

Haringvliet, de Oude Maas en de Biesbosch (tabel 2.2). Voor deze en alle 

andere Natura 2000-gebieden moeten uiterlijk december 2013 

beheerplannen zijn opgesteld.  

 

Het beheerplan Natura 2000 Deltawateren omvat een beschrijving van de 

Natura2000 doelen voor de waterlichamen Hollandsch Diep, Haringvliet en 

Oude Maas. Voor de Biesbosch wordt een apart beheerplan opgesteld. Tot 

op heden zijn er voor beide beheerplannen nog geen definitieve versies 

opgesteld. 
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Tabel 2.3 KRW-waterlichamen en N2000-gebieden in het doelgebied 

‘Benedenrivieren en Haringvliet’ 

 
 

Europese aalverordening en Nederlands aalbeheerplan 

In 2009 is het Nederlandse aalbeheerplan goedgekeurd door de Europese 

Commissie. Het plan zet in op een herstel van de Europese aalstand met 

behoud van een gereguleerde aalvisserij. Concreet houdt dit in dat 

sportvissers in alle wateren die onder de VISpas vallen, alle gevangen aal 

direct in hetzelfde water terug moeten zetten (deze regel is door 

Sportvisserij Nederland al per 1 januari 2009 ingevoerd) en dat de 

beroepsvissers vanaf 2010 niet meer op aal mogen vissen in de maanden 

september, oktober en november. In 2012 zal het huidige Nederlands 

aalbeheerplan worden geëvalueerd en zal rapport worden uitgebracht aan 

de Europese Commissie. De commissie zal haar beoordeling van de 

evaluatie voor eind 2013 terugkoppelen aan het Ministerie van EL&I. 

Daarna zal het aalbeheerplan eventueel worden herzien. 

 

Gesloten gebieden aalvisserij 

Per 1 april 2011 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (EL&I), als onderdeel van de nieuwe Wet Dieren, besloten 

om een groot aantal gebieden in Nederland te sluiten voor de aalvisserij. 

Onderzoek van IMARES en RIKILT heeft namelijk uitgewezen dat in deze 

gebieden de concentraties aan schadelijke dioxines en dioxineachtige 

PCB’s (totaal-TEQ) in aal de wettelijk norm van 10 picogram TEQ per 

gram versgewicht overschrijdt. Met deze maatregel wil het ministerie 

voorkomen dat vervuilde aal als levensmiddel op de markt wordt 

aangeboden.  
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Volgens een schatting van het ministerie van EL&I zijn in totaal ongeveer 

85 beroepsvissers direct getroffen door het vangstverbod. De TEQ-norm 

voor schubvis wordt niet overschreden. Naast het vangst- en 

handelsverbod van vervuilde aal, is er ook een verbod ingesteld op de 

vangst en handel van wolhandkrab. Het verbod is vormgegeven als 

verbod voor het vissen met aalvistuigen in de aangewezen gebieden. De 

vistuigen betreffen de aalfuik, visfuik, ankerkuil, aalkistje, aalhoekwant, 

aaldogger, aalzegen, aaskuil, peur en het electrovisapparaat. Met het 

vangstverbod van aal en wolhandkrab zijn eveneens de 

huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen voor zover deze 

betrekking hebben op het aalvisrecht in deze gebieden mogen tijdelijk 

niet benut worden (zodra al weer voldoende schoon is komen deze 

visrechten weer ter beschikking aan de visrechthebbenden of diens 

erven). Voor de betreffende vissers vervalt dus ook de verplichte 

deelname aan de visstandbeheercommissie (VBC) Benedenrivieren en 

Haringvliet. Dit geldt uiteraard niet voor die beroepsvissers die, naast het 

aalvisrecht, ook schubvisrecht bezaten. De huurovereenkomsten en 

schriftelijke toestemmingen voor schubvisrecht kunnen wel benut worden. 

 

Het vangstverbod heeft grote invloed op de beroepsvisserij op aal in het 

gebied ‘Benedenrivieren en Haringvliet’. Alle wateren in het gebied 

‘Benedenrivieren en Haringvliet’, zoals benoemd in hoofdstuk 2, zijn per 1 

april 2011 gesloten voor de aalvisserij (fig. 2.2 en bijlage V ).  

 

 

 

Figuur 2.2 Overzichtskaart van het Ministerie van EL&I van het gesloten 

gebied voor aalvisserij in het Benedenrivierengebied. Nb. het 

Krammer-Volkerak behoort wel tot gesloten gebied, maar valt 

buiten het plangebied van de VBC Benedenrivieren en 

Haringvliet 
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3 Huidige situatie visserij, visserijbeheer 

en visstand 

3.1 Visrechten en visserijgebruik 

Typen overeenkomsten voor regeling visrechtensituatie 

Voor de uitgifte van visrechten of de toestemmingverlening door de 

visrechthebbende zijn op basis van de Visserijwet verschillende 

modaliteiten mogelijk. In het grote gebied van de VBC Benedenrivieren 

met zijn lange visserijhistorie komen tal van verschillende typen 

overeenkomsten voor. 

 Visrecht van de staat (huur): Voor staatswateren worden de 

visrechten per water of een deel daarvan verhuurd aan 

beroepsvissers en aan sportvissers. Op de meeste wateren is sprake 

van gesplitste verhuur, waarbij het aalvisrecht veelal werd verhuurd 

aan de beroepsvisserij en het schubvis-visrecht veelal aan de 

sportvisserij. Sinds de instelling van het visverbod op aal en 

wolhandkrab als gevolg van te hoge dioxineconcentraties zijn de 

huurovereenkomsten voor wat betreft het aalvisrechtdeel voorlopig 

niet benutbaar in het gebied. Behalve gesplitste verhuur komen 

vanouds ook situaties voor waarbij het volledig visrecht of het 

schubvis-visrecht aan een beroepsvisser wordt verhuurd; of juist aan 

de sportvisserij. Aan de huurovereenkomsten kunnen nadere 

beperkende voorwaarden m.b.t. de visserij verbonden zijn. 

Een huurovereenkomst wordt voor de duur van maximaal 6 jaar 

afgesloten. Huurders bouwen daarbij rechten op. Hierbij geldt een 

automatisch verlengingsrecht na afloop van de 6-jarige periode, 

waarbij het de verhuurder niet zondermeer is toegestaan de 

overeenkomst zomaar te beëindigen. Behalve verhuur door de staat 

komen in het gebied ook wateren voor waarbij verhuur plaatsvindt 

door een gemeente of bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer; 

- Privaatrechtelijke toestemming: Deze toestemming voor 

(meestal) het vissen met nader genoemde vistuigen, of voor de 

visserij op een bepaald type visrecht, wordt voor de duur van 

maximaal 3 jaar (schriftelijke toestemming voor de zegenvisserij 2 

jaar) afgegeven en kan beperkende voorwaarden bevatten. Op één 

(deel van) viswater kunnen meerdere toestemmingen afgegeven zijn. 

Schriftelijke toestemmingen worden soms uitgegeven door de staat, 

maar dit kan ook een gemeente zijn of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 

Het kan echter ook zo zijn dat een huurder van het visrecht derden 

weer een toestemming geeft (bijvoorbeeld een visser die het visrecht 

van de staat huurt en een andere visser toestemming verleent in dat 

water te vissen). De beroepsvisserij op schubvis is in het 

Benedenrivierengebied vooral op deze manier via toestemmingen 

geregeld. Dit betreft dan deels schriftelijke toestemmingen voor de 

zegenvisserij die door de staat direct aan een aantal beroepsvissers 

worden afgegeven; en deels toestemmingen voor deze visserij die 

Wijzigingsdatum: 

28-11-2012 
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door de sportvisserij aan beroepsvissers worden afgegeven. 

- Heerlijk visrecht: Een houder van een heerlijk visrecht heeft 

het recht op het vissen boven gronden van de eigenaar van het 

water zonder dat die eigenaar daar zeggenschap over heeft. 

Voor 1838 konden het eigendom van de grond onder het water 

en het visrecht apart verhandeld worden. Sinds de invoering van 

het Burgerlijk Wetboek is dit niet meer mogelijk. In artikel 641 

van het (oude) Burgerlijk Wetboek werden deze oude rechten 

wel geëerbiedigd. Dit betekent dat de oude rechten tot in lengte 

van jaren kunnen blijven bestaan. Juridisch zijn heerlijke 

visrechten (ook wel oude zakelijke visrechten) alleen relevant 

indien kan worden aangetoond dat zij in 1838 al bestonden. De 

oude zakelijke visrechten kunnen vervallen, als het visrecht en 

het grondeigendom bij één (rechts)persoon komen te liggen. Ze 

mogen daarna niet meer apart verhandeld worden. 

- Poorterrecht: Een bijzonder vorm van heerlijk visrecht is het 

zogenaamde poorterrecht. De Woerkummers (inwoners van 

Woudrichem; de poorters en poorterskinderen) hadden van 

oudsher het recht om op grote gedeelten van de Afgedamde 

Maas en de Merwede te vissen. Het is een bijzonder visrecht. Dit 

visrecht was verstrekt door de landsheer, niet aan een ridder, 

een baron of stadsbestuur, maar aan het gewone volk die dit 

privilege kreeg en wel op 3 juni 1362. In 1909 werd de 

Coöperatieve Visscherijvereeniging De Hoop opgericht die tot op 

heden het visrecht beheert. Het poorterschap kan op 

verschillende manieren verkregen worden: 

 geboorte, het poorterschap is erfelijk; 

 huwelijk met een poorter; 

 men moest zich in de stad vestigen; 

Men verloor het poorterschap als men zich buiten de stad ging 

vestigen, dus in een ander dorp. Tot op heden is dit nog steeds 

het geval, maar voor het effectueren van het poortersschap is 

tevens vereist dat men lid is van Vissscherijvereniging De Hoop. 

Dit lidmaatschap is voor het leven of totdat men naar een andere 

stad gaat verhuizen. Voor “de Drielen” (Kerkdriel, Velddriel, 

Hoenzadriel) geldt een vergelijkbare situatie. 

 

Aanvullende documenten 

Voor het uitoefenen van de visserij met beroepsvistuigen zijn soms 

aanvullende documenten vereist. Naast de grote visakte is dat voor 

bepaalde locaties een toestemming van de beheerder van een water om 

vangtuigen te plaatsen en/of de visserij uit te oefenen. Voorbeelden zijn: 

 toegang tot havens zoals in Rotterdam/Maasvlakte/Moerdijk; 

 toestemming voor het plaatsen van vaste hokfuiken. Deze mogen het 

scheepvaartverkeer niet hinderen; 

 vergunning uitoefening visserij in Natura2000 gebieden. 
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Visrechtenverdeling 

De lange visserijhistorie in het Benedenrivierengebied en de wijzigingen in 

het overheidsbeleid hebben niet alleen geresulteerd in een aantal 

bijzondere regelingen met betrekking tot het visrecht, maar in delen van 

het gebied ook in een versnipperde visrechtenverdeling. Binnen het 

gebied zijn enkele zeer grote percelen aanwezig waarvoor het visrecht 

verhuurd wordt, maar daarnaast zijn ook vele kleine, en soms hele kleine, 

percelen aanwezig. Bovendien wordt in een aantal gevallen het visrecht 

door de huurder op zijn beurt weer doorgegeven aan een derde in de 

vorm van een schriftelijke toestemming, wat de visrechtenverdeling nog 

complexer maakt.  

 

Sportvisserij  

 

Rechten van de sportvisserij  

In bijlage VII is een kaart opgenomen waarop de visrechten van de 

sportvisserij zijn weergegeven. De wateren behorend tot het gebied zijn 

voor een groot gedeelte opgenomen in de landelijk VISpas (dit zijn de 

wateren waarvoor de rechten bij de Sportfederaties Zuidwest- of Midden-

Nederland liggen). Dat wil zeggen dat elke visser in het bezit van deze 

VISpas in de desbetreffende wateren mag vissen conform de algemene 

voorwaarden vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals 

vermeld bij de federatie Zuidwest Nederland.  

 

Langs de grote rivieren in het doelgebied liggen ook enkele trajecten en 

waterlichamen (zand- en grindafgravingen, oude rivierarmen, etc.) die 

niet zijn beschreven in de VISpas. Vaak zijn deze opgenomen in een 

lokale toestemming, of zijn uitgesloten van elke vorm van sportvisserij.  

 

Daarnaast geldt voor de sportvisserij in het Europoortgebied (Maasvlakte, 

Botlekgebied en de Nieuwe Waterweg vanaf Maassluis) geen 

VISpasverplichting. Deze wateren zijn aangeduid als kustwater en vallen 

buiten de regeling van de VISpas. Hier mag gevist worden zonder 

schriftelijke toestemming. 

 

Hengelsportverenigingen 

De sportvisserijbelangen in het Benedenrivierengebied worden 

hoofdzakelijk behartigd door federatie Zuid-West Nederland. Een klein 

deel van het VBC-gebied (Lek, Lekkanaal en Merwedekanaal) valt onder 

federatie Midden-Nederland. In totaal zijn er 259 hengelsportverenigingen 

bij de federatie Zuid-West Nederland aangesloten. Het aantal 

hengelsportverenigingen in het gebied wordt geschat op 70-80 

verenigingen. Het aantal afzonderlijke sportvissers dat gebruik maakt van 

de wateren in het Benedenrivierengebied is niet bekend. De indruk is dat 

tussen de 5.000 - 15.000 sportvissers actief zijn in dit gebied.  

 

Enquête Sportvisserij Zuidwest Nederland 

De wateren in het Benedenrivieren gebied zijn veelal openbare wateren 

(waar met een landelijke VISpas gevist mag worden). Het is daardoor niet 

bekend hoeveel mensen jaarlijks in het doelgebied vissen. Om toch een 

beeld te schetsen van de sportvisserij in het gebied zijn in 2011, in 
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opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland, twee enquêtes uitgevoerd 

door het Center for Knowledge Transfer van de Tilburg University. Deze 

enquêtes zijn door respectievelijk 166 en 144 sportvissers ingevuld. De 

uitkomsten hebben daardoor slechts betrekking op een zeer gering deel 

van de 138.000 leden van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De 

uitkomsten van de enquête worden niet representatief geacht voor het 

totale ledenbestand en geven daarom nadrukkelijk enkel indicatieve 

informatie.  

 

De enquête bestond uit een aantal vragen over de beoefening van 

sportvisserij in het Benedenrivierengebied, waaronder de meest bezochte 

wateren, beoefende vistechnieken en de visserij-intensiteit. De 

ondervraagden waren voornamelijk afkomstig uit het midden en zuiden 

van Nederland. Voor de enquêtes zijn de zoute wateren binnen het gebied  

(Nieuwe Waterweg, Botlekgebied) buiten beschouwing gelaten. 

 

1. Meest bezochte viswateren 

Uit de gecombineerde resultaten van beide enquêtes komt naar voren dat 

vooral de Amer, de Maas (vanaf Lith), de Oude Maas (bij Rotterdam), het 

Haringvliet en de Boven Merwede populaire wateren zijn waarin gevist 

wordt (afbeelding 3.1). De Nieuwe Maas blijkt het minst populair te zijn 

onder de ondervraagden. 

 

Figuur 3.1 Viswateren in het Benedenrivierengebied inclusief het 

percentage sportvissers (n=310) dat het water als 

voornaamste viswater aanduidt 

13,1%

9,8% 9,5%
8,5% 8,3%

6,3%
5,4% 5,1%

3,5% 3,2% 3,2%
2,6% 2,5% 2,2%

1,9%

7,4%7,6%

0%

5%

10%

15%

A
m

er

M
aa

s 
(v

an
af

 L
ith

)

O
ud

e 
M

aa
s 
(b

ij 
R
ot

te
rd

am
)

H
ar

in
gv

lie
t

B
ov

en
 M

er
w
ed

e

B
er

gs
e 

M
aa

s

A
fg

ed
am

de
 M

aa
s

H
ol
la
nd

s 
D
ie
p

H
ol
la
nd

se
 IJ

ss
el

 (v
an

af
 G

ou
da

)

B
en

ed
en

 M
er

w
ed

e

B
ie
sb

os
ch

N
ie
uw

e 
W

at
er

w
eg

Le
k 

(v
an

af
 H

ag
es

te
in

)

N
ie
uw

e 
M

er
w
ed

e

D
or

dt
se

 K
il

N
oo

rd

N
ie
uw

e 
M

aa
s

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 v

is
s
e
rs

 



- Huidige situatie visserij, visserijbeheer en visstand - 

 

3-5 © 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

  

 

2. Type visserijen 

In de enquêtes wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal 

verschillende type sportvisserijen, te weten: 

- Snoekbaarsvisserij 

- Recreatieve visserij 

- Snoekvisserij 

- Karpervisserij 

- Vliegvisserij 

- Palingvisserij 

- Wedstrijdvisserij 

 

Hieronder worden de betreffende typen visserijen kort besproken. 

 

Snoekbaarsvisserij 

De snoekbaarsvisserij wordt voor een groot deel uitgeoefend vanuit 

bootjes omdat de oevers vaak ontoegankelijk zijn. Hierbij wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van kunstaas. Ook het vissen met dode 

aasvisjes (spiering, witvis) in combinatie met een dobber of loodsysteem 

wordt beoefend.  

 

Recreatieve visserij 

Binnen de recreatieve visserij zijn soorten als brasem, kolblei, blankvoorn 

en winde belangrijke doelsoorten. Deze soorten worden in vrijwel alle 

wateren bevist met de vaste hengel en de werphengel.  

 

Snoekvisserij 

De snoekvisserij wordt zowel vanaf de kant als vanuit bootjes beoefend. 

Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kunstaas en dode 

aasvissen (makreel, spiering, sardine, baars, witvis).  

 

Karpervisserij 

Karpervissers vissen voornamelijk vanaf de kant. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van werphengels opgetuigd met loodsystemen. Deze tak van 

visserij wordt ook vaak ’s nachts uitgeoefend. 

 

Wedstrijdvisserij 

In het Benedenrivierengebied worden jaarlijks een groot aantal 

viswedstrijden gehouden. Deze wedstrijden worden voornamelijk 

georganiseerd door lokale hengelsportverenigingen en zijn onder te 

verdelen in witviswedstrijden, snoekbaarswedstrijden en 

zeeviswedstrijden. 

 

Bij witviswedstrijden worden vissers op vooraf uitgezette trajecten 

ingedeeld. Vanaf de oever, steigers of vanuit bootjes wordt voornamelijk 

op soorten gevist als brasem, kolblei en blankvoorn. Daarbij wordt met de 

vaste hengel of de werphengel gevist. Uit gegevens van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland blijkt dat er in 2011 ongeveer 550 wedstrijden in 

deze categorie zijn georganiseerd waarbij er ongeveer 15.000 

startbewijzen zijn uitgegeven. Het aantal wedstrijdlocaties in het 

Benedenrivierengebied is (nader in te vullen). 
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Naast de lokale viswedstrijden wordt jaarlijks ook het Nederlands 

Kampioenschap Snoekbaarsvissen (NKS) georganiseerd. Het totaal aantal 

deelnemers aan het NKS in 2011 bedroeg 138 personen.  

 

Zeevisserij 

In de enquêtes zijn de visserijen in zoute wateren buiten beschouwing 

gelaten. In het Benedenrivierengebied liggen echter enkele zoute wateren 

zoals de Nieuwe Waterweg en het Europoort gebied waar veel gevist 

wordt. Deze tak van visserij kenmerkt zich door het gebruik van lange 

strandhengels met een lijn waar meerdere haken (max. 3, de 

zogenaamde paternoster) aan bevestigd zijn. Doelsoorten binnen deze tak 

van visserij zijn platvis, wijting, steenbolk, gul, zeebaars en paling. 

 

Er worden jaarlijks ook een aantal zeeviswedstrijden aan de Nieuwe 

Waterweg en in het havengebied van Rotterdam georganiseerd. Vissers 

worden, net als tijdens wedstrijden in het zoete water, op vooraf 

uitgezette trajecten ingedeeld. In 2011 werden in dit gebied ongeveer 137 

wedstrijden georganiseerd waarbij circa 5.000 startbewijzen zijn 

uitgegeven.  

 

3. Populariteit vistechnieken 

Uit gecombineerde resultaten van beide enquêtes blijkt dat veel 

sportvissers meer dan één vistechniek beoefenen. Hierbij zijn vooral de 

snoekbaars- en recreatieve visserij erg populair (afbeelding 3.2) Beiden 

worden door ongeveer 50% van de ondervraagde vissers beoefend. De 

populariteit van deze twee visserijentypen is ook waarneembaar in 

afbeelding 3.3. Hierin wordt per visserijtype het percentage sportvissers 

weergegeven dat dit type visserij als voornaamste beoefend.   

 

Figuur 3.2 Het percentage sportvissers per visserijtype (meerdere 

visserijtechnieken per visser mogelijk) 
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Figuur 3.3 Het percentage sportvissers per voornaamste visserijtype 

(één type visserij per visser) 
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4. Visserij-intensiteit 

De ruime meerderheid van de ondervraagden (83%) vist tussen de 1 en 

12 keer per maand, waarbij ruim een derde 5 tot 8 keer per maand vist.  

 

Figuur 3.4 De intensiteit van sportvisserij per maand 
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Vangstgegevens 

In bijlage VI staan de lengtefrequentie grafieken weergegeven voor de 

vissoorten die geregistreerd zijn via de hengelvangstregistraties van 

Sportvisserij Nederland. Daarnaast zijn er ook lengtefrequentie grafieken 

weergegeven van snoekbaars gebaseerd op hengelvangstregistraties uit 

de periode 2006 - 2010, vangstregistraties van visgids Willem Stolk. Uit 

de registraties is op te maken dat de vangst van snoekbaars voornamelijk 

vissen tussen 40-65 cm betreft (SVN en W. Stolk). De vangst van baars 

en snoek betrof voornamelijk individuen met lengtes tussen 

respectievelijk 21-45 cm en 61-85 cm (SVN). De lengte van gevangen 
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brasem lag voornamelijk tussen 41-55 cm.  

 

Beroepsvisserij 

In het Benedenrivierengebied zijn diverse beroepsvisserijbedrijven actief 

plus enkele vissers die in een klein gebied vissen, vaak op basis van 

heerlijke visrechten of poorterrechten. De beroepsvisserij richtte zich tot 

het visverbod in 2011 voornamelijk op aal en wolhandkrabben; en in 

kleine delen van het gebied ook op schubvis (voornamelijk snoekbaars 

o.b.v. kleine percelen volledig visrecht of schubvisrecht, of als te 

behouden bijvangst). Vier bedrijven (Klop, Struik, Koman en Nobel) zijn ’s 

winters actief met een zegen, voornamelijk in Haringvliet, Hollandsch 

Diep, Biesbosch en Merwede. Doelsoorten zijn pootvis (brasem en 

blankvoorn) en snoekbaars. Eén visser is actief met staand want in de 

winter. Deze visserij wordt door De Man beoefend in de Rotterdamse 

havens waar een zegenvisserij niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Verder 

wordt de staand want visserij op beperkte schaal uitgeoefend in de 

havens van Moerdijk, enkele plekken waar een visser het heerlijk recht 

heeft en enkele plekken waar een visser het volledige recht huurt van 

Staatsbosbeheer.  

 

Tabel 3.4 Overzicht beroepsvissers  

Naam Visrecht Type overeenkomst Vangtuigen 
Visserijbedrijf v/h Fa. W. Klop en 
Zonen B.V. 

aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

schubvisrecht schriftelijke toestemming van 
Staat en Staatsbosbeheer 

zegen 

heerlijk recht  

Visserijbedrijf J. Struik en Zn. 

 

aalvisrecht (niet 
benutbaar)  

 aalvistuigen 

schubvisrecht schriftelijke toestemming van 
sport 

 

schriftelijke toestemming van 
Staat en Staatsbosbeheer 

zegen 

heerlijk recht zegen en staand 
want 

Visserijbedrijf L.J. Nobel 

 

aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

bijvangstregeling   

schubvisrecht schriftelijke toestemming van 
Staat en Staatsbosbeheer 

zegen 

schriftelijke toestemming van 
sport 

zegen 

Staatsbosbeheer zegen 

Visserijbedrijf J.P. van der 
Zanden 

aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 ankerkuilen , 
fuiken en elektro 

schubvisrecht huurovereenkomst van Staat, 
schriftelijke toestemmingen 
van sport en derden 

 

V.O.F. Visserijbedrijf M. de Visser aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

Visserijbedrijf I. Fiole aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

Visserijbedrijf Koman’s Vishandel 
B.V. 

aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

schubvisrecht schriftelijke toestemming van 
Staat en Staatsbosbeheer, 
huur van derden 

zegen  

Visserijbedrijf P.T. de Man schubvisrecht huurovereenkomst gemeente staand want 

Visserijbedrijf W.J. den Boer aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 



- Huidige situatie visserij, visserijbeheer en visstand - 

 

3-9 © 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

  

 

schubvisrecht huurovereenkomst van Staat  

Visserijbedrijf A.G. van der Waal aalvisrecht (niet 
benutbaar)  

 aalvistuigen 

bijvangstregeling   

Visserijbedrijf A. Van Leest aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

Visserijbedrijf W. van Wijk aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

schubvisrecht huurovereenkomst van Staat 
en beroepsvisser 

 

heerlijk recht zegen en staand 
want 

Visserijbedrijf T.A. Sperling 
(geen verplicht VBC lid) 

aalvisrecht (niet 
benutbaar) 

 aalvistuigen 

Woudrichemse Coöperatieve 
Visscherijvereeniging De Hoop 

schubvisrecht heerlijk recht zegen en staand 
want 

 

De verplichting voor deelname aan de VBC is vooralsnog alleen van 

toepassing wanneer het visrecht via een huurovereenkomst of schriftelijke 

toestemming van de Staat is verkregen. In de Tweede Kamer is 

aangekondigd dat de VBC-verplichting op basis van de Visserijwet zal 

worden uitgebreid naar alle binnenwateren (incl. alle heerlijke visrechten). 

 

Voor zover beschikbaar zijn de schubvisrechten per visserijbedrijf in 

bijlage VII op de kaart weergegeven. Voor enkele percelen is het 

schubvisrecht door beroepsvissers doorverhuurd aan een andere 

beroepsvisser. In deze gevallen is alleen de oorspronkelijke huurder op de 

kaart weergegeven. In verband met de intrekking van het aalvisrecht zijn 

deze rechten niet weergegeven (zie paragraaf 2.2.4). 

 

3.2 Visstand en viswatertype  

Algemene beschrijving visstand 

Het Benedenrivierengebied vormt de delta van de Maas en de Rijn. Het 

gebied omvat een groot aantal watergangen met veel morfologische 

variatie. Voor de visstand is het een waardevol gebied dat een veelheid 

aan habitats biedt.  

 

Mede door deze variatie aan habitats was de visstand in de 

benedenrivieren van oorsprong rijk en gevarieerd. In haar visie beschrijft 

de werkgroep Zilveren Stromen dat de visstand in het 

benedenrivierengebied als gevolg van de aanleg van stuwen en 

waterkrachtcentrales en door de normalisatie van vaarwegen 

(kanalisering) in de 20e eeuw relatief snel verarmde (Quak en van 

Aalderen, 2008). Door recente ecologische en hydrologische 

verbeteringen in het gebied (migratievoorzieningen, rivierverruiming: zie 

Autonome Ontwikkelingen), wordt het gebied tegenwoordig weer 

gekenmerkt door een rijke visstand. Sinds een aantal jaren komen 

typische riviervissen weer algemener voor en worden voor uitgestorven 

geachte soorten weer incidenteel waargenomen. Daarbij vormen de 

benedenrivieren ook weer een belangrijke doorgangsroute voor 

migrerende vispopulaties. Kenmerkende migrerend soorten zijn aal, zalm, 

zeeforel, fint, rivier- en zeeprik en houting. 
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OVB Monitoring op Haringvliet en Hollands Diep 

In 2004 is de visstand in het open water van het Haringvliet en het 

Hollands Diep door de OVB met behulp van een wonderkuil bepaald 

(Bremer, 2005). Hierbij zijn bemonsteringen uitgevoerd in verschillende 

dieptezones (<5m, 5-10m, 10-15m en >15m). De oeverzones zijn buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Haringvliet 

In tabel 3.5 zijn de resultaten van deze bemonstering weergegeven voor 

het Haringvliet. In de tabel zijn alleen de resultaten voor de  meest 

gevangen vissoorten weergegeven.  

 

Tabel 3.5 Bestandschattingen van de meest gevangen vissoorten in het 

Haringvliet in kg per hectare (2004) 

Vissoort Totaal 0+ >0+ -15 

cm 

16-25 

cm 

26-40 

cm 

>40 cm 

Blankvoorn 14,0 0,0 0,0 0,4 12,6 0,9 

Brasem 54 0,1 0,0 1,0 15,7 37,2 

Snoekbaars 13,0 0,1 0,0 0,1 2,4 10,2 

Winde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Snoek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 84      

 

De totale visbiomassa van het Haringvliet bestaat voor 65% uit brasem en 

voor bijna 35% uit snoekbaars en blankvoorn. De kleinste visbiomassa is 

te vinden in de relatief diepere delen (meer dan 15 meter) van het water. 

De dominante soorten in de diepe delen zijn snoekbaars en in mindere 

mate brasem. In ondiepere delen  (minder dan 15 meter) is de hoogste 

biomassa aan vis te vinden. Hier wordt de biomassa voornamelijk 

gedomineerd door brasem.  

 

Ongeveer 69% van de biomassa aan brasem wordt bepaald door 

individuen die groter zijn dan 40 cm. Voor snoekbaars geldt dat 79% van 

de biomassa wordt bepaald door vissen groter dan 40 cm. Voor 

blankvoorn geldt dat de biomassa voor bijna 100% wordt bepaald door 

individuen groter dan 25 cm.  

 

Gezien de bestandschatting kan het Haringvliet getypeerd worden als een 

brasem-snoekbaars viswatertype.  

 

Hollands Diep 

In tabel 3.5 zijn de resultaten van deze bemonstering op het Hollands 

Diep weergegeven. Ook hier zijn alleen dichtheden van de meest 

gevangen vissoorten gepresenteerd.  
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Tabel 3.6 Bestandschattingen van de meest gevangen vissoorten in het 

Hollands Diep (2004) 

Vissoort Totaal 0+ >0+ -15 

cm 

16-25 

cm 

26-40 

cm 

>40 cm 

Blankvoorn 7,0 0,0 0,0 0,1 5,4 1,5 

Brasem 114,0 0,1 0,0 0,5 13,7 99,6 

Snoekbaars 11,0 0,1 0,0 0,0 0,8 9,7 

Winde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Totaal 134      

 

Net als het Haringvliet wordt het de visbiomassa in het Hollands Diep 

gedomineerd door brasem (85%), snoekbaars en blankvoorn (samen 

15%). Ook hier wordt de grootste visbiomassa in de relatief ondiepere 

delen (tot 10 meter) van het water gevonden. Zowel de diepe als de 

ondiepe delen worden gedomineerd door brasem. Snoekbaars komt in 

mindere mate voor. 

 

Ongeveer 88% van de biomassa aan brasem wordt bepaald door 

individuen die groter zijn dan 40 cm. Voor snoekbaars geldt dat 91% van 

de biomassa wordt bepaald door vissen groter dan 40 cm. Voor 

blankvoorn geldt dat de biomassa voor bijna 100% wordt bepaald door 

individuen groter dan 25 cm.  

 

Gezien de bestandschattingen kan geconcludeerd worden dat ook het 

Hollands Diep getypeerd kan worden als een brasem-snoekbaars 

viswatertype.  

 

Visstandbemonstering VisAdvies 

In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft VisAdvies in 2006 een 

visstandbemonstering uitgevoerd in het Benedenrivierengebied (de Lange 

en Vriese, 2006) Deze bemonstering was erop gericht om de 

aanwezigheid van jonge fint in het Benedenrivierengebied vast te stellen. 

Daarnaast diende de bemonstering als nulmeting voor 

visstandbemonsteringen in het kader van de KRW.  

 

Binnen het onderzoek zijn 16 locaties bemonsterd, waarvan de meeste in 

het kader van natuurontwikkelingsprojecten zijn gecreëerd. Het gaat 

hierbij overwegend om stagnante of traag stromende wateren, die door 

middel van strekdammen of drempels van de hoofdstroom zijn afgesloten. 

Daarnaast zijn er enkele (voormalige) kreken bemonsterd. De 

bemonsteringen zijn uitgevoerd met behulp van kor, zegen, 

elektrovisapparaat en in enkele gevallen met de stortkuil.  

 

Voor de bemonsteringslocaties zijn het aantal gevangen individuen per 

soort en lengtefrequentieverdelingen voor geselecteerde soorten 

weergegeven. Er zijn geen bestandsschattingen uitgevoerd. In totaal zijn 

bij de onderzoeksinspanningen 28 vissoorten aangetroffen. De fint is niet 

aangetroffen. De vangsten betroffen voornamelijk juveniele vissen (0+,1+ 

en 2+). Verhoudingsgewijs werden slechts lage aantallen volwassen 

dieren gevangen.  
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Monitoring MWTL-programma 

Sinds 1992 voert Rijkswaterstaat Waterdienst biologische monitoring uit 

in zoete Rijkswateren. Dit monitoringsprogramma is onderdeel van het 

‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)’ programma. 

Eén van de onderdelen van de biologische monitoring in de zoete 

Rijkswateren waarover informatie is gewenst, betreft de visstand. De 

opname van de visstand bestaat uit twee gescheiden programma’s, 

namelijk: 

- actieve Monitoring Zoete Rijkswateren; 

- passieve Monitoring Zoete Rijkswateren. 

Bij de Passieve Monitoring worden op een aantal vaste locaties in 

Nederland fuikvangsten van beroepsvissers geregistreerd. Tijdens de 

Actieve Monitoring wordt op vaste trajecten in de grote rijkswateren 

bemonsterd met behulp van een boomkor en het elektrovisapparaat. 

Voor het benedenrivierengebied zijn het Hollands Diep, de Oude Maas en 

de Nieuwe Merwede opgenomen in het programma (Wiegerinck, 2006; 

van Kessel, 2008-2011).  

 

Beschrijving visstand Benedenrivieren 

Bij de actieve vismonitoring in 2010 werd geconstateerd dat de brasem en 

snoekbaars sterk dominant zijn in de visbiomassa op het Hollands Diep 

(van Kessel et al, 2011). De visbiomassa op de Nieuwe Merwede en de 

Oude Maas is veel lager dan op het Hollands Diep. Bij de 

korbemonsteringen op de Nieuwe Merwede werd de hoogste biomassa 

gevonden voor brasem, terwijl de winde het grootste aandeel had aan de 

visbiomassa in de oeverzone. Ook bij de elektrobemonsteringen in de 

oever van de Oude Maas bleek de winde het grootste biomassa-aandeel te 

hebben, terwijl de kolblei het grootste aandeel aan de visbiomassa in het 

open water van de Oude Maas had.  

 

In figuren 3.5 en 3.6 is de voor de meest voorkomende soorten de 

biomassa per gebied (Hollands Diep, Nieuwe Merwede en Oude Maas) 

weergegeven voor zowel het open water (kor) als de oever (elektro). 
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Figuur 3.5 Biomassa (kg/ha) van de soorten met het hoogste biomassa-

aandeel voor de korbemonsteringen op het Hollands Diep, de 

Nieuwe Merwede en de Oude Maas 
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Figuur 3.6 Biomassa (kg/km) van de soorten met het hoogste biomassa-

aandeel voor de bemonsteringen met het elektrovisapparaat op 

het Hollands Diep, de Nieuwe Merwede en de Oude Maas 
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Figuur 3.7 Verloop in de biomassa van meest voorkomende vissoorten op de 

Benedenrivieren volgens MWTL-onderzoek  
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Figuur 3.8 Verloop in de snoekbaars biomassa op het Hollandsch Diep, de Nieuwe 

Merwede en de Oude Maas volgens MWTL-onderzoek 
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Onderzoek naar visstand in de Biesbosch 

 

De meeste visstandonderzoeken in het VBC gebied zijn gericht op de 

visstand van de grote rivieren. In 2011 is daarom een onderzoek 

uitgevoerd dat gericht was op het verkrijgen van inzicht in de functie van 

de verschillende habitats in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch voor 

vis (Kroon en Peters, 2011). Hierbij is visstandonderzoek uitgevoerd in de 

Noordwaard en het Gat van het Zand in de Brabantse Biesbosch en in de 

oude kreken in de Sliedrechtse Biesbosch. Binnen het onderzoek is 

gebruik gemaakt van een 8 meter brede kuil en van het 

elektrovisapparaat. In totaal zijn bij het onderzoek ruim 5.700 vissen 

(1.024 kg) gevangen die 25 vissoorten vertegenwoordigden. De vangst 

bestond qua aantallen voornamelijk uit blankvoorn (74% van het totaal 

aantal gevangen exemplaren), gevolgd door brasem (12%) en kolblei 
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(4%). Qua gewicht bestond de vangst voor het grootste deel uit brasem 

en blankvoorn (respectievelijk 43% en 40% van het totale 

vangstgewicht), op grote afstand gevolgd door snoekbaars (5%). Op basis 

van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de Biesbosch paai- 

en opgroeigebied vormt voor onder andere blankvoorn, brasem en kolblei 

(Peters, 2011). De Noordwaard en de kreken van de Sliedrechtse 

Biesbosch zijn getypeerd als brasem-snoekbaars viswatertype, terwijl het 

Gat van het Zand werd getypeerd als blankvoorn-brasem en de ondiepe 

kreken bij het Gat van het Zand als snoek-blankvoorn. 

 

(nader aan te vullen op basis van gegevens uit visstandonderzoek 2012) 

 

Autonome ontwikkelingen met invloed op de visstand 

 

Het benedenrivierengebied is van oorsprong een zeer dynamisch gebied. 

In de loop van de eeuwen zijn steeds meer ingrepen in het waterbeheer 

gepleegd die ertoe hebben geleid dat een groot deel van de dynamiek uit 

het watersysteem van het benedenrivierengebied is verdwenen. Ook in 

recente jaren zijn er tal van ontwikkelingen in het rivierengebied gaande 

rond de thema’s natuurontwikkeling, soortbescherming, waterkwaliteit en 

-veiligheid. Het is te verwachten dat de diverse ontwikkelingen ook een 

uitwerking zullen hebben op de omvang en samenstelling van de visstand. 

 

Aanleg van de Deltawerken 

In het kader van de Deltawerken zijn er in het Benedenrivierengebied tal 

van maatregelen getroffen in het kader van de waterveiligheid. De 

maatregelen hebben veel gevolgen gehad voor het 

Benedenrivierengebied. Zo is de getijdenwerking in het Haringvliet na de 

afsluiting in 1970 grotendeels verdwenen: thans is nog een tijverschil van 

circa 30 cm aanwezig. De Nieuwe Waterweg is de enige verbinding met de 

zee die nog volledig open is (behalve bij extreme weerssituaties), 

waardoor een ongedempt tij merkbaar is in de gehele Hollandse IJssel op 

de Lek tot aan stuw Hagestein en op de Noord. 

 

Het afsluiten van het Haringvliet heeft ingrijpende gevolgen gehad voor 

de zuidelijk deel van het VBC-gebied. Door het verdwijnen van het tij 

erodeerden de oevers van de slibplaten. Om dit tegen te gaan werden op 

grote schaal vooroevers van stenen dammen aangelegd. Door de sluiting 

van het Haringvliet en de plaatsing van vooroevers is de dynamiek van 

het water grotendeels weggevallen. Als gevolg daarvan is de afzetting van 

slib sterk toegenomen. Het betreft daarbij veelal slib dat is belast met 

vervuilende stoffen zoals dioxines, PCB’s en PAK’s op. Deze stoffen 

worden in de voedselketen opgenomen en zijn onder andere in het 

visbestand terug te vinden. 

 

Herstelprojecten 

Enkele decennia na de aanleg van de deltawerken worden de nadelige 

(ecologische) effecten van de afsluiting van de zeearmen breed erkend en 

wordt veel energie gestoken in onder meer het herstel van zoetwater 

getijde natuur en het creëren van waterberging. Op diverse plekken zijn 

natuurvriendelijke oevers aangelegd, oude kreken hersteld en polders 
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ontpolderd. Deze projecten zijn mede vormgegeven in afwachting van het 

deels openzetten van de Haringvlietsluizen.  

 

Ruimte voor de Rivier 

In het gebied Benedenrivieren en Haringvliet worden in de periode 1995 - 

2015, in het kader van het project “Ruimte voor de Rivier”, 9 projecten 

uitgevoerd. Deze projecten zijn erop gericht om het waterbeheer in het 

rivierengebied bestendiger te maken tegen hoge rivierafvoeren. De 

maatregelen zijn deels gericht op het vergroten van de afvoercapaciteit 

van de rivieren en deels op het verbeteren van de bescherming van het 

achterland.  

 

In 2007 is in opdracht van Zilveren Stromen een afstudeeronderzoek 

uitgevoerd waarin de verwachte uitwerking van de Ruimte voor de Rivier-

projecten op visstand en sportvisserij zijn onderzocht (Burger en van 

Steenenbergen, 2007). De verwachting is dat de herinrichtings-

maatregelen overall een positief effect op de visstand zullen hebben. 

Doordat het areaal aan ondiepe wateren en oeverzones wordt uitgebreid, 

komen in potentie meer paai- en opgroeihabitats beschikbaar voor vissen. 

Daarentegen neemt als gevolg van de maatregelen de kans toe dat vissen 

bij het dalen van de waterstand na een hoog watergolf ingesloten raken in 

uiterwaarden. Een aantal projecten resulteert daarnaast in verlies van 

visstekken voor de sportvisserij; dit is ondermeer het geval bij project 

waarin sprake is van kribverlaging. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de projecten weergegeven, 

inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden. 

 

Aanleg slibdepot 

Naast natuurontwikkeling en waterberging is de aanleg van een groot 

slibdepot in het Hollands Diep een andere actuele ontwikkeling in het 

Benedenrivierengebied. Hiervoor is de Put van Strijen, ten westen van de 

Sassenplaat, tot een diepte van 45 meter uitgediept. Het vrijkomende 

zand is over een gedeelte van het Hollandsch Diep verspreid. De komende 

25 jaar wordt een deel van de vervuilde waterbodem uit de omgeving 

gesaneerd en opgeslagen in het depot.  

 

de Haringvlietdam en het KIER besluit 

Bij hoge afvoeren door de rivieren, wordt overtollig zoet water via de 

Haringvlietzluizen in de Noordzee gespuid. Omdat er zeer grote 

hoeveelheden water worden gespuid werd het aannemelijk geacht dat er 

ook grote hoeveelheden zoetwatervissen ongewenst worden meegevoerd. 

Omdat deze vissen tijdens het spuien niet kunnen terugkeren naar het 

Haringvliet en op de zoute Noordzee niet kunnen overleven, heeft de 

uitspoeling mogelijk een nadelige uitwerking op de visstand in het gebied 

Benedenrivieren en Haringvliet. Om dit nader te onderzoeken is in 1997 

door Rijkswaterstaat Zuid-Holland een proef uitgevoerd waarbij de 

spuisluizen van het Haringvliet gedurende 5 dagen permanent 

(gedeeltelijk) geopend bleven.  
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In het kader van de zoutinlaatproef is de mate van uitspoeling van vis 

door de toenmalige OVB onderzocht met behulp van sonarapparatuur 

(Kemper, 1997). Op basis van het onderzoek werd geschat dat er 

gemiddelde 1.000 tot 2.000 kg vis per dag via de spuisluizen naar zee 

werd gespoeld. Bij het volledig openzetten van de sluizen zou dit aantal 

zelfs op kunnen lopen tot ruim 10.000 kg. Op jaarbasis zou de uitspoeling 

aan zoetwatervis aanzienlijk kunnen zijn. De hoofdoorzaken van 

permanente uitspoeling zijn waarschijnlijk de hoge stroomsnelheden bij 

de sluizen en het sluiten van de sluizen na een spuiperiode. Terugkeer is 

hierdoor niet meer mogelijk. 

 

De verwachting was dat door de zoutinlaatproef een brakwaterzone (zoals 

in een estuarium) zou ontstaan en dat deze tot een beperking van de 

uitspoeling zou leiden. De gedachte was dat zoetwatervis door de 

geleidelijke overgang van zoet naar zout water tijdig zou worden 

gewaarschuwd over het naderen van het zoute zeewater. Tijdens de 

zoutinlaatproef konden er geen metingen aan de uitspoeling worden 

verricht waardoor er geen eenduidige conclusies uit het onderzoek konden 

worden getrokken. 
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Tabel 3.7 Overzicht van projecten in het Benedenrivierengebied in het kader 

van Ruimte voor de Rivier 
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In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft ATKB in 2011 een 

beschouwing gemaakt van de verwachte uitwerking van de instelling van 

de Kier op de visstand van het Haringvliet (Hop, 2011). ATKB verwacht 

positieve effecten van de instelling van de Kier op de visstand van het 

Haringvliet. Aanleiding hiervoor is een verwachte afname van de 

uitspoeling door het ontstaan van een permanente zoet-zoutgradiënt aan 

de binnenzijde van het Haringvlietdam. Daarnaast zullen er betere 

mogelijkheden voor terugkeer zijn bij geopende deuren tijdens vloed. 

Tenslotte is de verwachting dat de visstand in het Haringvliet verrijkt zal 

worden door het instellen van de Kier door de vestiging van estuariene 

soorten zoals brakwatergrondel en dikkop in de brakwaterzone aan de 

binnenzijde van de sluizen en verbetering van de migratiemogelijkheden 

voor diadrome vissoorten zoals aal, zalm, zeeforel, bot, driedoornige 

stekelbaars, spiering, fint, rivierprik, zeeprik, houting en grote marene. 

 

Na uitvoering van verschillende onderzoeken heeft het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu in juni 2011 besloten om het Kierbesluit uit te 

voeren en de Haringvlietsluizen stapsgewijs en gecontroleerd op een Kier 

te zetten (Ministerie I&M, 2011). 

 

Projecten rond het herstel van trekvissen 

Bovenstrooms van het VBC-gebied worden in recente jaren veel 

inspanningen verricht ten behoeve van het herstel van trekvissen in de 

Rijn en de Maas. Om deze projecten succesvol te laten zijn is het van 

belang dat de VBC Benedenrivieren en Haringvliet bij de inrichting van de 

visserij rekening houdt met de passage van deze vissen.  

 

3.3 Visuitzettingen 

In het voorjaar van 2012 zijn o.a. Sportvisserij Nederland in totaal 47 

steuren uitgezet in de Waal bij Nijmegen en de Oude Maas bij Rotterdam 

in het kader van het herstel van het bestand van deze soort.  

De beroepsvisserij zet glasaal uit in de Biesbosch. 

3.4 Visonttrekking 

Sportvisserij 

 

Door de sportvisserij is vrijwillig vanuit de landelijke organisatie een 

voorwaarde opgenomen om in alle wateren die vallen onder de VISpas 

alle gevangen aal direct terug te zetten.  
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De terugzetverplichting voor aal is per 1 januari 2009 als nieuwe 

algemene voorwaarde opgenomen in de Aanvulling 2009 op de Landelijke 

Lijst van Viswateren (pagina 1 onderaan). Voor wateren die niet in de 

Landelijke Lijst van Viswateren staan maar door een aangesloten 

vereniging of federatie worden gehuurd, staat de voorwaarde in de 

federatieve- of verenigingslijst van viswateren. 

 

De terugzetplicht voor aal is een voorwaarde die de visrechthebbenden 

zelf stellen – net zoals veel visrechthebbenden een meeneemverbod voor 

snoek en karper als voorwaarde voor ‘hun’ water hebben opgenomen. Als 

een sportvisser in dit geval toch paling in bezit heeft, overtreedt hij de 

voorwaarden van zijn schriftelijke toestemming (vergunning). Dit is een 

overtreding van de Visserijwet, waarop een boete van 90 euro staat. 

 

De meeste sportvissers onttrekken nauwelijks vis, m.u.v. snoekbaars. Uit 

een enquête, die in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is 

uitgevoerd, blijkt dat het merendeel van de deelnemende sportvissers 

(69%) de vis na vangst altijd weer terugzet (afbeelding 3.7). Omdat de 

ondervraagden geen representatieve doorsnede van het totale 

ledenbestand van Sportvisserij Zuidwest Nederland vormen, mogen 

echter geen conclusies worden getrokken op basis van de resultaten van 

de enquête. 

 

Voor snoekbaars kan hooguit een indicatie gegeven worden op basis van 

gegevens uit het Volkerak-zoommeer. In een voorlopige schatting wordt 

de jaarlijkse onttrekking aan snoekbaars door sportvissers geschat op 4 - 

5 ton. De onttrekking van andere vissoorten kan op nihil gesteld worden.  

 

Figuur 3.9 Percentage vissers dat wel eens vis meeneemt 
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Beroep 

 

In tabel 3.8 is een indicatie voor het aantal beroepsvistuigen in het VBC 

gebied gegeven. 

 

Tabel 3.8 Indicatie van het aantal gebruikte vistuigen per soort vistuig 

vistuig aantal gebruikte vistuigen 

zegen 9 

staand want (perkjes) 50 

ankerkuil 1 

 

In tabel 3.9 is weergegeven in hoeverre gegevens over de onttrekkingen 

door de beroepsvisserij bekend zijn. In tabel 3.10 is de accumulatieve 

schubvisonttrekking weergegeven voor de visserijbedrijven waarvan de 

vangsten bekend zijn. 

 

Tabel 3.9 Overzicht van onttrekkingen door beroepsvisserij 

 Naam Gegevens 

Visserijbedrijf v/h Fa. W. Klop en Zonen B.V. niet van toepassing1 

Visserijbedrijf J. Struik en Zn. bekend 

Visserijbedrijf L.J. Nobel bekend 

Visserijbedrijf J.P. van der Zanden oogst van schubvis 

V.O.F. Visserijbedrijf M. de Visser geen oogst van schubvis 

Visserijbedrijf I. Fiole geen oogst van schubvis 

Visserijbedrijf Koman’s Vishandel B.V. bekend 

Visserijbedrijf P.T. de Man geen oogst van schubvis in wateren 

waarvoor VBC plicht geldt 

Visserijbedrijf W.J. den Boer bekend 

Visserijbedrijf A.G. van der Waal bekend 

Visserijbedrijf A. Van Leest geen oogst van schubvis 

Visserijbedrijf W. van Wijk  bekend 

Visserijbedrijf T.A. Sperling  

(geen verplicht VBC lid) 

geen oogst van schubvis 

Coöperatieve visserijvereniging “De Hoop u.a.” bekend 

 

Tabel 3.10 Omvang van schubvis oogst per jaar in tonnen door 

beroepsvisserij 

vissoort vangst per soort (in ton) 

snoekbaars 22,8 

blankvoorn 32,5 

brasem 112,0 

overige vissoorten (harder, snoek, winde) 3,5 

TOTAAL 170,8 

 

                                           
1 Visserijbedrijf Klop is door het Ministerie van Economische Zaken 

voorlopig buiten de VBC geplaatst. De oogst door dit bedrijf is in het 

visplan buiten beschouwing gelaten 
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3.5 Vismortaliteit 

Uitspoeling via de Haringvlietdam 

Rijkswaterstaat dir. Zuid-Holland heeft in maart 1997 een proef 

uitgevoerd, waarbij de spuisluizen van de Haringvlietdam gedurende vijf 

dagen, gedeeltelijk maar permanent werden geopend (de 

zoutinlaatproef). In het kader van deze zoutinlaatproef heeft de 

toenmalige OVB met sonarapparatuur onderzocht wat de effecten van de 

permanente openstelling van de sluizen op de uitspoeling van vis is. 

Hierbij is de uitspoeling van vis voorafgaand en na afloop van de 

zoutinlaatproef gemeten. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd 

dat de uitspoeling van vis bij regulier spuibeheer constant was, met een 

gemiddelde van 50 kg/dag/30m2 spuiopening (2.000 vissen). Na de 

zoutproef bleek de uitspoeling te zijn toegenomen tot een hoeveelheid 

van ruim 300 kg/dag/30m2 spuiopening (13.000 vissen). De toename kon 

verklaard worden door (een combinatie van): 

 een massale instroom van zeevis (m.n. sprot) tijdens de 

zoutinlaatproef, die vervolgens weer naar buiten is gespoeld; 

 veel zoetwatervissen die zijn overvallen door de plotselinge 

overgang naar brak water in het Haringvliet. Door vergiftiging en 

uitdroging zouden deze verzwakte vissen na de zoutinlaatproef, 

zijn uitgespoeld. 

 

Toevoegen: Inname in koelwatersystemen 

 

Aan te leveren door de waterbeheerder 

 

Binnen het VBC-gebied zijn geen WKC’s, gemalen of stuwen in de 

waterlopen aanwezig. Op de grenzen van het VBC gebied zijn wel diverse 

kunstwerken aanwezig. De enige plek waar in de nabijheid van een 

stuwcomplex wordt gevist is het benedentoeleidingskanaal van de stuw en 

schutsluis te Lith. Hier wordt echter gevist om de vis die het complex 

reeds in stroomafwaartse richting gepasseerd is. Maatregelen voor het 

overzetten van vis, zoals Trap en Transfer, zijn daarom niet op het VBC 

gebied van toepassing. 

3.6 Visserijkundig onderzoek, monitoring en 

vangstregistratie 

Vangstregistratie  

 

Voor de vangstregistratie in het Benedenrivierengebied zijn nog geen 

registratiesystemen in gebruik. 

 

Medio 2013 zullen Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest 

Nederland een sportvisserijonderzoek starten in het 

benedenrivierengebied. Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar. De 

resultaten zullen eind 2014 beschikbaar komen. Doel van het onderzoek is 

informatie te verzamelen over het aantal vistrips, het type sportvisserij, 

de vangsten en de visonttrekking door de sportvisserij. In de opzet van 

het onderzoek worden de adviezen van het ICES over 
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sportvisserijonderzoek (Report of the Planning Group on Recreational 

Fisheries (PGRFS) , 7-11 Juni 2010) betrokken. 

 

Vangsten uit wedstrijden (Nederlands Kampioenschap Snoekbaarsvissen, 

federatieve en lokale wedstrijden) worden wel door de sportvisserij 

geregistreerd. Afhankelijk van het type wedstrijd wordt het totale gewicht 

van de vangst (eventueel per soort) of alleen de lengtes van gevangen 

individuen per soort geregistreerd. Daarnaast worden 

snoekbaarsvangsten bijgehouden door professionele visgids dhr. W. Stolk. 

 

Monitoring visstand 

 

Er zijn in het verleden diverse visstandbemonsteringen uitgevoerd in het 

gebied. Thans wordt jaarlijks een standaard vangstinspanning 

gerealiseerd binnen het MWTL programma (monitoring rijkswateren). 

Voor het berekenen van het dragend vermogen en oogstbare bestanden is 

echter een kwantitatief inzicht vereist. Dit ontbreekt in de meeste 

gevallen en als ze er al zijn, zijn de getallen gedateerd. 

 

MWTL-programma 

De huidige actieve MWTL-monitoring wordt uitgevoerd met 

elektrovisapparaat langs de oever en met een 3 meter brede boomkor op 

het open water. Met de boomkor worden grotere vissen met een laag 

rendement gevangen. Vergelijkend onderzoek met zegen en stortkuil in 

2009 in de Zandmaas liet zien dat het rendement met de boomkor voor 

brasem>40 cm waarschijnlijk onder de 20% ligt. De methode is vooral 

gericht op het signaleren van veranderingen in de loop van de tijd (jaren). 

In een evaluatie van de MWTL methode door IMARES in 2006 is gesteld 

dat een verandering van minimaal 50% aantoonbaar is met de gevolgde 

methode (Wiegerinck, 2006). Voor het vaststellen van vangstquota is dat 

te ruim. Het MWTL programma beperkt zich in het Benedenrivierengebied 

tot Hollandsch Diep, Getijden Lek, Nieuwe Merwede en Oude Maas. Tot 

2011 werd de actieve MWTL-monitoring jaarlijks uitgevoerd.  

 

Naast de actieve monitoring werd tot voorkort een passief meetnet 

operationeel gehouden. Hierin werd de (bij)vangst uit aalfuiken, 

zalmsteken en een ankerkuil bijgehouden. Als gevolg van het verbod op 

het gebruik van de genoemde vistuigen, samenhangend met de te hoge 

dioxinegehalten is dit meetnet sinds 2011 sterk in omvang gereduceerd. 

Dit meetnet richtte zich primair op minder algemeen voorkomende 

vissoorten en kan alleen trends waarnemen. 

 

OVB bestandsopname Hollandsch Diep en Haringvliet 

In 2004 is door de OVB een kwantitatieve visstandopname uitgevoerd op 

het Hollandsch Diep en Haringvliet (Bremer, 2005). Deze bemonstering, 

uitgevoerd met de stortkuil volgens de STOWA methode was primair 

bedoeld om het bestand aan snoekbaars te kwantificeren om de 

oogstruimte te berekenen. Het bestand in het Haringvliet en Hollandsch 

Diep werd geraamd op respectievelijk 13 en 11 kg/ha. De duurzaam 

oogstbare hoeveelheden werden berekend op 2,0-4,5 kg/ha/jr voor het 

Haringvliet en 1,9-4,3 kg/ha/jr voor het Hollandsch Diep.  
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Onderzoek in relatie tot koelwatergebruik 

In 2008 werd door ATKB onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de 

hoeveelheden vis die met het koelwater van Shell Moerdijk werd 

ingezogen en het aanwezige visbestand (van Giels, 2008). Daarbij werd 

herhaaldelijk de visstand in de directe omgeving van het inname- (en 

lozings)punt bemonsterd en eenmalig aan de noordzijde van de 

Sassenplaat (als referentiepunt). In de buurt van het inname- en 

lozingspunt is de visstand op ongeveer 115 kg/ha geschat waarvan 11 kg 

snoekbaars en 83 kg brasem. In het referentiegebied werd de visstand 

geraamd op 169 kg/ha waarvan 130 kg brasem en 21 kg snoekbaars. De 

gevonden dichtheid voor snoekbaars komt voor het gebied bij Shell 

Moerdijk overeen met de waarden van de OVB bemonstering. In het 

referentiegebied werd een tweemaal hoger bestand gevonden. 

3.7 Regelgeving 

De complexiteit van de visrechtensituatie in het VBC gebied is ook 

zichtbaar in de voorwaarden bij de overeenkomsten met betrekking tot 

het visrecht. Onderstaand wordt op hoofdlijnen ingegaan op de 

voorwaarden. 
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Sportvisserij 

De meeste viswateren van de sportvisserij in het VBC gebied zijn 

ondergebracht op de Landelijke lijst viswateren. Op de sportvisserij in 

deze waren is de algemene regelgeving voor de sportvisserij van 

toepassing. Dit betekent dat voor het grootste deel van het plangebied 

sportvissers in het bezit dienen te zijn van een VISpas. Daarnaast kan in 

de Biesbosch een dag- of weekvergunning gekocht worden. In bijlage VIII 

zijn de voorwaarden bij de VISpas + Landelijke lijst viswateren 

opgenomen. Vanaf 1 januari 2013 geldt de nieuwe landelijke lijst van 

viswateren. De algemene voorwaarden hiervan zijn vereenvoudigd of 

anderszins aangepast.  

 

De belangrijkste voorwaarden zijn: Er mogen maximaal 2 hengels worden 

gebruikt, voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten. Ten aanzien 

van het meenemen van vis gelden er beperkingen, er mogen maximaal  

tien vissen groter dan 15 cm per visdag worden behouden en 

meegenomen. Het meenemen van aal is verboden. 

 

Verder geldt voor Sportvisserij Zuidwest Nederland: 

 Een algeheel meeneemverbod van karper, aal, snoek en forel. 

 Een meeneemlimiet per visdag van twee snoekbaarzen. Meerdere 

gevangen exemplaren van deze vissoorten dienen onmiddellijk te 

worden teruggezet in hetzelfde water waarin zij gevangen zijn. 

 Voor het vissen in wedstrijdverband dient men altijd in het bezit te zijn 

van een wedstrijdvergunning. 

 Vanaf 1 januari 2013 zal een schriftelijke toestemming worden 

uitgegeven voor het gebruik van drie hengels. 

 

Voor Federatie Midden Nederland geldt: 

 Een algeheel meeneemverbod van karper. 

 Een meeneemlimiet per visdag van één snoek en twee snoekbaarzen. 

Meerdere gevangen exemplaren van deze vissoorten dienen 

onmiddellijk te worden teruggezet in hetzelfde water waarin zij 

gevangen zijn. 

 Voor het vissen in wedstrijdverband dient men altijd in het bezit te zijn 

van een wedstrijdvergunning van de visrechthebbende 

hengelsportorganisatie. 

 

Beroepsvisserij 

 Per 1 januari 2010 wordt de aalvangst per week en per VBC- traject 

aan EL&I doorgegeven. 

 Per 2010 wordt de bijvangst van Wolhandkrab en Amerikaanse 

rivierkreeft behouden, overeenkomstig LNV- beleid. 

 De aalvisserij is in het VBC gebied gesloten in verband met de 

dioxineproblematiek (zie paragraaf 2.2.4). 

 

 Voor diverse percelen zijn bijvangstregelingen voor schubvis van 

toepassing. 

 Voor het Haringvliet zijn contouren aangegeven waarbinnen in het 

geheel niet of in het broedseizoen niet gevist mag worden. Daarnaast 

zijn er beperkende voorwaarden voor de visserij achter de 
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vooroeververdedigingen en voor elektrovisserij. 

 

Visserij op percelen van Staatsbosbeheer 

Voor diverse percelen in de Dordtsche en Brabantse Biesbosch heeft 

Staatsbosbeheer het visrecht verhuurd of zijn schriftelijke toestemmingen 

voor de visserij uitgegeven. Omdat deze percelen in natuurgebied liggen, 

zijn hierbij enkele bijzondere voorwaarden van toepassing:  

 Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor om bijzondere 

noodzakelijk geachte werkzaamheden te (laten) verrichten ten behoeve 

van de natuurwetenschappelijke waarde. 

 Het vangen van vogels is niet toegestaan, evenals handelingen die 

zouden kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water 

in het algemeen, en tot het verstoren van vogelnesten in het bijzonder. 

 Op en rond het water zijn tenten, windschermen, honden en 

voorwerpen, die voor de uitoefening van de visserij niet strikt 

noodzakelijk zijn,niet toegestaan. 

 Visrechthebbenden zijn verplicht via de kortste en/of minst 

bezwaarlijke weg te komen en te gaan naar en van het water, tenzij 

anders is overeengekomen. 

 Tot slot verplicht Staatsbosbeheer de huurders of toestemminghouders 

tot deelname aan een VBC.  

3.8 Controle en handhaving 

Sportvisserij 

De controle op de naleving van de regels ten behoeve van een duurzaam 

visstandbeheer en de visserij door de sportvisserij is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de sportvisserijsector en de overheid. De 

sportvisserijsector krijgt hierin echter een steeds grotere 

verantwoordelijkheid toebedeeld.  

 

Voor de uitvoering van de sportvisserijcontroles werkt 

hengelsportfederatie Zuidwest Nederland met 30 vrijwillige Buitengewone 

Opsporingsambtenaren (BOA's) die worden aangestuurd door 3 (betaalde) 

deeltijd BOA-coördinatoren per provincie. Daarnaast zijn er vanaf 2012 4 

project BOA’s actief. Dit zijn BOA’s die oproepbaar zijn voor losse 

projecten, zoals bijvoorbeeld stroperij en nachtviscontroles. De BOA’s 

voeren controles uit in opdracht van sportvisserijorganisaties. De 

resultaten van de controles door de BOA’s worden centraal geregistreerd 

in het digitale BOA-registratiesysteem. In aanvulling op de controles door 

de BOA’s worden er ook sportvisserijcontroles uitgevoerd door 

hengelsportcontroleurs vanuit de verschillende hengelsportverenigingen. 

De door de controleurs uitgevoerde controles worden nog niet centraal 

geregistreerd. 

 

In 2010 bedroeg de totale inzet van BOA’s door Sportvisserij Zuidwest 

Nederland ruim 3.400 uren (Van Aalderen, 2011). Vanuit het kantoor van 

hengelsportfederatie Zuidwest Nederland stuurt een medewerker 

Handhaving en Controle het controleapparaat aan. De BOA’s hebben elk 

hun eigen doelgebied waarbij controles zowel op het land als op het water 

(twee boten) plaatsvinden.  
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In 2011 zijn in het VBC-gebied Benedenrivieren en Haringvliet 2428 

sportvissers gecontroleerd (Van Aalderen, 2011). Dit zijn 59% meer dan 

in 2010, waarbij het aantal waarschuwingen en proces-verbalen is 

gedaald met respectievelijk -1% en -3%. In de meeste gevallen werd het 

proces verbaal uitgeschreven omdat er zonder schriftelijk toestemming 

werd gevist of omdat de schriftelijke toestemming niet bij de eerste 

vordering een schriftelijke toestemming kon worden getoond. Bijlage IX 

bevat een overzichtskaart van de controles. 

 

Beroepsvisserij 

De controle op de beroepsvisserij wordt uitgevoerd door KLPD en nVWA. 

De beroepsvisserij geeft aan dat de controlefrequentie zowel van bedrijf 

tot bedrijf als in de tijd sterk wisselend, maar gemiddeld zeer beperkt is.  

 

nVWA / KLPD 

Binnen het VBC-gebied worden de gerichte controles vooral uitgevoerd 

door de nVWA. Vanuit de nVWA is een controleur op het water voor 

toezicht op de visserij. De controle inspanning is vooral gericht op de 

beroepsvisserij en stroperij. Ontvangen tips vormen een belangrijke 

aanleiding voor de uitvoering van controles. De sportvisserij wordt enkel 

gecontroleerd als de controle kan worden meegenomen in een andere 

activiteit. Vanwege de beperkte capaciteit is de controlefrequentie over 

het algemeen laag.  

 

In aanvulling op de controle door de nVWA worden ook controles 

uitgevoerd door de zeehaven- en waterpolitie. Deze inspanningen zijn niet 

gericht of gestuurd, maar vinden bij gelegenheid plaats. 

 

3.9 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

In 2011/2012 zijn de sportvisserijmogelijkheden vanaf de kant 

geïnventariseerd door 2 stagiaires van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Deze zijn via www.visplanner.nl op te zoeken.  

Noot: vanwege een technische fout zijn deze momenteel (september 

2012) nog niet zichtbaar. 
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4 Gewenste situatie en streefbeelden 

4.1 Algemeen 

 De sport- en beroepsvisserij zijn gelijkwaardige partners binnen de 

VBC en maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over 

duurzame benutting van de visstand. Daarbij hebben sport- en 

beroepsvisserij oog voor elkaars belangen. De door sport- en 

beroepsvisserij gemaakte afspraken over beheer en bevissing zijn 

uitvoerbaar, toetsbaar en handhaafbaar. 

 Een op te stellen visplan geeft concreet vorm aan een duurzame 

benutting van de visstand en wordt getoetst aan de streefbeelden en 

draagkracht van het systeem. De uitvoering van het visplan leidt tot 

het bereiken, behouden en beheren van een gevarieerde, duurzame 

visstand. 

 

4.2 Visrechten en visserijgebruik 

 In alle wateren uit het Benedenrivierengebied mag met maximaal drie 

hengels per persoon worden gevist. Hiertoe worden de landelijke 

geldende voorwaarden voor het gebruik van de Vispas aangepast;  

 In het Benedenrivierengebied kan iedere aangesloten sportvisser met 

een document (de (kleine) VISpas) vissen; 

 Er wordt gestreefd naar de visserij op kleine rode aal. De kleine rode 

aal is bedoeld voor uitzet in schone gebieden zodat groeiverdunning 

kan plaatsvinden en de aal een bijdrage kan leveren aan het herstel 

van de natuurlijke aalstand.  

 Er wordt gestreefd naar hervatting op de visserij op wolhandkrab. De 

wolhandkrab is bedoeld als materiaal voor verdere opkweek in de 

aquacultuur. 

 

4.3 Visstand en viswatertype  

 De beroeps- en sportvisserij zijn tevreden met de huidige visstand en 

het brasem-snoekbaars viswatertype. Het is wenselijk om het huidige 

viswatertype te handhaven. 

 Op lange termijn is de aal die in het VBC gebied gevangen wordt weer 

voor consumptie geschikt, waardoor benutting, mits duurzaam, door 

sport en beroep weer plaats kan vinden.  

 Het bestand aan meerval is in de laatste jaren sterk in opkomst. Het is 

niet bekend welk effect deze opkomst heeft op de visstand, in het 

bijzonder de aalstand. Het is wenselijk om dit te onderzoeken.  

 Naast de meerval heeft ook het bestand aan wolhandkrab zich sterk 

ontwikkeld. Het bestand aan wolhandkrab maakt grootschalige 

onttrekking mogelijk. Om tot een veilig product te komen dat laag 

belast is met milieuvreemde stoffen, wordt onderzoek gedaan naar het 

Wijzigingsdatum: 

28-9-2012 
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opkweken van kleine krab in schoon water en naar het verwateren van 

grote krab. 

 De sportvisserij streeft in alle afzonderlijke wateren naar een 

snoekbaarsbestand waarbij de vangkans voor de gemiddelde 

snoekbaarsvisser minimaal 0,5 snoekbaarzen per uur per hengel 

bedraagt. Dit getal wordt beschouwd als een minimummaat voor 

“hengelsportplezier”. Voor de onttrekking van de gevangen 

snoekbaars geldt de limiet die wordt bepaald aan de hand van de 

afgeleide DOP. 

 Populaties van bedreigde inheemse vissoorten moeten hersteld 

worden. Bij alle partijen (sport, beroep en overheid) moet hierbij 

speciale aandacht bestaan voor het herstel van de aalstand. 

 

4.4 Visuitzettingen 

 Karper wordt wel uitgezet, maar wordt niet onttrokken, tenzij hierover 

nadere afspraken zijn gemaakt binnen de VBC. De beroepsvisserij 

levert een actieve bijdrage aan de wens van de sportvisserij om het 

karperbestand in het VBC gebied door uitzettingen te verbeteren. 

 De beroepsvisserij wenst de uitzet van glasaal in de Biesbosch voort te 

zetten. 

 

4.5 Visonttrekking 

 Het gebruik van de Duurzaam Oogstbare Productie (DOP) vormt de 

basis voor duurzame benutting van de visstand door sport- en 

beroepsvisserij. Hierbij wordt de DOP afgeleid uit het gezamenlijke 

streefbeeld voor de visstand en de draagkracht van de visstand, 

waarbij rekening gehouden met de natuurlijke dynamiek in de 

visstand van het benedenrivierengebied. De duurzaam oogstbare 

productie kan onttrokken worden. 

 Voor de bepaling van de DOP wordt gebruik gemaakt van de 

resultaten van de visstandbemonstering die voor najaar 2012 is 

voorzien. 

 

4.6 Visserijkundig onderzoek, monitoring en 

vangstregistratie 

 De overheid geeft ontheffing op het gebruik van passieve vistuigen 

voor jaarlijks visstandonderzoek binnen het MWTL programma en zij 

financiert dit. 

 Afspraken over duurzame benutting vergen een goed beeld van de 

visstand. Om te waarborgen dat bij onderzoeken een correct en 

volledig beeld van de visstand wordt verkregen, worden de 

beroepsvisserij en sportvisserij  betrokken bij opzet en uitvoering van 

onderzoeken. Het is wenselijk dat de overheid visstandonderzoeken 

financiert. 

 Sport- en beroepsvisserij geven naar vermogen inzicht in visserij en 
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onttrekkingen en maken hierbij, voor zover haalbaar, gebruik van 

monitorings- en/of registratiesystemen. 

 

4.7 Controle en handhaving 

 Controle en handhaving richten zich niet langer uitsluitend op toezicht 

op de visserij zelf, maar richt zich daarnaast ook op bescherming van 

de visserij tegen beschadiging en diefstal van materialen. 

 het is wenselijk om voor de organisatie van de controle en handhaving 

in brede zin afspraken te maken. Sport en beroepsvisserij kunnen 

elkaar hierbij ondersteunen, maar kunnen daarnaast ook partijen 

buiten de visserij betrekken voor controle en handhaving. 

 

4.8 Beheer en onderhoud 

 Bij watergerelateerde besluitvorming in het VBC gebied wenst de VBC 

geïnformeerd te worden. Zodoende kan worden beoordeeld of de 

besluitvorming van invloed is op de belangen van de visserij; dit geldt 

zowel voor situaties waarbij kansen voor sport- en beroepsvisserij 

ontstaan, zoals de aanleg van overstromingsgebieden, als voor 

situaties waarin visserijmogelijkheden worden beperkt, waaronder de 

sluiting van gebieden voor vistuigen of visserijen bij de aanwijzing van 

natuurgebieden. Bij verlies wordt gestreefd naar compensatie. 

 Om de chemische kwaliteit van de visstand te verbeteren worden 

vervuilde waterbodems in het VBC gebied gesaneerd. 

 Bij werken in het Benedenrivierengebied wordt t.b.v. de visstand geen 

onderwaterbeton toegepast, maar grove basalt. 

 

4.9 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

 Er wordt gestreefd naar een verbetering van de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van de wateren voor kant- en bootvissers, waaronder 

een verbetering van de geografische spreiding van kantstekken en 

trailerhellingen. 

 In overleg tussen sport- en beroepsvisserij kunnen zones of periodes 

vastgesteld worden waar beide partijen de visserij zodanig op elkaar 

afstemmen dat hinder wordt voorkomen. 

 

 





- Voorgenomen maatregelen - 

 

5-1 © 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

  

 

5 Voorgenomen maatregelen 

Volgt op uitwerking streefbeelden in samenhang met gegevens uit de 

visstandmonitoring + onttrekkingsregistraties. Per eind dit jaar uitwerken 

in VBC-verband. Hierop vooruitlopend kunnen al wel meer algemene 

voorgenomen maatregelen vanuit sport- en beroepsvisserij worden 

opgenomen in een versie van het visplan in de tweede helft van dit jaar. 

 

5.1 Visrechten en visserijgebruik 

beschrijving van concrete maatregelen (ook: acties, activiteiten), bij 

voorkeur in tabelvorm; zie hierboven 

 

5.2 Visstand en viswatertype  

idem [evt. maatregelen vanuit de waterbeheerder worden door de 

waterbeheerder aangeleverd]. 

5.3 Visuitzettingen 

Sportvisserij Zuidwest  Nederland is voornemens om (spiegel) karper uit 

te zetten en stelt hiervoor een plan op. 

 

5.4 Visonttrekking 

De uitkomsten van het visstandonderzoek dat in oktober-november 2012 

wordt uitgevoerd zullen worden gebruikt voor het bepalen van DOP’s. 

5.5 Vismortaliteit 

idem 

 

5.6 Visserijkundig onderzoek, monitoring en 

vangstregistratie 

idem. 

5.7 Regelgeving 

idem (meestal m.b.t. 5.4) 

Wijzigingsdatum: 

23-2-2012 
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5.8 Controle en handhaving 

idem 

5.9 Bereikbaarheid en bevisbaarheid 

idem 
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6 Toetsing voorgenomen maatregelen 

6.1 Voortoets 

Dit hoofdstuk zal in een later stadium verder worden ingevuld. Hier wordt 

per relevante maatregel uit hoofdstuk 5 een ‘voortoets’ uitgevoerd. Deze 

wordt door of namens de gezamenlijke visrechthebbenden uitgevoerd in 

VBC-verband. Hierbij wordt beoordeeld of de per visrechthebbende 

voorgestelde, te nemen maatregel conflicterend kan zijn met 

gezamenlijke doelen/streefbeelden en maatregelen van andere 

visrechthebbenden. Zo nodig kan hierover dan eerst bijstellend overleg 

plaatsvinden. De VBC heeft geen besluitvormende bevoegdheid om 

maatregelen goed of af te keuren, wel kan de VBC een beoordeling geven 

en een advies aan betreffende visrechthebbende om een bepaalde 

maatregel bij te stellen / passend te maken. Hierbij wordt getoetst aan 

vastgestelde doelen voor water- en natuurbeheer (KRW, N2000, 

Aalverordening) en de belangen van andere gebruikers van de 

Benedenrivieren en het Haringvliet. 

 

6.2 Toetsing 

Dit betreft de formele toetsing van voorgestelde maatregelen uit de 

voortoets. De toetsing wordt uitgevoerd door de waterbeheerder (KRW-

doelen), evt. door het bevoegd gezag inzake de N2000 doelen. 

Goedkeuring van het visplan vindt plaats door het Ministerie van EL&I. 

Wijzigingsdatum: 

23-2-2012 

 





- Uitvoeringsprogramma - 

 

7-1 © 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

  

 

7 Uitvoeringsprogramma 

Betreft de (getoetste en goedgekeurde) maatregelen (in tabelvorm). Deze 

worden aangevuld met een planning /tijdpad, actor, kosten/financiering 

(naar wens) en eventuele bijzonderheden. Een eerste actiepunt na 

ondertekening van het visplan, is het concretiseren van de maatregelen in 

hoofdstuk 5, waarna deze doorgevoerd kunnen worden in de 

hoofdstukken 6 en 7. 

Wijzigingsdatum: 

23-2-2012 
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8 Diversen en overige zaken 

8.1 Communicatie 

afspraken en uitvoering hoe het Visplan of delen daaruit zullen worden 

gecommuniceerd. Betreft ook toezending (incl toelichting op goedkeuring 

/afkeuring van betreffende maatregelen) naar verhuurder / EL&I. 

Daarmee wordt voldaan aan de Aanwijzing of huurvoorwaarden. 

 

8.2 Monitoring en evaluatie 

afspraken hoe de VBC vorm gaat geven aan het volgen van de effecten 

van beheermaatregelen /activiteiten en hoe de evaluatie daarvan 

plaatsvindt. 

 

8.3 Divers 

PM [ bijv. overige afspraken], Financiering 

 

Wijzigingsdatum: 

23-2-2012 
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Bijlage II Vismaatlatten voor de 

wateren binnen het VBC 

gebied 

 

Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei (R8) 

 

De visgemeenschap bestaat uit soorten van langzaam stromende rivieren 

zoals rheofiele en eurytope soorten. Hiernaast komen ook diadrome 

soorten zoals bot, spiering en de fint die in de zee of in het estuarium 

leven voor. De spiering en fint planten zich voort in de 

zoetwatergetijdenzone, bot gebruikt de zoetwatergetijdenzone als 

opgroeihabitat. Voor de fint hebben zandplaten in het intergetijdengebied 

waar een voldoende hoge stroomsnelheid heerst een belangrijke functie 

als paaigebied. Hiernaast fungeert dit riviertype als doortrekgebied voor 

anadrome soorten als zalm, zeeforel, elft en houting die zich voortplanten 

in de bovenloop van de rivier of zijrivieren. 

 

Soortensamenstelling  

Tabel 1 geeft per groep een overzicht van de verdeling van de scores over 

het aantal kenmerkende soorten. Een overzicht van de betreffende 

kenmerkende soorten staat weergegeven in STOWA (2007). 

 

Tabel 9.11 Deelmaatlat aantal soorten vis voor watertype 

R8. 

 Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed 

Reofiele a, b 

soorten (aantal 

soorten) 

< 10 10 - 11 12 - 14 15 - 16 > 16 

Diadrome soorten 

(aantal soorten) 

< 5 5 - 6 7 - 9 10 - 11 > 11 

Limnofiele soorten 

(aantal soorten)  

0 1 2 - 3 4 - 5 > 5 

Score EKR 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

 

Abundantie  

Tabel 2 geeft per groep een overzicht van de verdeling van de scores over 

de aantalspercentages. De score verloopt binnen de klassen lineair en de 

aantalsaandelen voorbij de buitengrens van de klasse ‘zeer goed’ krijgen 

score 1. Een overzicht van de betreffende soorten staat weergegeven in 

STOWA (2007). 

 

Tabel 9.12 Deelmaatlat abundantie vis voor watertype 

R8. 

 Slecht Ontoereikend  Matig Goed Zeer Goed 
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Reofiele soorten 

(rel. dichtheid) 

0 – 5% 5 – 15% 15 – 25% 25 – 35% 35 – 100% 

Limnofiele soorten 

(rel. dichtheid) 

0 – 1% 1 – 5% 5 – 10% 10 – 15% 15 – 100% 

Score EKR 0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 

 

Estuarium met matig getijverschil (O2) 

 

Er zijn soorten die hun gehele levenscyclus in een estuarium kunnen 

volbrengen, dit zijn de estuarien residente soorten. Sommige soorten 

gebruiken het estuarium als kinderkamer. Daarnaast is er een aantal 

soorten dat het estuarium gebruikt als doortrekgebied tussen zee en rivier 

(en ten dele ook als opgroeigebied). Dit zijn de katadrome en anadrome 

soorten, afhankelijk of de voortplanting plaatsvindt in zout water of op de 

rivier. Het estuarium wordt verder bevolkt door seizoensgasten, 

dwaalgasten vanuit zee of vanuit zoet water. Deze zogenaamde 

ecologische gilden komen veelal in vaste relatieve verhoudingen in het 

estuarium voor. De estuariene visfauna kent een sterke 

seizoensgebondenheid en dynamiek, zowel in soortensamenstelling als in 

abundantie. 

 

De vissoorten die behoren tot de referentie voor overgangswateren zijn 

ingedeeld in ecologische gildes:  

 Diadrome soorten (CA): diadroom is een verzamelterm voor katadroom 

(voortplanting in zout water, leefgebied in zoet water) en anadroom 

(voortplanting in zoet water, leefgebied in zout water).  

 Estuarien residente soorten (ER): deze soorten kunnen hun hele leven 

in de estuaria verblijven en zijn hierop sterk aangewezen.  

 Marien juveniele soorten (MJ): deze mariene soorten gebruiken het 

overgangswater als kinderkamer.  

 Seizoensgasten (MS): deze mariene soorten gebruiken de estuaria om 

te paaien of te foerageren. De aanwezigheid in het estuarium is vaak 

van korte duur of afhankelijk van gunstige abiotische omstandigheden.  

 

Zoetwatersoorten of soorten uit de oligohaliene zone spelen nauwelijks 

een rol bij de beoordeling; alleen de abundantie van pos wordt 

beoordeeld. De indeling van soorten in de onderscheiden groepen staat 

weergegeven in STOWA (2007). Voor een complete beoordeling worden 

meetresultaten uit het voorjaar en najaar, en uit de polyhaliene, 

mesohaliene en oligohaliene zone geïntegreerd.  

  

Soortensamenstelling  

Voor de deelmaatlat soortensamenstelling wordt het aantal soorten in de 

4 indicatoren gebruikt. Op basis van historische beschrijvingen voor 

Eems-Dollard en Westerschelde, aangevuld met informatie over de 

Zuiderzee, is een referentiesoortenlijst samengesteld voor alle 

Nederlandse overgangswateren van het type O2 (STOWA, 2007). De 

gegevens zijn afkomstig van een periode dat er al waterstaatkundig was 

ingegrepen en werd gevist. De dichtheden voor een aantal (met name 

diadrome) soorten waren onder invloed van menselijke drukken toen al 

sterk afgenomen, maar het aantal soorten kwam nog wel overeen met 

een onverstoorde situatie (de meeste soorten zijn pas begin 1900 
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uitgestorven). De soorten die  in  deze  historische  beschrijvingen  van  

zowel  Eems-Dollard  als  Westerschelde  zijn gevonden zijn in de lijst 

opgenomen.  

  

De schaling van de indicatoren voor de deelmaatlat soortensamenstelling 

veronderstelt een geknikt-lineair verband tussen de kwaliteit van het 

ecosysteem en het aantal soorten per ecologisch gilde (tabel 3). Wanneer 

de kwaliteit verslechtert, duurt het relatief lang voordat de eerste soort 

verdwijnt, maar zodra er één soort verdwijnt, volgen er meer. Bij slechte 

kwaliteit blijven enkele taaie soorten over.  

 

Tabel 9.13 De maatlatgrenzen van de indicatoren voor de 

deelmaatlat soortensamenstelling van vis in 

overgangswater (O2). 

 Referentie Klassengrens 

Zeer goed – 

Goed 

Klassengrens 

Goed – Matig 

Klassengrens 

Matig –

Ontoereiken

d 

Klassengrens 

Ontoereikend 

– Slecht 

Aantal diadrome 

soorten 

10 9 8 6 4 

Aantal estuarien 

residente soorten 

13 12 10 8 5 

Aantal kinder-

kamersoorten 

10 9 8 6 4 

Aantal soorten 

seizoensgasten 

5 4 3 2 1 

Beoordeling (EKR) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

 

Abundantie  

Voor de deelmaatlat abundantie is per belangrijk ecologisch gilde gekozen 

voor twee soorten als vertegenwoordiger: spiering en fint (diadroom), 

puitaal en bot (estuarien resident), schol en haring (marien juveniel). De 

seizoensgasten worden niet kwantitatief beschouwd, onder andere omdat 

de trefkans van deze soorten in de reguliere monitoring klein is. Wel is er 

een kwantitatieve uitwerking voor de pos als vertegenwoordiger van de 

oligohaliene zone. Van deze soorten wordt de vangstdichtheid bepaald in 

het voorjaar en najaar uit ankerkuilmonitoring. Spiering en fint zijn 

opgedeeld in drie leeftijdsgroepen: 0+, subadult en adult. Alleen als alle 

drie de leeftijdsgroepen met voldoende abundantie vertegenwoordigd te 

zijn is sprake van een zichzelf in standhoudende populatie. 

 

De referentie en klassenindeling voor abundanties van de geselecteerde 

soorten is weergegeven in tabel 4. De klassenindeling is gebaseerd op 

20%-percentiel berekeningen. Voor puitaal en juveniele schol (DFS) is een 

lineaire maatlat opgesteld. 
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Tabel 9.14 Referentie abundantie, uitgedrukt als 

vangstaantal in ankerkuil, gestandaardiseerd 

naar aantal individuen per 80 m2 per uur, bij 

puiltaal en schol uitgedrukt in aantal per 

hectare. 

 Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed Referentie 

Spiering       

    0+ 0 – 777 777 – 1542 1542 – 2855 2855 – 4955 4955 – 11285 11285 

    Subadult 0 – 580 580 – 1079 1079 – 1696 1696 – 2096 2096 – 5900 5900 

    Adult 0 – 104 104 – 226 226 – 313 313 – 440 440 – 1145 1145 

Fint       

    0+ 0 – 45 45 – 64 64 – 131 131 – 330 330 – 2500 2500 

    Subadult 0 – 5 5 – 15 15 – 30 30 – 52 52 – 110 110 

    Adult 0 – 6 6 – 10 10 – 25 25 – 44 44 – 81 81 

Puitaal * 0 – 2,4 2,4 – 4,8 4,8 – 7,1 7,1 – 9,5 9,5 – 11,9 11,9 

Bot 0 – 15 15 – 20 20 – 33 33 – 57 57 – 121 121 

Juveniele 

schol * 

0 – 69 69 – 138 138 – 208 208 – 277 277 – 346 346 

Juveniele 

haring 

0 – 100 100 – 190 190 – 480 480 – 1120 1120 – 2000 2000 

Pos 0 – 18 18 – 38 38 – 75 75 – 225 225 – 675 675 

* uitgedruk in aantal per hectare (DFS) 

 

Eindbeoordeling  

Bij de berekening van de maatlat worden de deelmaatlat 

soortensamenstelling en de deelmaatlat abundantie even zwaar gewogen. 

De 4 indicatoren voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden 

gemiddeld. Van de indicatoren abundantie spiering en fint wordt de 

laagste score voor de drie leeftijdsklassen genomen; daarna worden de 

scores van de 7 indicatoren gemiddeld. Het eindoordeel wordt bepaald 

door het gemiddelde van de deelmaatlat soortensamenstelling en de 

deelmaatlat abundantie, maar als dit gemiddelde Goed of Zeer goed is én 

de laagste EKR-score van de 11 indicatoren (soortensamenstelling én 

abundantie) is lager dan 0,4 dan wordt het eindoordeel bijgesteld tot 

Matig (EKR = 0,5). 
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Bijlage III Huidige toestand 

waterlichamen  

Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Nieuwe Maas, Oude Maas (benedenstrooms 

Hartelkanaal) 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Nieuwe Waterweg, Hartel-, Caland-, 

Beerkanaal
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Haringvliet oost, Hollandsch Diep 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Haringvliet west 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Bergsche Maas 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Beneden Maas 

 



- Visplan voor de Benedenrivieren en Haringvliet - 

 

© 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 9-14 

versie  

 

Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Brabantse Biesbosch, Amer 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Oude Maas (bovenstrooms Hartelkanaal) 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Hollandsche IJssel 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Dortse Biesbosch, Nieuwe Merwede 
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Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en 

chemie waterlichaam Beneden en Boven Merwede, Sliedrechtse 

Biesbosch 
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Bijlage IV Ecologische KRW-

maatregelen waterlichamen 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Nieuwe Maas, 

Oude Maas (benedenstrooms Hartelkanaal) 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Nieuwe 

Waterweg, Hartel-, Caland- en Beerkanaal 

 
  

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor het Haringvliet-

West 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor het Haringvliet-

Oost, Hollandsch Diep 
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Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Bergsche Maas 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Benedenmaas 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Brabantse 

Biesbosch, Amer 

 
 



- Bijlagen - 

 

9-21 © 2014 VBC Benedenrivieren en Haringvliet 

  

 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Oude Maas 

(bovenstrooms Hartelkanaal, Spui, Noord, Lek, Dordtsche Kil) 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Hollandsche 

IJssel 

 
 

Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Dordtsche 

Biesbosch, Nieuwe Merwede 
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Overzicht ecologische KRW-maatregelen voor de Beneden 

Merwede, Boven Merwede, Sliedrechtse Biesbosch, Afgedamde 

Maas Noord 
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Bijlage V Overzicht van gesloten 

waterlichamen aalvisserij 

‘Benedenrivieren en 

Haringvliet’ 

 

- Bergsche Maas 

- Amer 

- Boven Merwede 

- Beneden Merwede 

- Nieuwe Merwede 

- Wantij 

- Afgedamde Maas 

- Heusdensch Kanaal 

- Hollandsch Diep 

- Dordtsche kil 

- Haringvliet tot een straal van 500 meter aan de zeezijde van de 

haringvliet- sluizen 

- De Noord 

- Nieuwe Maas 

- Nieuwe Waterweg (kustwater) 

- Maasmond tot de denkbeeldige lijn getrokken vanaf buitenzijde  

- Zuiderpier  tot aan het eindpunt van de Noorderpier. (kustwater) 

- Oude Maas 

- Spui 

- Hartelkanaal 

- Beerkanaal (kustwater) 

- Calandkanaal (kustwater) 

- Krammer Volkerak tot aan de Grevelingendam en de Philipsdam en 

de ingang van de Schelde-Rijn kanaal. 

- Lek 

- Hollandsche IJssel vanaf de Veerlaan te Haastrecht tot aan de 

uitmonding in de Nieuwe Maas. 
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Bijlage VI Lengtefrequentiegrafieken 

van frequent gevangen 

vissoorten  

Hengelvangstregistraties 
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Bijlage VII Visrechtensituatie 
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Bijlage VIII Regelgeving Sportvisserij 

Houders van de Vispas en Kleine Vispas dienen zich te houden aan de 

hieronder genoemde algemene voorwaarden en de wettelijke regels. Het 

niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat 

men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te 

vissen en in overtreding is op de Visserijwet. Voor sommige wateren 

kunnen afwijkende regels gelden. Deze regels staan niet vermeld in de 

algemene regels van de (Kleine) Vispas.  

 

Kleine Vispas 

 

Algemeen 

1. In de wateren genoemd in deze Kleine Lijst van Viswateren 2012 

mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is 

van een geldige Kleine VISpas. Deze Lijst van Viswateren zonder 

de vereiste Vispas, geeft geen enkel recht; 

2. In deze wateren mag door de houder van de Kleine VISpas slechts 

worden gevist met één hengel voorzien van de zogenaamde 

aangewezen aassoorten, te weten: 

- Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden; 

- Worm en steurkrab; 

- Insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, 

mits die niet groter zijn dan 2.5 cm  

3. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden 

teruggezet. 

 

Het is verboden: 

4. Vis te doden en mee te nemen; 

5. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te 

houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is 

verleend door de visrechthebbende federatie of 

hengelsportvereniging. Indien langs een water een 

wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende 

vergunning dient men het parcours vrij te houden.  

6. Te vissen of te voeren met gekleurde maden.  

7. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, 

vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans 

eigendommen of tot hinder voor anderen.  

8. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.  

9. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn!  

10. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het 

aanliggende water te vissen.  

11. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te 

maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft. 

12. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken 

op landerijen steeds te sluiten.  
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Vispas 

 

Algemeen 

1. In de wateren genoemd in deze Landelijke en Federatieve Lijst van 

Viswateren 2013-2014-2015 mag uitsluitend worden gevist indien 

men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. Deze Lijst van 

Viswateren zonder de vereiste VISpas, geeft geen enkel recht; 

2. In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist 

met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van 

drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle 

wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het voorhanden 

hebben, langs de waterkant, van meer dan twee volledig 

opgetuigde hengels is verboden). Alleen wateren waar een ‘3’ 

achter staat mag, indien men in het bezit is van de Derde 

hengeltoestemming, met drie hengels met alle wettelijk toegestane 

aassoorten worden gevist; 

3. Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van 

een toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. Met 

de landelijke Nachtvistoestemming mag in de wateren met het 

‘maansymbool’ ’s nachts worden gevist. In wateren zonder dit 

symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen toegestaan met 

een toestemming van de lokale visrechthebbende; 

4. Nachtverblijf is alleen toegestaan in de wateren met het 

‘tentsymbool’. Voor de andere wateren is onbekend of nachtverblijf 

is toegestaan en wordt voor de meest recente informatie verwezen 

naar de websites van de federaties of de APV van de gemeente 

waar het water in ligt; 

5. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden 

teruggezet of -indien bestemd voor eigen consumptie- direct te 

worden gedood (krachtige tik op de kop); 

6. Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in 

hetzelfde water. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in 

een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan. 

 

Bepalingen voor het nachtvissen 

7. Om te mogen nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een 

geldige VISpas voorzien van een geldige nachtvistoestemming. 

Deze toestemming wordt gevormd door een hologramsticker met 

een maantje en het juiste jaartal; 

8. Personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder 

begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar is; 

9. Nachtvissen is uitsluitend toegestaan op de wateren met het 

‘maansymbool’; 

10. In de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Oost- Nederland is het 

nachtvissen binnen de bebouwde kom niet toegestaan. In de 

overige gebieden geldt deze beperking niet; 

11. Men mag maximaal 3 x 24 uur gebruik maken van dezelfde 

visstek. Indien men na deze periode een nieuwe nachtvisstek met 

tentje wil betrekken, dient deze daar minimaal 1000 meter 
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vandaan te liggen; 

12. De omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid 

van nachtvissers; 

13. Drankmisbruik is verboden. 

 

Bepalingen voor het nachtverblijf met een schuilmiddel 

14. Uitsluitend houders van een geldige nachtvistoestemming die actief 

vissen mogen in of nabij de het schuilmiddel aanwezig zijn; 

15. Nachtverblijf is uitsluitend toegestaan aan die wateren met het 

‘tentsymbool’. Voor de overige nachtviswateren is het onbekend of 

nachtverblijf is toegestaan. Raadpleeg hiervoor de website van de 

betreffende federatie voor de meest actuele stand van zaken, dan 

wel de APV van de gemeente waarin het water ligt; 

16. In de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Oost- Nederland dient het 

schuilmiddel aan de voorkant open te zijn. In de overige gebieden 

geldt deze beperking niet; 

17. Het schuilmiddel is slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine 

of camouflage kleur; 

18. Het schuilmiddels mag de maximale afmetingen hebben van (lxb) 

2.80m x 2.20m; 

19. Afval dient in het schuilmiddel te worden bewaard en na afloop 

mee naar huis te worden genomen. 

 

Bepalingen voor het vissen met drie hengels 

20. Men dient in het bezit te zijn van een geldige VISpas voorzien van 

een geldige derde hengeltoestemming. Deze toestemming wordt 

gevormd door een hologramsticker met het cijfer 3 en het juiste 

jaartal; 

21. De derde hengeltoestemming is uitsluitend te gebruiken op de 

wateren met het symbool ‘3’; 

22. De afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 

meter bedragen. De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte 

van de oever, dus recht voor de hengel, in het water liggen. 

 

Het is verboden: 

23. De gevangen vis te verkopen; 

24. Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders 

vermeld; 

25. Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddelijk in 

hetzelfde water te worden teruggezet; 

26. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te 

houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is 

verleend door de visrechthebbende federatie of 

hengelsportvereniging. Indien langs een water een 

wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende 

toestemming dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te 

maken; 

27. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere 

vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden 

meegenomen ter bepaling van de uitslag; 
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28. Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen 

groter dan 15 cm in bezit te hebben; 

29. Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden 

in het bezit te hebben in de nabijheid van het water; 

30. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, 

vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans 

eigendommen of tot hinder voor anderen; 

31. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen; 

32. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn; 

33. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het 

aanliggende water te vissen; 

34. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te 

maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft; 

35. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken 

op landerijen steeds te sluiten; 

36. Kampvuur te maken of te barbequeën; 

37. Vissoorten in bezit te hebben die kleiner zijn dan de minimummaat 

voor de soort, zoals vermeld in onderstaande tabel: 
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Soort Minimummaat (cm) 

  

Zoetwatervis 

Aal/Paling Directe terugzetplicht 

Baars 22 

Barbeel 30 

Bot 20 

Beekforel 25 

Graskarper Directe terugzetplicht 

Kopvoorn 30 

Snoek 45 

Snoekbaars 42 

Zalm Directe terugzetplicht 

Zeeforel Directe terugzetplicht 

Zeelt 25 

  

Zeevis  

Aal/paling Directe terugzetplicht 

Bot 20 

Leng 63 

Blauwe Leng 70 

Haring 20 

Heek 27 

Horsmakreel 15 

Kabeljauw 35 

Makreel 30 

Sardine 11 

Schartong 20 

Schelvis 30 

Tong 24 

Schol 27 

Witte koolvis (pollak) 30 

Wijting 27 

Zalm Directe terugzetplicht 

Zeeforel Directe terugzetplicht 

Zeebaars 36 

Zwarte koolvis 35 

 

38. Te vissen met onderstaande aassoorten in de periode van 1 april 

tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer van 16 

maart tot 1 juli): 

- een dood visje; 

- een stukje vis (ongeacht hoe groot); 

- slachtproducten; 

- alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen 

 kleiner dan 2,5 cm. 
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Voor een aantal wateren geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de  

betreffende wateren vermeld. 

 

Voorwaarden en de wettelijke regels Vispas en Kleine Vispas: 

1. In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de 

bepalingen en voorschriften. Deze zijn vaak door middel van 

borden aangegeven; 

2. Men is verplicht de (Kleine) VISpas en bijbehorende (Kleine) 

Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan 

bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie 

en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere wettelijk 

bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of 

van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden 

opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur 

bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De 

controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij 

de secretaris van de vereniging of bij de federatie in te leveren, 

onder opgave van reden van inname; 

3. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / 

haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de 

hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater 

aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid; 

4. De Vispas en de Lijst(en) van Viswateren en de Kleine VISpas en 

de Kleine Lijst van Viswateren zijn strikt persoonlijk; 

5. De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in 

deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / 

beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de 

betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld; 

6. Te vissen gedurende onderstaande periodes op de desbetreffende  

vissoorten: 

 

Soort Wettelijke gesloten periodes 

snoek 1 maart tot en met de laatste zaterdag in mei 

barbeel 1 april tot en met 31 mei 

rivierprik 1 november tot en met 31 januari 

1 maart tot en met 30 april 

snoekbaars  

baars 

1 april tot aan de laatste zaterdag van mei 

(IJsselmeer: tot en met 31 mei) 

beekforel 1 oktober tot en met 31 maart 

zeeforel 

zalm 

elft 

fint 

kwabaal 

sneep 

vlagzalm 

zeeprik 

meerval 

serpeling 

Gehele jaar 
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Bijlage IX Overzichtskaart van in 

2011 door BOA’s 

uitgevoerde controles 
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Bijlage X Akkoordverklaringen 

visplan 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf J. Struik en Zn. 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf L.J. Nobel 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf J.P. van der Zanden 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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V.O.F. Visserijbedrijf M. de Visser 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf I. Fiole 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf Koman’s Vishandel 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf P.T. de Man 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf W.J. den Boer 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf A.G. van der Waal 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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Visserijbedrijf A. van Leest 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf W. van Wijk 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Visserijbedrijf T.A. Sperling 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Coöperatieve Visserijvereniging “De Hoop u.a.” 

 

Naam: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


