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Missie Sportvisserij Benedenrivierengebied  

 
“In het Benedenrivierengebied kan iedere aangesloten sportvisser met één document (de 

(kleine) VISpas) vissen. De wateren zijn goed toegankelijk en bereikbaar, de visstand is 

duurzaam, gezond en gevarieerd, zodat elk type sportvisser hier met plezier kan (blijven) 

vissen”.  

 

 

Uitwerking missie Benedenrivierengebied in relatie tot het Visplan.   
 
Algemeen 

 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 door sport- en beroepsvisserij gemaakte afspraken over beheer en 

bevissing zijn uitvoerbaar, toetsbaar en handhaafbaar; 

 De uitvoering van het visplan leidt tot het bereiken, behouden en beheren van een 

gevarieerde, duurzame visstand die interessant is voor de verschillende vormen 

van hengelsport. De maximale visonttrekking is voor alle vissoorten kleiner dan of 

gelijk aan de Duurzame Oogstbare Productie. Tevens zijn alle soorten in alle 

jaarklassen in ruim voldoende aantallen beschikbaar voor de sportvisserij; 

 Populaties van bedreigde inheemse vissoorten moeten hersteld worden met 

speciale aandacht voor het herstel van de aalstand. 

 

Sportvisserijbelangen 

 Er worden sportvisserijgebieden benoemd: dit zijn gebieden waar de sportvisserij 

het primaat heeft en de vangkans voor de sportvisser centraal staat. Op deze 

plaatsen wordt niet gevist met vaste vistuigen en vindt geen zegen- en 

electrovisserij plaats; 

 De vangkans van snoekbaars voor alle afzonderlijke wateren is minimaal 0,5 per 

uur per hengel voor de gemiddelde snoekbaarsvisser; 

 Op lange termijn kan zelf gevangen aal weer door sportvissers worden 

geconsumeerd; 

 Karper wordt wel uitgezet, maar mag niet worden onttrokken. 

 

Recht om te vissen 

 In alle wateren uit het Benedenrivierengebied mag met maximaal drie hengels 

worden gevist; 

 

Bereikbaarheid 

 Een verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de wateren voor 

kant- en bootvissers, met in begrip van de geografische spreiding van 

kantstekken en trailerhellingen. 

 


