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Een dagje vissen in de Zuidwestelijke Delta prikkelt bij elke sportvisser 
letterlijk en figuurlijk alle zintuigen. De zilte zeegeur, het geluid van meeuwen 
en scholeksters op de stranden, uitzicht op kenmerkende elementen als de 
Zeelandbrug of de industriële skyline van de Maasvlakte.

Sportvissen hoort bij de Delta. Veel inwoners in het gebied zijn van kinds af aan opgegroeid 

met de sportvisserij, maar ook voor veel toeristen en vakantiegangers zijn hengels in de 

bagage net zo vanzelfsprekend als zwembroek, handdoeken en zonnebril.

 

Het gebied kent een sterke sportvisserijcultuur. Dit uit zich in diverse op de sportvisserij 

gerichte activiteiten en een serieus direct en indirect economisch belang. Zo telt het 

gebied bijvoorbeeld circa 50 op sportvisserij gerichte charterbedrijven en 60 winkels die 

hengelsportartikelen verkopen. 

Daarnaast profiteren ook watersportzaken, campings en horecabedrijven van de grote 

aantallen vakantiegangers die juist voor de vele hengelsportmogelijkheden de Zuidwestelijke 

Delta als verblijfplaats kiezen.

Uit onderzoek blijkt dat de sportvisserij jaarlijks ruim 90 miljoen euro uitgeeft in de regio. 

Daarmee levert deze sector een aanzienlijke bijdrage aan de lokale en regionale economie.

Naast deze in mijn ogen gunstige ontwikkelingen op het gebied van economische 

ontwikkeling, stellen we ook vast dat de visbestanden zich door veranderende  

omstandigheden geleidelijk wijzigen. Vissoorten als kabeljauw en tong maken, zoals het 

zich laat nu aanzien, plaats voor nieuwe soorten als zeebaars en (gevlekte) gladde haaien. 

Met het uitbrengen van deze visie wil de georganiseerde hengelsport de sportvisserij in 

het Deltagebied beter op de kaart zetten bij overheden, terreinbeheerders, recreatie

ondernemers en andere belanghebbende organisaties.

De naam ‘Delta tij’ zoals wij onze visie hebben genoemd, verwijst naar de constante beweging 

in het gebied. De sportvisserij is niet alleen afhankelijk van de beweging van het water, 

maar is ook in staat om mee te bewegen met de veranderingen van socioeconomische 

aard die zich in de Zuidwestelijke Delta voordoen. De visie schetst in meerdere opzichten 

het perspectief voor en mede door de sportvisserij. 

De georganiseerde sportvisserij zal zich in de komende jaren, vanzelfsprekend in 

samenwerking met belanghebbenden, inzetten voor het realiseren van de genoemde 

toekomstperspectieven.

Nol Sweep  

(voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland)

Sportvissen in de Zuidwestelijke Delta
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Projectgebied

De Zuidwestelijke Delta is een uitgebreid gebied met een grote variëteit aan wateren. 

Deze sportvisserijvisie heeft hoofdzakelijk betrekking op de zoute wateren binnen de 

regio. Hierbij ligt de focus vooral op de Noordzee tot 12 mijl uit de kust, de Maasvlakte en 

monding van de Nieuwe Waterweg en de Ooster en Westerschelde. Er wordt in beperkte 

mate aandacht besteed aan de zoute meren Grevelingenmeer en Veerse Meer en aan de 

relatie tussen de Noordzee en het zoete Haringvliet. De visie heeft geen betrekking op de 

sportvisserij in de zoete en brakke binnenwateren die op de Zeeuwse en ZuidHollandse 

 eilanden aanwezig zijn.
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Deltavisserij in cijfers

De sportvisserij is een belangrijke vorm van 
recreatie in de Zuidwestelijke Delta. Enkele 
honderdduizenden sportvissers besteden per jaar 
tientallen miljoenen euro’s aan hun hobby en 
leveren daarmee een substantiële bijdrage aan de 
economie in de regio.

Nederland telt circa 650.000 zeesportvissers. Daarvan 

vissen er een kleine 300.000 in de Zuidwestelijke Delta. 

Het werkelijke aantal visbezoeken ligt hoger omdat de 

gemiddelde zeesportvisser acht keer per jaar vist en het 

gebied dus meerdere malen per jaar bezoekt. Daarnaast is 

er vooral in de zomermaanden ook een toestroom van 

buitenlandse toeristen die een hengeltje uitwerpen. 

Kantvisserij 

Hotspots voor de kantvisserij in Zeeland zijn de verschil

lende dijken langs de Oosterschelde en de stranden bij de 

Westerscheldemonding. Daarnaast zijn de Maasvlakte en 

Europoort zeer populair bij kantvissers. Jaarlijks brengen 

circa 85.000 unieke sportvissers een bezoek aan dit 

havengebied.

Kleine bootvisserij

Een kleine 12.000 personen vissen één of meerdere keren 

per jaar vanuit een kleine boot in de Zuidwestelijke Delta. 

Dit is vier procent van het totale aantal zeesportvissers. 

Het merendeel van de vissers heeft geen vaste ligplaats en 

maakt gebruik van één van de circa 45 trailerhellingen in 

het gebied.

Zeeuwse 
Deltagebied = 30%

Maasmond en 
Nieuwe Waterweg = 13%

Totaal Nederland =
100%, 650.000 personen

Sportvissers in de Zuidwestelijke Delta
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Kantvissers

De meeste zeevissers vissen vanaf de kant.  Belangrijke 

motieven zijn (natuur)beleving en het avontuurlijk 

ontspannen aan de waterkant. Deze ‘recreatievissers’ 

vissen op vissoorten als wijting, schar, bot, steenbolk en 

gul. In de zomer concentreert de visserij zich op geep, 

makreel en zeebaars. Onder de kantvissers bevinden zich 

ook ‘specialisten’: hengelaars die gericht op een bepaalde 

vissoort vissen of een bepaalde vistechniek beoefenen. 

Deze groep kenmerkt zich door een meer actieve benade

ring van de visserij, veelal duur vismateriaal, frequente 

visbezoeken en de voorkeur voor een specifieke vissoort 

zoals zeebaars of harder. Men heeft veel over voor het 

vangen van speciale vissoorten op unieke locaties.

Sportvistypen

Bootvissers

Een belangrijke groep sportvissers zijn de bootvissers. 

Deze vissers gaan met een eigen boot het water op om een 

visje te vangen. Een voordeel ten opzichte van de kantvis

serij is dat een bootvisser mobiel is en overal kan vissen 

waar hij wil. Daardoor liggen diverse stekken en vissoorten 

binnen zijn bereik. Bootvissers zijn erg afhankelijk van het 

weer, vooral van de wind en golfhoogte. Een groot deel van 

het jaar is het vanwege de te sterke wind niet mogelijk om 

te vissen. Dit geldt vooral voor de Noordzee en in mindere 

mate voor de Ooster en Westerschelde. Op het Grevelin

genmeer is het meestal jaarrond mogelijk om vanuit de 

boot te vissen.

Chartervissers

Voor sportvissers die niet over een eigen boot  beschikken, 

is er de mogelijkheid om mee te gaan met één van de 

charterschepen in de regio. Het aantal opstappers dat mee 

kan met een charterschip varieert van 6 tot 75, afhankelijk 

van de grootte van het schip. Een veel beoefende manier 

van vissen is de wrakvisserij op kabeljauw of zeebaars. Ook 

wordt vaak op de bodem gevist op vissoorten als wijting 

en schar. In de zomermaanden zijn er vistrips gericht op 

makreel of tong. 

Evenals de kleine bootvisserij is ook de chartervisserij 

weersafhankelijk. Bij een golfhoogte van meer dan 1 tot 

1,5 meter of windkracht 4 à 5 varen de meeste hengel

charters op de Noordzee niet uit. Op de Oosterschelde, 

Westerschelde en het Grevelingenmeer kunnen de schepen 

vrijwel altijd uitvaren.
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Chartervisserij

In de Zuidwestelijke Delta zijn circa 50 charterschepen actief, die vooral op de Oosterschelde 

en de Noordzee vissen. Een derde van alle zeesportvissers vist weleens vanaf een charter

schip. Voor de Delta komt dit neer op circa 100.000 personen per jaar. Naast sportvistrips 

organiseren de charterschepen activiteiten zoals educatieve rondvaarten en duiktochten. 

Uitgaven 

Per persoon wordt gemiddeld 330 euro per jaar uitgegeven aan de zoute sportvisserij.  

Dit betekent dat de Nederlandse sportvissers die in de Delta vissen gezamenlijk ruim 

90 miljoen euro aan hun hobby spenderen. 

Ongeveer de helft hiervan wordt besteed aan hengelsportartikelen en komt terecht bij de 

circa 60 winkels met hengelsportartikelen in de regio. De rest van de uitgaven wordt 

besteed aan de bootvisserij, reis en verblijfskosten en overige zaken restaurant en 

cafébezoek. Niet alleen de hengelsportbranche, maar ook andere bedrijfstakken als de 

horeca profiteren dus van de sportvisserij. 

Buitenlandse sportvissers

In bovengenoemde cijfers is nog geen rekening gehouden met het grote aantal buitenlandse 

sportvissers dat de Delta bezoekt. Vooral in de zomermaanden zijn veel Duitsers en Belgen 

aanwezig, die regelmatig een hengeltje uitwerpen. De daadwerkelijke aan sportvisserij 

gerelateerde inkomsten zijn daarom nog veel hoger dan eerdergenoemd bedrag. Ook de 

verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken) profiteert van deze buitenlandse toeristen.
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Toekomstperspectief

• De zeesportvisserij in de Zuidwestelijke Delta heeft een groot economisch belang. 

Kleine infrastructurele aanpassingen kunnen leiden tot een verdere groei.

• De chartervloot, als aanbieder van sportvisserij en toeristische nevenactiviteiten, 

is een essentieel onderdeel van de zeesportvisserij in de Delta. Behoud van de 

huidige omvang van de vloot is noodzakelijk.

• De status van de Zuidwestelijke Delta als sportvisparadijs kan door publiciteit 

worden vergroot. Dit geeft een impuls aan de lokale economie; ook buiten het 

toeristenseizoen. 

Deltavisserij in cijfers

Aantal Nederlandse zeesportvissers Zeeuwse Delta 195.000

Aantal Nederlandse zeesportvissers Maasmond en Europoort 85.000

Gemiddelde uitgaven per sportvisser € 330

Totale uitgaven Nederlandse zeesportvissers Delta € 92 miljoen

Aantal charterschepen Circa 50

Aantal opstappers per jaar Circa 100.000

Aantal sportvissers met eigen boot Ca 12.000

Aantal winkels met hengelsport binnen de regio Circa 60

Aantal winkels met hengelsport binnen een straal van 
40 kilometer buiten de Delta

Circa 160

Seizoensbezetting

Een groot voordeel van de sportvisserij is dat deze niet alleen in de zomermaanden 

plaatsvindt, maar jaarrond kan worden beoefend. Ook buiten het hoogseizoen levert deze 

vorm van recreatie belangrijke inkomsten op voor lokale ondernemers. 

Het aantal sportvissers is echter sterk afhankelijk van de vangsten op dat moment.  

Zo kunnen invasies van vissoorten als wijting en schar leiden tot een grote toeloop van 

sportvissers in het najaar en de vroege winter.

Voorjaar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Seizoensverdeling sportvisserij

Zomer Najaar Winter

Seizoensverdeling sportvisserij
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De diversiteit aan vissoorten in de Zuidwestelijke Delta varieert door de 
jaren heen. Het zeebaarsbestand is in de afgelopen decennia sterk toegeno men 
en sinds enkele jaren zijn de vangsten van schar ook weer zeer goed.  
De vangsten van vissoorten als kabeljauw en tong zijn echter sterk afge - 
no men. Sportvissers passen zich aan deze veranderende omstandigheden aan.

Enkele decennia geleden was de vangst van een zeebaars nog een uitzondering, maar 

tegenwoordig is dit een zeer belangrijke vissoort voor de sportvisserij. Mogelijk wordt de 

toename van zeebaars veroorzaakt door de klimaatsverandering en de stijging van de 

gemiddelde temperatuur van het zeewater. Daarnaast zijn er ook diverse andere vissoorten 

in opkomst die interessant zijn voor de sportvisser. Vooral in de Voordelta en de Ooster

schelde is de kans op bijzondere vangsten als (gevlekte) gladde haaien en lipvissen 

toegenomen. Daarbij zijn de vangsten van schar en wijting al enkele jaren achter elkaar 

zeer goed. 

Helaas bemerken de sportvissers ook een afname van andere soorten. Grote gul of 

kabeljauw wordt eigenlijk – uitzonderingen daargelaten – alleen nog maar gevangen op 

wrakken ver uit de kust en af en toe in de Nieuwe Waterweg of de Westerschelde.  

De vangsten van paling en tong zijn over het algemeen slecht. Al lang geleden namen de 

populaties van migrerende vissoorten als zalm, zeeforel en fint drastisch af als gevolg van 

vervuiling van de rivieren en de Deltawerken die de migratie tussen zout en zoet sterk 

belemmeren.

Zeebaars zonder quotum?

De visserij op zeebaars in het zomerseizoen is steeds belangrijker geworden. Vanaf de 

kust is de vis met veel verschillende technieken te vangen. Zowel met een strandhengel 

met pieren, zagers, mesheften of zachte krab als met een lichte kunstaashengel wordt de 

zeebaars bevist. Ook zijn er charterschepen en individuele sportvissers die zich hebben 

gespecialiseerd in het wrakvissen op zeebaars.

De opkomst van de zeebaars en de dalende quota van andere commercieel interessante 

visbestanden hebben echter een keerzijde. De beroepsvisserij maakt steeds vaker jacht  

op de zeebaars, een vissoort waarvoor geen quotum geldt. Mogelijk als gevolg van de 

toegenomen visserijdruk, neemt de gemiddelde lengte van de gevangen zeebaarzen in  

de afgelopen jaren af.

Meenemen van vis

Niet alleen door beroepsvissers wordt zeebaars onttrokken. Het meenemen van een  

zelf gevangen maaltje vis is één van de charmes van de zeesportvisserij. Zolang het  

hierbij gaat om het meenemen van vis voor eigen consumptie is dit zeker geen probleem. 

Verkopen van zelf gevangen vis is volgens de wet verboden. Handelaren of horeca

bedrijven die vis van sportvissers opkopen zijn strafbaar, evenals de betreffende  

sportvissers zelf. Een goede controle en handhaving is noodzakelijk. 

Een dynamische visstand
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Voornaamste sportvissen in de Zuidwestelijke Delta

Bot Platichthys flesus

Voor veel zeesportvissers 

de eerste vissoort die men 

vangt. Komt regelmatig in 

zeer ondiep water voor en 

is dus goed te vangen vanaf 

de oever.

Schar Limanda limanda

Na jaren van slechte vang

sten wordt deze vissoort in 

de afgelopen paar jaar zeer 

veel gevangen. Vooral in 

voor en najaar zijn goede 

vangsten mogelijk vanaf de 

boot. 

Tong Solea solea

Was tot enkele jaren geleden 

een talrijke en populaire 

vissoort in de Zeeuwse 

wateren. De vangsten zijn 

in de afgelopen jaren sterk 

afgenomen.

Schol  

Pleuronectes platessa

Populaire vissoort bij 

sportvissers. Is vooral 

vanaf boten te vangen in 

wat dieper water. Door veel 

minder ervaren sportvissers 

wordt elke platvis schol 

genoemd.

Wijting  

Merlangius merlangus

‘Kleine neef’ van de kabel

jauw. Vooral in het najaar 

zeer algemeen zowel op de 

Noordzee als in de kust

wateren. Te vangen vanaf 

de kant en vanaf de boot.

Steenbolk  

Trisopterus luscus

Algemene vissoort op veel 

verschillende  stekken. 

Sportvissers zien deze 

soort soms als ‘plaag’ 

omdat hij in bepaalde 

periodes zeer veel wordt 

gevangen. 

Makreel Scomber scombrus

Talrijke vissoort in de 

zomermaanden. Wordt 

veel vanaf charterschepen 

bevist. Is ook vanaf de kant 

te vangen (vooral langs 

dijken en dammen).

Geep Belone belone

Zomervis die vooral te 

vangen is langs dijken en 

strekdammen. Bekende 

stekken zijn de Zeedijk 

van Westkapelle, Neeltje 

Jans en de dijken langs de 

Oosterschelde.

Kabeljauw  

Gadus morhua

Zeer populaire sportvis die 

na 1980 drastisch in aantal 

is afgenomen. Tegenwoor

dig vooral te vangen op 

wrakken ver uit de kust. 

Vanaf de kant wordt regel

matig gul (jonge kabeljauw) 

gevangen in de Nieuwe 

Waterweg.

Zeebaars  

Dicentrarchus labrax

Zeer populaire sportvis  

die na 1980 sterk is 

toe genomen. Vooral 

vanaf de kant met diverse 

vistechnieken te vangen. 

Vanaf diverse charter

schepen is het mogelijk 

om gericht op zeebaars te 

vissen.

(Gevlekte) gladde haai 

Mustelus asterias

Tot de verbeelding  

sprekende vissoort die 

sinds een jaar of vijf in 

toenemende aantallen is te 

vangen. Ook het gemiddeld 

formaat neemt toe. Wordt 

vooral gevangen vanaf de 

boot in de Voordelta en 

Oosterschelde.
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Herleving platvisvisserij

De bestanden van vissoorten als schar en bot stonden lange tijd onder druk en de 

vangsten – zowel vanaf de kant als vanaf charterschepen – waren vaak minimaal. Maar 

sinds enkele jaren is er een grote opleving van de schar. Vooral in het voor en najaar zijn 

zeer goede vangsten mogelijk. 

Bijzondere vangsten; (gevlekte) gladde haaien

Sinds een jaar of vijf worden in de zomer vooral in de Voordelta regelmatig haaien 

gevangen. Het gaat hierbij met name om (gevlekte) gladde haaien. Deze haaien kunnen 

een lengte tot 1,80 meter bereiken, maar de meeste gevangen exemplaren zijn tussen de 

50 centimeter en 1,20 meter lang. Er zijn dagen dat er vanaf één boot wel dertig haaien 

worden gevangen.

Toekomstperspectief

• Door de klimaatsverandering zal de zeewatertemperatuur in de komende 

decennia waarschijnlijk stijgen. Dit leidt tot een verschuiving van vissoorten in 

noordelijke richting. Dit kan leiden tot een afname van noordelijke soorten, maar 

zal ook nieuwe mogelijkheden voor de sportvisserij opleveren door de opkomst 

van zuidelijke soorten. 

• De zeebaars, een ongequoteerde vissoort, is tegenwoordig dé zomervis voor 

kantvissers in de Delta. Om de zeebaars ook als sportvis in de toekomst te 

behouden, is het noodzakelijk om samen met de beroepsvisserij een breed 

gedragen beheerplan op te stellen om overbevissing te voorkomen.

• Naast de voor de beroepsvisserij belangrijke platvissoorten tong en schol zijn  

ook de commercieel minder interessante schar en bot populaire sportvissoorten. 

Bescherming van platvisbestanden is belangrijk voor behoud of uitbreiding van  

de sportvisserij, zowel vanaf de kant als vanaf de boot.

• De opkomst van (gevlekte) gladde haaien biedt een nieuwe dimensie voor de 

sportvisserij. De georganiseerde hengelsport zal een monitoringproject uitvoeren, 

om meer inzicht te krijgen in de verspreiding en populatieomvang van deze vissoort. 

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bot 

Schar 

Tong 

Schol

Kabeljauw 

Wijting 

Steenbolk 

Zeebaars 

Makreel 

Geep 

(Gevlekte) 
gladde haai

Jaarkalender vissoorten



Sportvisserij Zuidwest Nederland  Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta12

Door sportvissers wordt regelmatig melding gemaakt van 

afnemende vangsten in de Oosterschelde. Door middel van 

monitoring van bijvangst in fuiken in de afgelopen jaren 

is vastgesteld dat vooral platvissoorten als schol en tong 

inderdaad zijn afgenomen. Vooral bij kantviswedstrijden 

is een zeer duidelijke terugloop van bot vast te stellen. 

Werden er vroeger door elke deelnemer meerdere botten 

gevangen tijdens een wedstrijd, vandaag is het eerder 

regel dan uitzondering dat een gemiddelde van één bot 

per deelnemer niet meer wordt gehaald. Soorten die in 

het verleden onder aan de dijkvoet volop konden worden 

gevangen – zoals zeedonderpad en puitaal – zijn ook zo 

goed als verdwenen. Hun plaats wordt nu ingenomen door 

exoten zoals lipvissen, zij het in veel kleinere aantallen dan 

de inheemse soorten voordien. 

De teruglopende vangsten worden onder anderen  

veroorzaakt door een afname van de voedselrijkdom van 

het Oosterschelde water. Dit is vooral het gevolg van de 

aanleg van de Philipsdam en de Oesterdam waardoor de 

aanvoer van zoet, voedselrijk water vanuit de rivieren werd 

afgesloten en geen natuurlijke zoetzout overgang meer 

aanwezig is. Vooral in het meest oostelijke deel van de 

Oosterschelde, waar de doorstroming en de invloed van 

de getijdenwerking het kleinst is, is de primaire productie 

daarom laag. Een tweede mogelijke oorzaak is de sterke 

toename van Japanse oesters. Deze oesters filteren een 

grote hoeveelheid microorganismen uit het water waar

door steeds minder voedsel overblijft voor vislarven en 

schaaldieren als garnalen. De geringe voedselrijkdom leidt 

dus direct tot een lagere visdichtheid, doordat visbroed 

onvoldoende voedsel kan vinden en dood gaat. Indirect 

heeft het een negatief effect op de visstand, omdat minder 

voedsel in de vorm van garnalen en andere voedsel

organismen voor de grotere vissen aanwezig is. 

De afnemende voedselrijkdom heeft niet alleen effect 

op de visstand en daarmee de sportvisserij, maar ook 

schelpdierkwekers krijgen te maken met een afnemende 

groeisnelheid van schelpdieren op hun percelen. Daarom is 

in 2010 een proef uitgevoerd met de inlaat van voedselrijk 

water uit het VolkerakZoommeer via de Bergse Diepsluis 

en de Krammersluizen. Uniek aan de proef was de samen

werking tussen Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, de 

schelpdiersector en de Provincie Zeeland. Als gevolg van 

de proef werd een licht verbeterde groei van oesters en 

mosselen nabij de sluizen vastgesteld. 

Voor de sportvisserij biedt een verdere uitbreiding van 

natuurlijk sluisbeheer en inlaten van voedselrijk water 

grote kansen. Verbetering van de ecologische draagkracht 

kan leiden tot herstel van de visstand. Daarvan profiteren 

niet alleen individuele sportvissers, maar ook de charter

sector en indirect de gehele toeristischrecreatieve sector.

Oosterschelde: helderder water, maar minder vis
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Met een goede visstand is de sportvisser er nog niet. Hij moet ook in staat 
zijn om hierop te kunnen vissen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het 
vis water goed bereikbaar en bevisbaar is vanaf de oever, een kleine boot of 
charterschip. 

Kantvisserij

Oevers zonder beperkingen. Goed toegankelijke stranden, dijken en havens waar gevist 

kan worden op een verscheidenheid aan vissoorten. Dit is het ideaalbeeld van elke 

sportvisser. Op veel plaatsen is dit ideaalbeeld aanwezig, maar er zijn ook diverse 

knelpunten die de bereik en bevisbaarheid van oevers belemmeren. Door Japanse 

oesters zijn veel stekken slecht bevisbaar en worden haken en lijnen verspeeld. Beroeps

vistuigen als staand want, fuiken en kreeftenkubben op werpafstand vanaf de oever 

belemmeren de sportvisserij. Haventerreinen worden steeds vaker afgesloten en veel 

stekken als dijken en strekdammen zijn erg glad. Het opheffen of verminderen van de 

gesignaleerde knelpunten kan leiden tot betere sportvisserijmogelijkheden vanaf de oever.

Kleine bootvisserij

Op een mooie dag met de eigen boot de Oosterschelde, Westerschelde of de Noordzee op 

met kans op een goede vangst. Voor veel sportvissers is dit een geweldig avontuur. 

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat zij hun boot veilig en goed te water kunnen laten.  

In de huidige situatie zijn veel trailerhellingen glad en alleen bij vloed bruikbaar. Beter 

onderhoud van bestaande hellingen en het aanleggen van nieuwe hellingen kan grote 

winst opleveren voor de sportvisserij. Hierbij is het belangrijk de nieuw te realiseren 

hellingen voldoende lang te maken, zodanig beschut te positioneren dat verzanding aan 

de voet van de helling uit blijft en deze op elk moment van het tij bruikbaar is. Ook 

voorzieningen als een aanlegsteiger, verlichting en voldoende parkeergelegenheid zijn 

wenselijk. Niet alleen de sportvisserij kan hiervan profiteren, maar ook andere vormen van 

waterrecreatie hebben baat bij goed bruikbare trailerhellingen.

Chartervisserij

De georganiseerde sportvisserij vanaf charterschepen in de Delta kent twee gezichten.  

In de eerste plaats zijn er de grote schepen voor maximaal 70 personen. Het is vaak een 

gezellig dagje uit met vrienden of collega’s. De visdag wordt gecombineerd met een 

maaltijd in de kajuit of benedendeks. Als het meezit vangt iedereen een maaltje schar, 

wijting of makreel.

Daarnaast zijn er kleine, snelle boten voor maximaal 12 personen. Afhankelijk van het 

seizoen wordt geankerd gevist op platvis en wijting of driftend op makreel of kabeljauw  

op de wrakken. Enkele schippers bieden gespecialiseerde vistrips aan, gericht op grote 

zeebaars of bijzondere vissoorten zoals (gevlekte) gladde haaien. 

Toegang tot de vis
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De Maasvlakte is in eerste instantie een industriegebied. 

Maar tussen alle containerterminals, raffinaderijen en 

andere bedrijven vinden ook sportvissers een stek.  

Sportvisserij in het gebied is een erkende en belangrijke 

vorm van recreatief medegebruik. De havens en kanalen 

bieden voor Nederlandse begrippen unieke vismogelijk

heden, omdat op werpafstand in zeer diep water (> 20 meter) 

gevist kan worden. Niet alleen individuele sportvissers 

vissen hier, maar er vinden ook veel viswedstrijden plaats. 

Een voorbeeld is de Amazonehaven waar in 2010 circa 50 

wedstrijden met gemiddeld 50 deelnemers plaatsvonden.

Veel beviste locaties zijn de Nieuwe Waterweg, het Caland

kanaal en de Amazonehaven. Ook de buitencontouren van 

de Maasvlakte zoals het Slufterstrand en de Blokkendam 

waren populaire stekken. Veel van deze stekken zijn echter 

verdwenen als gevolg van de aanleg van de Tweede  

Maasvlakte, of de ingebruikname van braakliggende  

terreinen op de al bestaande Maasvlakte. Dit geldt ook 

voor de trailerhelling die naast de Blokkendam aanwezig 

was. De sportvisserij zet zich in voor zoveel mogelijk  

bevisbare oevers op de huidige Maasvlakte en Maasvlakte 2. 

Ook is een goede trailerhelling die toegang biedt tot goede 

visgronden in de Voordelta noodzakelijk. Als bij de aanleg 

en inrichting rekening wordt gehouden met de wensen van 

de sportvisserij, kan het gebied met vrij kleine ingrepen 

een belangrijke recreatieve waarde krijgen. Een voorbeeld 

is het realiseren van stroken met ‘looprecht’ voor sport

vissers langs zoveel mogelijk kades en het realiseren van 

voldoende parkeerplaatsen langs het extensieve strand 

langs de Tweede Maasvlakte, zodat grote (inter)nationale 

viswedstrijden kunnen plaatsvinden.

Maasvlakte: wereldstek tussen de industrie



15Sportvisserij Zuidwest Nederland  Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Toekomstperspectief

Kantvisserij

• Veilig medegebruik van havens is mogelijk.  

Bij herinrichtingsplannen en uitbreiding van havens 

(bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte!) moet hiermee 

rekening worden gehouden.

• Dijkverzwaringen in de komende jaren bieden  

unieke kansen om door bepaalde, kleine technische 

aanpas singen in het ontwerp de toegankelijkheid en 

bevisbaarheid voor sportvissers te verbeteren. 

Hiervoor is draagvlak bij de politiek. Motie Koppejan 

(32500XIII, nr. 76): Faciliteiten voor de sportvisserij  

bij dijkversterkingen.

• Een nettenvrije zone langs belangrijke visoevers 

(pieren en wedstrijdtrajecten) is wenselijk. Dit geldt 

niet alleen voor staand want, maar ook voor vistuigen 

als kreeftenkubben en fuiken die het vissen voor 

sport vissers onmogelijk maken.

• Binnen loopafstand vanaf visstekken moet voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig zijn. Parkeren in 

wegbermen kan worden vergemakkelijkt door het 

aanbrengen van grasbetontegels. 

• Op belangrijke visplaatsen en wedstrijdtrajecten 

moeten Japanse oesters zoveel mogelijk verwijderd 

worden. Ook andere vormen van recreatie kunnen 

hiervan profiteren.

Kleine bootvisserij en trailerhellingen

• Verbeter het gebruiksgemak van de aanwezige 

trailerhellingen. Dit geeft ook een impuls aan andere 

vormen van recreatief medegebruik. Beheer en klein 

onderhoud door hengelsportverenigingen, zoals dat  

nu al bij sommige hellingen gebeurt, kan worden  

gestimuleerd en uitgebreid. 

• Realiseer meer goed bereikbare en bruikbare  

trailerhellingen voor sportvissers vanuit de Randstad. 

Prioriteit ligt bij een trailerhelling op de Maasvlakte, 

maar ook langs de noordoever van de Oosterschelde 

(SchouwenDuiveland) zijn enkele hellingen wenselijk. 

Ook sportvissers die op de Westerschelde vissen 

hebben behoefte aan bruikbare trailerhellingen.  

Een uitstekend voorbeeld van een goede trailerhelling 

is die op Neeltje Jans.

Chartervisserij

• Behoud van de huidige schepen en infrastructuur is 

gewenst, zodat de chartervisserij in de Delta voor een 

breed publiek toegankelijk is.

• Voor boten met maximaal 12 opvarenden is er behoefte 

aan duidelijke regelgeving die het toelaat om met een 

beperkt aantal opvarenden betaalbaar te varen, waarbij 

veiligheid steeds voorop staat.
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Samen sterk

Sportvissers zijn niet de enige recreanten langs 
en op het water. Enkele voorbeelden van andere 
gebruikers zijn duikers, strandbezoekers, zeilers 
en surfers. Het is belangrijk om elkaar niet tot 
last te zijn en zo mogelijk juist te versterken door 
afspraken met elkaar te maken.

Zonering nee, tenzij

De sportvisserij is een activiteit die in het algemeen goed 

samengaat met andere vormen van recreatief gebruik. 

Door de specifieke eisen die de sportvisser stelt aan de 

visstek, komt deze in veel gevallen niet in contact met 

andere recreanten. Om deze redenen is de sportvisserij 

geen voorstander van recreatieve zonering. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen kan zonering nodig zijn.  

Een voorbeeld van zonering die de sportvisserij aangaat 

zijn de pierenspitvakken in de Ooster en Westerschelde. 

Deze zonering is bedoeld om op de droogvallende platen 

voldoende rust, ruimte en voedsel voor vogels beschikbaar 

te houden.

Voorlichting

Een in de ogen van de sportvisserij betere oplossing dan 

zonering is het door middel van voorlichting aan verschillende 

recreantengroepen zoveel mogelijk uitsluiten van optredende 

conflicten. Een voorbeeld zijn de in bepaalde gevallen moge 

 lijke ruimtelijke conflicten tussen sportvissers en duikers. 

Dit kan worden vermeden omdat het grootste deel van de 

duikers hun hobby vooral rond de kentering van het tij, bij 

vrijwel stilstaand water beoefent, terwijl sportvissers vaak 

afhankelijk zijn van voldoende stroming om goed te kunnen 

vangen. Door het gezamenlijk opstellen van een gedrags

code voor sportvissers en duikers, kan begrip voor elkaars 

activiteiten ontstaan en kunnen de activiteiten probleem

loos naast elkaar plaatsvinden.
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Samenwerking

Sportvissers en andere recreanten kunnen elkaars belang 

versterken. Het gezamenlijk belang zit hem in zaken als 

inrichting van infrastructuur en bereikbaarheid van 

locaties (parkeerplaatsen, havens, trailerhellingen). Maar 

ook kan worden gedacht aan gerichte vuilruimacties, 

voorlichting richting overheden, enzovoorts. 

Toekomstperspectief

• De recreatieve sector wordt steeds belangrijker voor 

de economische ontwikkeling van de Delta. De 

sportvisserij zal zich beter profileren als belangrijke 

recreatievorm.

• Beperking van de sportvisserijmogelijkheden als 

gevolg van zonering van recreatie is ongewenst. 

Natuurlijke zonering is voldoende om het optreden 

van conflicten met andere recreanten te voorkomen. 

Zonering? Nee, tenzij…

• Door middel van voorlichting worden conflicten 

tussen sportvissers en andere recreanten voorkomen 

of beperkt.

• De sportvisserij en andere vormen van recreatie 

kunnen door samenwerking hun gezamenlijke 

belangen versterken en beter behartigen.
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Sportvissers en beroepsvissers vissen letterlijk samen in hetzelfde water 
en op dezelfde vis. Het gegeven dat de sportvisserij en de beroepsvisserij 
beide afhankelijk zijn van dezelfde visstand geeft een gedeeld belang, 
maar het kan ook leiden tot onenigheid. Daarnaast zijn er ook diverse 
tegengestelde belangen. Samenwerking en afstemming zijn noodzakelijk.

MZI’s als positief voorbeeld 

Een positief voorbeeld van wat met een goede samenwerking en afstemming bereikt 

kan worden, zijn de locaties van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) in de Ooster

schelde en de Voordelta. Hierbij kregen diverse belanghebbende partijen (waaronder 

de sportvisserij) de mogelijkheid om te reageren op conceptvoorstellen voor het 

plaatsen van de MZI’s. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gedragen compromis waarbij 

de mosselvissers voldoende mogelijkheden hebben om mosselzaad in te vangen, 

terwijl sportvissers hiervan nauwelijks hinder ondervinden.

Vaste vistuigen

De visserij met vaste vistuigen is een vorm van beroepsvisserij die regelmatig 

problemen veroorzaakt voor de sportvisserij, vooral staand want en in de Oosterschelde 

kreeftenkubben en fuiken. Waar deze vistuigen dicht langs de oever worden geplaatst, 

kunnen sportvissers niet meer terecht om hun hobby te beoefenen. Ze vissen dan 

letterlijk achter het net. Ook komt het regelmatig voor dat wrakken ver uit de kust zijn 

afgezet met staand want. Uit interviews gehouden met charterschippers blijkt dat ruim 

de helft van hen regelmatig overlast van staand want ondervindt. In tegenstelling tot 

zonering van recreatieve activiteiten, is in dit geval wel zonering gewenst.  

Het realiseren van een nettenvrije zone bij belangrijke visstekken is nodig om de 

toekomst van de sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta te garanderen.

Verminderen bodemberoering

De beroepsvisserij is actief bezig met het ontwikkelen van alternatieven voor de 

traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Hierbij gaat het vooral om het 

verminderen van de bodemberoering, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 

pulskor of sumwing. De sportvisserij staat positief tegenover alle inspanningen die 

worden gedaan om de boomkorvisserij te verduurzamen. Verder is de sportvisserij van 

mening dat in de Oosterschelde vanwege de status van Nationaal Park alleen plaats is 

voor duurzame visserijvormen die het bodemleven niet onnodig beschadigen. 

Vissen op dezelfde vis
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Toekomstperspectief

• Samenwerking en afstemming tussen de sportvisserij en de beroepsvisserij is 

noodzakelijk, omdat beide partijen op dezelfde vis vissen. 

• Een nettenvrije zone langs de Noordzeekust is wenselijk. Dit geldt ook voor de 

Oosterschelde en Westerschelde en de Maasvlakte. 

• De georganiseerde sportvisserij is evenals de schelpdierkwekers gebaat bij een 

voedselrijkere Oosterschelde. Samenwerking is hierbij mogelijk.

• De sportvisserij wil samen met de beroepsvisserij onderzoeken wat de mogelijk

heden zijn voor het economisch rendabel verwijderen van Japanse oesters op 

belangrijke visstekken.

Gezamenlijke belangen

Een gezamenlijk belang van de sport en beroepsvisserij is het verhogen van de 

voedselrijkdom van de Oosterschelde. Voor schelpdierkwekers levert dit een snellere 

groei van de schelpdieren op, voor sportvissers kan dit leiden tot een betere visstand.  

De georganiseerde sportvisserij wil zich daarom graag aansluiten bij de partijen die zich 

inzetten voor het inlaten van voedselrijk water in de Oosterschelde.

Een andere mogelijke vorm van samenwerking ziet de sportvisserij bij het verwijderen 

van Japanse oesters op belangrijke visstekken. In samenwerking met de beroepsvisserij 

moet worden onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Voor sportvissers levert dit 

betere visomstandigheden op, terwijl het voor beroepsvissers economisch interessant 

kan zijn.
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De Westerschelde is een druk bevaren zeearm waarover coasters, tankers, 
containerschepen en binnenvaartschepen hun lading van en naar Antwerpen 
brengen. Naast de grote zeeschepen wordt de Westerschelde ook goed 
bezocht door boot- en kantvissers, die in de Westerschelde een aantrek-
kelijk viswater vinden.

‘Fietspad’

Voor de beroepscheepvaart is een diepe, betonde vaargeul aanwezig. Naast deze vaargeul 

heeft Rijkswaterstaat aan weerszijden gele betonning aangebracht. In deze corridor (het 

fietspad genoemd) is het niet toegestaan om voor anker te gaan. Sportvisbootjes die 

geankerd willen vissen moeten dus buiten het ‘fietspad’ blijven. Als gevolg van de regel

geving en de alertheid van het personeel van Rijkswaterstaat en de Rijkspolitie te water 

komen problemen tussen recreatievaart (waaronder sportvissers) en de beroepsvaart 

vrijwel niet voor. Dit is een goed voorbeeld van hoe verschillende partijen naast elkaar 

kunnen bestaan zonder elkaar tot last te zijn. 

Vaargeulverdieping

Om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden voor de steeds groter wordende 

schepen, wordt de vaargeul van de Westerschelde regelmatig verdiept. Helaas staat het 

ecosysteem als gevolg van de vaargeulverdieping onder druk en nemen de vismogelijkhe

den en vangsten op bepaalde locaties af. Dit geldt vooral in de nabijheid van de vaargeul, 

waar de natuurlijke schuilplaatsen voor vis zijn weggebaggerd en het door de toegeno

men stroming vrijwel niet mogelijk is om te ankeren. Langs bepaalde oevertrajecten zijn 

de platvisvangsten teruggelopen als gevolg van metershoge steenstort ter bescherming 

van de afkalvende oevers, waardoor de platvis het strand niet meer kan bereiken. 

Gebrek aan trailerhellingen

Een knelpunt voor de bootvisserij is het gebrek aan trailerhellingen die zowel bij eb als 

bij vloed bruikbaar zijn. Langs de kust van Walcheren en ZuidBeveland is geen enkele 

bruikbare helling aanwezig. De situatie in ZeeuwsVlaanderen is iets beter. Hier zijn enkele 

hellingen die bij hoogwater met een normale auto gebruikt kunnen worden. Bij de overige 

hellingen en tewaterlaatplaatsen is het alleen met een 4x4 of tractor mogelijk om een 

visboot op een veilige manier te water te laten. Bij laagwater is geen enkele helling goed 

bruikbaar.

Enkele trailerhellingen die zowel bij eb als bij vloed bruikbaar zijn, zijn vanuit sportvisse

rijoogpunt absoluut noodzakelijk! Dit kan door aanpassing van bestaande hellingen of het 

aanleggen van nieuwe hellingen op strategische locaties.

Westerschelde: drukke scheepvaartroute en goede visstek



Beperkingen voor de sportvisserij

Voor het Natura 2000gebied Voordelta is al in 2008 een 

beheerplan vastgesteld. In het gebied zijn enkele rust

gebieden voor zeehonden en vogels aangewezen en er is 

een bodembeschermingsgebied ingesteld. Vooral voor de 

bodemberoerende beroepsvisserij heeft dit tot beperkingen 

geleid. Maar ook de sportvisserij vanuit boten ondervindt 

de gevolgen, omdat in de rustgebieden niet meer mag 

worden gevaren en gevist. Voor enkele gebieden geldt dit 

verbod jaarrond, voor andere alleen in de winterperiode. 

Bij diverse sportvissers leeft de vrees dat toekomstige 

beheerplannen voor Natura 2000gebieden als de  

Vlakte van de Raan zullen leiden tot een verdere beperking 

van de visserijmogelijkheden.
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Natuurbeleving is voor veel sportvissers een 
belangrijk motief om in de Deltaregio te vissen. 
Een dag of nacht vissen op strand of dijk is een 
goed recept om geestelijk en lichamelijk bij te 
tanken. En zelf gevangen zeevis smaakt bij 
voorbaat heerlijk. Sportvisserij hoort bij de Delta. 
Vissen met de hengel is niet voor niets één van 
de oudste en meest beoefende vormen van 
openluchtrecreatie in Zeeland en Zuid-Holland. 

Invloed op natuur en milieu

Een sportvisser gaat door zijn rustige, voorspelbare 

gedrag als het ware op in de omgeving. Daarom is de 

invloed van sportvissers op de natuur op de meeste 

plaatsen gering. Verstoring van foeragerende vogels en 

rustende zeehonden op droogvallende platen komt vrijwel 

niet voor omdat sportvissers de platen niet betreden. 

Bootvissers zoeken vooral het diepe water op (de wrakken 

en diepe banken). Er treedt geen bodemberoering op, er 

wordt selectief gevist en ongewenste bijvangsten 

(discards) kunnen levend worden teruggezet. 

Natuurherstel biedt kansen

De Deltawateren zijn voor een groot deel aangewezen als 

Natura 2000gebied. Daarnaast is ook de Europese 

Kaderrichtlijn Water van kracht. Dit kan op termijn een 

positief effect hebben op de sportvisserij. Een concreet 

voorbeeld zijn de plannen om zoetzout overgangen te 

herstellen, inclusief het opheffen van migratiebarrières. 

Als gevolg hiervan zullen populaties van trekvissen zoals 

aal en zalm zich kunnen herstellen, wat leidt tot een 

uitbreiding van de sportvisserijmogelijkheden. Maar ook 

diverse standvissen profiteren van een natuurlijker  

functionerende Delta. Deze ontwikkelingen worden 

ondersteund door de georganiseerde sportvisserij.

Deltavissen Natuurlijk

Toekomstperspectief

• Sportvisserij hoort thuis in het Deltagebied. Door het 

rustige handelen van de sportvissers leidt deze hobby 

niet tot grootschalige verstoring van natuurwaarden.

• Het herstellen van zoetzout overgangen en opheffen 

van migratiebarrières hebben een positief effect 

op de populaties van verschillende vissoorten.  

Dit levert een uitbreiding van de sportvisserij

mogelijkheden op.

• Toekomstige beheerplannen voor Natura  

2000gebieden mogen niet leiden tot een afname 

van de sportvisserijmogelijkheden. 
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Gebruik spitvakken

Vooral in de Oosterschelde wordt erg veel gebruik 

gemaakt van de aanwezige spitgebieden. Per dag maken 

gemiddeld 60 tot 100 sportvissers en een tiental ‘beroeps

spitters’ gebruik van de mogelijkheid om handmatig 

zeeaas te steken. Het aantal beroepsspitters is mogelijk 

zelfs hoger, doordat ook steeds meer Belgische spitters 

aanwezig zijn. De meest gebruikte vakken zijn 8 Dortsman, 

11 Grevelingendam en 15 Schelphoek Oost. Sinds enkele 

jaren zijn ook steeds meer spitters bij de vakken 9 Stave

nisse en 7 Oesterdam aanwezig. Ook de andere spitvakken 

op SchouwenDuiveland en Tholen worden vrij intensief 

gebruikt. Een verklaring hiervoor is dat de spitvakken niet 

alleen worden gebruikt door sportvissers uit de directe 

omgeving, maar ook door sportvissers uit de Randstad 

en NoordBrabant waarvoor de spitgebieden op vrij korte 

reisafstand liggen. Het spitgebied langs de Oesterdam 

wordt vanwege de korte reisafstand ook veel gebruikt door 

Belgische spitters.

Zandhonger

In 2010 is bij spitgebied 8 Schelphoek een proef gestart 

met zandsuppletie om de zogenaamde zandhonger tegen 

te gaan. Zandhonger is een verschijnsel waardoor de 

droogvallende platen jaarlijks kleiner worden, wat leidt tot 

afname van het voedselgebied voor de aanwezige vogel

populatie. Tegengaan van dit proces is uit natuuroogpunt 

noodzakelijk. Voor de sportvisserij betekent dit echter dat 

een deel van het spitgebied de komende jaren niet meer 

kan worden gebruikt om pieren te steken, omdat er een 

dikke laag schoon zand wordt opgebracht. Naar verwach

ting duurt het enkele jaren voordat dit nieuwe zand wordt 

bevolkt door pieren. De sportvisserij onderkent dat het 

tegengaan van de zandhonger een absolute noodzaak is, 

maar dit mag niet ten koste gaan van pierenspitgebieden. 

Als dit wel het geval is, zal dit verlies (tijdelijk) gecompen

seerd moeten worden door het verkrijgen van een ander 

spitgebied in de directe omgeving.

Extra spitgebieden?

Het intensieve gebruik en de als gevolg daarvan grote 

druk op een deel van de spitgebieden in de Oosterschelde, 

leiden ertoe dat het noodzakelijk is om extra spitgebieden 

te verkrijgen. De georganiseerde sportvisserij zet zich 

in voor uitbreiding van spitgebieden. Bijvoorbeeld door 

percelen die zijn uitgegeven voor schelpdierkweek (maar 

die niet worden gebruikt) in overleg met de eigenaren en 

huurders aan te wijzen als (tijdelijk) spitgebied. 

Zeeaaswinning in de Oosterschelde
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De zeepier en de zager zijn veruit de meest 
gebruikte aassoorten door sportvissers in het 
Deltagebied. Daarnaast wordt er met name door 
wedstrijdvissers gevist met andere aassoorten 
als mesheften, tappen, slikzagers, witjes en 
(reepjes) vis. Diverse vissoorten en vangtechnieken 
vragen om verschillende aassoorten en 
aas aanbieding. Vooral door de opkomst van de 
zeebaarsvisserij vissen sportvissers ook steeds 
vaker met kunstaas.

Verkrijgbaarheid natuurlijk aas

Zeeaas is in het algemeen goed verkrijgbaar bij hengel

sportwinkels en aan boord van charterschepen.  

Zonder aas geen vis

De aangeboden zagers zijn meestal kweekzagers die in 

Zeeland worden gekweekt. De steekzager, waar bijna elke 

sportvisser een voorkeur voor heeft, is bijna nergens meer 

verkrijgbaar. Zeepieren moeten bij veel winkels van tevoren 

worden besteld omdat deze vaak niet op voorraad zijn.  

De pieren worden gewonnen in de Ooster en Westerschelde 

en de Waddenzee. In de Oosterschelde is één bedrijf actief 

dat mechanisch zeepieren wint. Dit bedrijf levert pieren 

aan een behoorlijk deel van de hengelsportzaken en 

charterschepen in de regio. De helft van de aasleveranciers 

(hengelsportzaken, dierenspeciaalzaken, adressen aan 

huis) geeft echter aan dat ze uitsluitend handmatig 

gestoken aas verkopen. Het belang van de handmatige 

aaswinning is dus groot. 



Sportvisserij Zuidwest Nederland  Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta24

Handmatige aaswinning

Het zelf spitten van pieren is voor veel sportvissers een belangrijk onderdeel van hun 

hobby. Een schriftelijke toestemming voor het handmatig steken van aas is opgenomen in 

de Landelijke lijst van Viswateren bij de VISpas, maar er is ook een speciale wormenspit

vergunning verkrijgbaar. Circa 95% van het verzamelde aas bestaat uit zeepieren. Naast 

deze hobbyspitters, zijn er ook ‘beroepsspitters’ die hun aas aan huis of via hengelsport

zaken verkopen. Bij de Oosterschelde is er vooral langs SchouwenDuiveland en Tholen 

behoefte aan meer spitgebieden om zo het intensieve gebruik van de huidige gebieden te 

verkleinen.

Invloed op natuur gering

In 2009 is een passende beoordeling uitgevoerd van de handmatige aaswinning voor de 

vergunningsaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hieruit kwam naar 

voren dat de activiteit slechts lokaal leidt tot een geringe en tijdelijke vogelverstoring. 

Nadat er is gespit, trekt de spitlocatie juist vogels aan die foerageren op het aas dat naar 

de oppervlakte is gewerkt. 

De hoeveelheid onttrokken bodemdieren is in vergelijking tot de totale hoeveelheid 

bodemdieren in de hele Oosterschelde zo minimaal dat dit niet leidt tot een structurele 

afname van de voedselvoorraad voor vogels. Conclusie is dat de handmatige zeeaaswin

ning geen significant negatief effect heeft op de aanwezige natuurwaarden. 

Toekomstperspectief

• Het belang van handmatig en mechanisch gewonnen zeepieren is zeer groot, zowel 

in de regio als daarbuiten. Behoud van de huidige spitmogelijkheden is noodzakelijk. 

• Uitbreiding van spitgebieden in de Oosterschelde langs SchouwenDuiveland en 

Tholen is gewenst om de druk op bestaande gebieden te verkleinen. 

• Het handmatig spitten van zeepieren heeft geen significant effect op de aanwe

zige natuurwaarden. Beperking van deze activiteit uit oogpunt van natuurbehoud 

is niet nodig. 

• Gelet op de grote vraag naar zeepieren, is verder onderzoek gewenst naar het 

succesvol en economisch rendabel kweken van zeepieren.
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Sportvissen als toeristisch product

De Zeeuwse kusten zijn in de zomermaanden een 
ware trekpleister voor honderdduizenden binnen- 
en buitenlandse toeristen. Vooral Belgen en 
Duitsers dragen deze streek een warm hart toe. 
Onder deze toeristen zijn er tienduizenden die 
regelmatig een hengeltje uitwerpen en ook op 
deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan 
de lokale economie. 

Voorlichting aan sportvissers

Toeristen komen graag naar Zeeland vanwege de brede 

stranden, rust en mooie omgeving. Ook sportvissen past 

prima binnen deze wens naar rust en weidsheid. Bij 

sportvissers die niet bekend zijn met de visserij in de Delta, 

kan de aanblik van een grote waterpartij echter de moed in 

de schoenen doen zakken. Waar zit de vis? Ben ik wel goed 

bezig? Hoe moet ik hier ooit een visje vangen? Deze 

vragen kunnen worden beantwoord via informatiemateri

aal aan sportvissers. Onderwerpen zijn dan hotspots voor 

de sportvisser, charterschepen in de regio, hengelsport

zaken, aas en methoden, enzovoorts. In de nabije toekomst 

zal de georganiseerde sportvisserij een ‘SportvisserREIS

gids’ opstellen, waarin bovenstaande onderwerpen aan 

bod komen.

Benutten potentie

Creatieve ondernemers weten regelmatig nieuwe vormen 

van sportvistoerisme te ontdekken. Zo is er op de 

Oosterschelde een toenemende populariteit van het vissen 

vanuit kajaks op vissoorten als zeebaars en makreel. Veel 

toeristen hebben ook de mogelijkheid ontdekt van vistrips 

op specifieke vissoorten, aangeboden door de charter

schippers die de Noordzee en Delta op hun duimpje 

kennen. Niet alleen duikers zijn geïnteresseerd in de grote 

variatie aan vissoorten. Dit prachtige onderwaterleven is 

ook een voorwaarde voor het sportvistoerisme. In potentie 

kan Zeeland uitgroeien tot dé sportvisprovincie van 

Nederland.
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Veerse Meer: ultieme kans voor sportvisserij als toeristisch-recreatief product

Het Veerse Meer is in 1961 ontstaan, nadat het door de aanleg van de Veerse Dam en de 

Zandkreekdam werd afgesloten van de Noordzee en Oosterschelde. Na deze afsluiting 

liep de visstand snel terug. Om het meer toch weer interessant te maken voor de sport

visserij, werd enkele decennia lang jaarlijks forel uitgezet. Deze vissen konden uitgroeien 

tot groot formaat en maakten het Veerse Meer tot hét forellenwater van Nederland. Niet 

alleen voor sportvissers uit eigen land, want ook sportvissers uit omringende landen als 

België en Duitsland bezochten het meer massaal. 

In 2004 is een opening in de Zandkreekdam gemaakt (de Katse Heule), waardoor water 

uit de Oosterschelde het Veerse Meer in kan stromen. Als gevolg hiervan zijn de milieu

omstandigheden veranderd. Het water is zouter en helderder geworden en vismigratie 

tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer is mogelijk. Deze veranderde milieu

omstandigheden vormden de aanleiding om te stoppen met de uitzet van forel. Daarna 

heeft het Veerse Meer veel van zijn waarde voor de sportvisserij verloren. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland wil van het Veerse Meer opnieuw een trekpleister 

maken voor de sportvisserij. Daarom wil deze organisatie een drie jaar durende proef 

uitvoeren met het opnieuw uitzetten van forel. Hieraan gekoppeld kunnen recreatieon

dernemers speciale sportvisarrangementen ontwikkelen, voor vissers die een week

end of midweek aan het Veerse Meer willen verblijven. Juist buiten het hoogseizoen 

kunnen de sportvissers dan (net zoals in het verleden) een welkome bron van inkom

sten voor lokale ondernemers vormen. Zo worden er twee vliegen in één klap gesla

gen. Het Veerse Meer wordt weer een uitzonderlijk forellenwater voor sportvissers en 

de lokale economie profiteert van het toegenomen sportvistoerisme.

Kajakvissen

Een nieuwe vorm van sportvissen in een toeristischrecreatief jasje is het zeevissen 

vanuit de kajak. Daarbij wordt op wateren als de Oosterschelde en het Grevelingen

meer vanuit een kajak gevist op soorten als zeebaars en makreel. Het kajakvissen 

geeft een geheel nieuwe dimensie aan de sportvisserij, het geeft een gevoel van vrij

heid en avontuur. In vergelijking tot de oevervisserij is er met de kajak veel meer water 

bevisbaar. Daarbij is de sportvisser niet afhankelijk van een schipper die hem naar een 

bepaalde stek vaart, maar moet hij op eigen kracht de beste visstekken bereiken. Om 

het vinden van deze stekken wat makkelijker te maken, wordt vaak gevist onder leiding 

van een visgids.

Voorbeelden van sportvisserij als toeristisch product
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Taak van sportvisserijorganisaties

Het promoten van de Delta als trekpleister voor de 

sportvisserij is iets waar de georganiseerde hengelsport 

zich van haar beste kant laat zien. Het opnieuw uitzetten 

van forel in het Veerse Meer moet er voor zorgen dat dit 

meer net als in het verleden weer een trekpleister wordt 

voor vele sportvissers uit binnen en buitenland. De aanleg 

van een moderne trailerhelling op Maasvlakte 2 is nood  

zakelijk en als verplichting is opgenomen in de vergunning 

van Rijkswaterstaat aan het Havenbedrijf. De sportvisserij 

denkt actief mee over de mogelijkheden en locatie voor 

deze helling, die duizenden bootvissers toegang geeft tot 

de goede viswateren rondom de Maasvlakte. Minstens even 

belangrijk is behoud en realisatie van goede stekken voor 

de kantvisserij. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de 

gedrevenheid waarmee de georganiseerde sportvisserij 

zich sterk maakt voor de belangen van de sportvisser. 

Toekomstperspectief

• Het beschikbaar stellen van informatiemateriaal over 

de sportvisserij kan de ‘drempel’ om te gaan vissen 

verlagen, waardoor meer recreanten de sportvisserij 

gaan beoefenen.

• Het aanbieden van gespecialiseerde vistrips op tot de 

verbeelding sprekende vissoorten als haaien en het 

vissen vanuit kajaks bieden nieuwe mogelijkheden 

voor het sportvistoerisme.

• Het uitzetten van vis in grote projecten voor de 

sportvisserij, zoals forel in het Veerse Meer, geeft een 

impuls aan de sportvisserij in het Deltagebied.

• De aanleg van een trailerhelling op Maasvlakte 2 is 

absoluut noodzakelijk. Dit is als verplich ting opgeno

men in de vergunning van Rijkswaterstaat aan het 

Havenbedrijf Rotterdam.
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Haringvliet en Grevelingenmeer: kansen voor de 

 sportvisserij

Het Grevelingenmeer en het Haringvliet zijn belangrijke 

wateren voor de sportvisserij. In het Haringvliet zijn veel 

verschillende zoetwatervissen te vangen als snoekbaars, 

baars en witvis. Het Haringvliet is de poort van onze 

grote rivieren naar de Noordzee. Met de aanleg van de 

Haringvlietdam is er een enorm zoetwatermeer ontstaan, 

maar hebben vele migrerende vissoorten sterk te lijden 

gehad. Volgens internationale afspraken en investeringen 

die toewerken naar ecologisch herstel en het tot stand 

komen van natuurlijke populaties van zalm, zeeforel, aal 

en diverse andere vissoorten, is het de bedoeling dat de 

Haringvlietdam op een kier wordt gezet. 

Het Grevelingenmeer staat bekend om de vangsten van 

grote hoeveelheden haring, wijtingen van groot formaat en 

diverse platvissoorten als schol en in het bijzonder tarbot. 

Helaas zijn er alarmerende berichten over de kwaliteit van 

het Grevelingenmeer vanwege de zuurstofarme situatie in 

grote delen van het meer. 

Haringvliet

Het plan om de Haringvlietdam ‘op een kier te zetten’ 

heeft belangrijke voordelen voor de visstand en sluit ook 

aan gemaakte afspraken, zoals de Kaderrichtlijn Water en 

het Benelux besluit voor vrije vismigratie. In het buiten

land is voor ruim 500 miljoen geïnvesteerd in herstel van 

vissoorten als zalm en aal, plannen die mede zijn geba

seerd op een open Haringvliet. Bij opening van de Haring

vlietdam wordt in de eerste plaats de migratiemogelijkheid 

van zout naar zoet water hersteld. Dit is positief voor 

vrijwel verdwenen vissoorten als zalm, fint en spiering. 

Die zijn om te paaien afhankelijk van het zoete water. In de 

tweede plaats ontstaat een geleidelijke zoetzoutovergang, 

waardoor zoetwatervissen op tijd door hebben dat ze de 

Noordzee naderen. Het zinloos uitspoelen van zoetwater

vissen wordt op deze manier voorkomen. 

Momenteel wordt in de politiek gediscussieerd over het al 

dan niet uitvoeren van het kierbesluit. De georganiseerde 

sportvisserij is van mening dat het openstellen van de 

kier absoluut door moet gaan. Voor de meeste vissoorten 

bestaan er immers geen goede alternatieven.

Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer is in de jaren zestig van de vorige 

eeuw ontstaan door afsluiting van de zeearm de Greve

lingen. Aan de oostzijde met de Grevelingendam (1964) 

en aan de westzijde met de Brouwersdam (1971). Het 

stilstaande zoute water bood decennia lang een leven

dige onderwaterwereld, maar tegenwoordig treden 

steeds grotere ecologische problemen op. Vooral in de 

zomermaanden ontstaan in de diepere delen zuurstofloze 

omstandigheden met sterfte van dieren en plantenleven 

als gevolg. De visstand heeft hiervan ook te lijden. Zij 

kunnen deze zuurstofarme gebieden niet meer gebruiken 

om voedsel te zoeken. Het idee om de Brouwersdam van 

een grotere doorlaat te voorzien en de zuurstofsituatie 

in het Grevelingenmeer te verbeteren, zou als bijkomend 

voordeel hebben dat verschillende vissoorten gemakkelij

ker vanaf de Noordzee het meer binnenzwemmen. Hierbij 

is het wel van belang dat de vismigratie niet wordt bemoei

lijkt door de opwekking van getijdenenergie. 
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Een duurzame hobby

Duurzaamheid staat in de afgelopen jaren steeds meer in de schijnwerpers. 
Ook de sportvisserij als vorm van natuurbeleving laat de toegenomen 
aandacht voor natuur en milieu niet aan zich voorbij gaan en neemt de 
nodige initiatieven om een verdere verduurzaming te bereiken. 

Gedragscode zeehengelsport

Eén van de activiteiten die de georganiseerde sportvisserij in de afgelopen jaren heeft 

ondernomen, is het uitbrengen van de Gedragscode zeehengelsport. Deze boodschap 

richt zich op individuele sportvissers en beschrijft in negen thema’s algemene gedrags

regels die ervoor zorgen dat iedereen op een plezierige manier kan blijven vissen en 

recreëren. Enkele gedragsregels die betrekking hebben op duurzaamheid zijn:

• Probeer te vissen met loodvervangers en het verlies van lood waar mogelijk te voorkomen;

• Neem niet meer vis mee dan je voor eigen consumptie nodig hebt. Vis verkopen is 

verboden;

• Houd je aan de toegestane spitgebieden.

Hengelsportverenigingen, charterschippers, winkeliers maar ook VVV’s, campinghouders 

en anderen die dit aangaat kunnen de gedragscodes bij Sportvisserij Nederland bestellen 

om onder sportvissers te verspreiden. Op deze manier moet duurzaamheid steeds meer 

een vanzelfsprekendheid worden binnen de zeesportvisserij.

Loodalternatieven

In de komende jaren komen er steeds meer alternatieven voor vislood op de markt, 

waardoor het verspelen van vismateriaal minder milieubelasting oplevert. Sportvisserij 

Nederland werkt mee aan de nieuwste innovaties op dit gebied. Het ontwikkelen van 

loodvervangers is een voorbeeld waaruit blijkt dat de sportvisserij niet stil zit, maar zijn 

verantwoordelijkheid neemt.

Toekomstperspectief

• De georganiseerde sportvisserij brengt duurzaamheid blijvend onder de aandacht 

bij individuele sportvissers door middel van de Gedragscode zeehengelsport.

• De georganiseerde sportvisserij werkt actief mee aan het ontwikkelen van 

loodvervangers en draagt bij aan het schoonmaken van wrakken in de Noordzee.
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De drukte in de Zuidwestelijke Delta neemt toe. Functies als recreatie, 
industrie en natuur ‘vechten’ om dezelfde ruimte. Daarnaast is ook het 
waarborgen van de veiligheid nog steeds een zeer belangrijk thema. Het 
beleid is erop gericht om de veiligheid te waarborgen en de verschillende 
functies naast elkaar te laten bestaan. Een Delta die ecologisch 
veerkrachtig en economisch vitaal is. Onderstaande beleidsthema’s zijn 
relevant voor de sportvisserij.

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta

In 2010 is door de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het Uitvoeringsprogramma Zuid

westelijke Delta 20102015+ vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is de uitwerking 

van het Nationaal Waterplan en het Nationaal Deltaprogramma. Het uitvoeringspro

gamma wil een bijdrage leveren aan een toekomstige Zuidwestelijke Delta die bestand 

is tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Natura 2000

Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta is aangewezen als Natura 2000gebied. 

De aangewezen gebieden maken deel uit van een belangrijk Europees netwerk van 

natuurgebieden dat nodig is om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. Voor de 

Natura 2000gebieden worden beheerplannen opgesteld waarin de natuurdoelstellin

gen per gebied zijn vastgelegd. Ook wordt het bestaand gebruik (waaronder de sport

visserij) beschreven en getoetst. 

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beschermt de chemische en ecologische 

waterkwaliteit. In de Delta staan verschillende maatregelen gepland die positief zijn 

voor de visstand en daarmee voor de sportvisserij. Voorbeelden zijn het realiseren van 

vispassages en aangepast beheer van de zoute meren.

Nationaal waterplan/Noordzeebeleid

In de Beleidsnota Noordzee – een uitwerking van het Nationaal waterplan – heeft het 

kabinet belangrijke uitgangspunten vastgelegd voor het gebruik en beheer van de 

Noordzee in de toekomst. Belangrijk is de verduurzaming van de (beroeps)visserij. 

Dat zal zich naar verwachting vertalen in betere visstanden en daarmee ook in betere 

sportvisvangsten. 

Beleid in een notendop
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Een volledig overzicht van de gebruikte literatuur is te 

vinden in de bovengenoemde Literatuurstudie Deltavisie. 

Deze is te downloaden op de website www.deltavisie.info. 

Eerder verschenen:

Springtij; Beleidsnota Zeesportvisserij (NVVS, 2005)

Kerend tij; Sportvisserij in het Waddengebied  

(Sportvisserij Nederland, 2009)

Sportvisserij Nederland

De landelijke vereniging Sportvisserij Nederland is dé belangenbehartiger voor de 

georganiseerde sportvisserij. De vereniging vertegenwoordigt circa 1000 hengel

sportverenigingen, negen hengelsportfederaties en heeft in totaal ruim 550.000 

aangesloten sportvissers. De landelijke koepelorganisatie is een samenbundeling 

van expertise, betrokkenheid, enthousiasme en een uitgebreid netwerk van relaties 

op het gebied van visserij, natuur en waterbeheer. Een organisatie met ‘Verstand 

van vissen’.

Sportvisserij Nederland heeft als belangrijkste uitdaging het realiseren van 

optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij. Aangezien vis en 

water onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, staat samenwerking met andere bij 

het water betrokken partijen centraal. Op nationaal en internationaal niveau wordt 

samengewerkt met overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, natuur en 

recreatieorganisaties. Daarnaast vormt ‘Brussel’ een steeds belangrijker aandachts

veld. Zo maakt Sportvisserij Nederland deel uit van de European Anglers Alliance 

(EAA), de Europese hengelsportorganisatie die opkomt voor de belangen van de 

ruim 20 miljoen sportvissers die Europa kent.

Sportvisserij Zuidwest Nederland

De regionale hengelsportfederaties vormen de ruggengraat van Sportvisserij 

Nederland. Eén van deze federaties, Sportvisserij Zuidwest Nederland is een sterke 

overkoepeling van ruim 250 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen ruim 

137.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland beslaat de gehele provincies NoordBrabant en Zeeland en 

nagenoeg de hele provincie ZuidHolland. De organisatie zet zich in voor de belangen 

van de sportvisserij op regionaal niveau en biedt lokale hengelsportverenigingen 

ondersteuning op het gebied van visstandbeheer, visrechten, bereikbaarheid, 

jeugdactiviteiten, controle, enzovoorts.
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