
Forelvisserij als 
toeristisch-recreatief product

De visie van Sportvisserij Zuidwest Nederland 
op het Veerse Meer

Hoe het was.....
Tot enige jaren terug stond het Veerse Meer in de wijde omtrek bij 
sportvissers bekend als een uniek viswater vanwege de forel. Nergens anders 
in Nederland was het mogelijk om op een dergelijk groot water in een 
natuurlijke omgeving, forellen te vangen en mee te nemen voor eigen 
consumptie. 
Deze sportvisserijmogelijkheid was het gevolg van jaarlijkse foreluitzettingen 
door Sportvisserij Zuidwest Nederland, waardoor het meer een trekpleister 
was voor vele sportvissers uit binnen- en buitenland. Dit leverde 
ontegenzeggelijk ook een bijdrage aan de inkomsten van de 
toeristisch-recreatieve sector rondom het Veerse Meer. 

In 2007 is besloten om voorlopig te stoppen met het uitzetten van 
forel. De belangrijkste reden hiervoor was de verandering in 
milieuomstandigheden door het open maken van de Zandkreekdam. 
Het aantal sportvisbezoeken is daarna drastisch terug gelopen, 
waardoor ook een belangrijke inkomstenbron voor recreatie-
ondernemers is verdwenen.

Toekomstvisie: forelvisserij als toeristisch-recreatief product
Door de verbeterde waterkwaliteit kan het Veerse Meer weer een ware 
trekpleister worden voor sportvissers waarvan de omliggende 
recreatiesector profiteert. 
De vereiste: de aanwezigheid van een aantrekkelijke sportvissoort! Het 
opnieuw uitzetten van grote zeeforel (40 - 60 cm) geeft het Veerse Meer 
een duidelijk onderscheidend karakter ten opzichte van omringende 
(zoute) wateren. Deze vissoort is alom geprezen en hiermee kan voort 
geborduurd worden op de goede reputatie als forelwater. Ook buiten het 
hoogseizoen zal de forelvisserij een extra inkomstenbron gaan vormen 
voor lokale ondernemers.

Projectplan Veerse Meer
Om deze toekomstvisie werkelijkheid te maken is in 2009/2010 een 
projectplan opgesteld. De eerste fase van het project duurt drie jaar en 
is een een investering voor de toekomst en het is de bedoeling dat na 
de eerste fase het uitzetten van forel kostendekkend is door inkomsten 
uit visvergunningen, meeneemvergunningen, ‘sportvisserREISgids’ en 
advertenties van ondernemers op verschillende promotiematerialen. 
In het najaar van 2011 zal voor de eerste keer forel worden uitgezet, 
wat in 2012 en 2013 wordt herhaald. 
Na deze periode wordt het succes van het project gemeten, zodat 
vervolgens het project zijn definitieve vorm krijgt.
Voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van het project is dat naast 
Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland, ook 
overheden en recreatieve ondernemers een financiële bijdrage leveren!

Sportvisserij Zuidwest Nederland.......
is een sterke overkoepeling van 263 hengelsportverenigingen die 
samen ruim 134.000 sportvissers vertegenwoordigen. 
Het belangengebied beslaat de provincies Noord-Brabant, Zeeland 
en Zuid-Holland. Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt het 
(schub)visrecht van de grote regionale wateren en houdt toezicht 
door de inzet van ruim 35 vrijwillige BOA’s. Naast belangen-
behartiging houdt zij zich bezig met het uitgeven van vergunningen, 
visstandbeheer en het organiseren van wedstrijden en 
jeugdevenementen.
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