
 

 VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER  
 2016-2020  

 

  

 

 

 

 

 

   

                          

            

                 

VISSTANDBEHEERCOMMISSIE

                      

                     

                   VOLKERAK/ZOOMMEER 
 





                                    Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 

 - 1 -  

 

 

 

                           VISSTANDBEHEERCOMMISSIE 

            

          

                         VOLKERAK/ZOOMMEER 

 

 

 VISPLAN  
VOLKERAK/ZOOMMEER 
2016-2020 

 

  

 

 
 

 

  

 

Opgesteld onder auspiciën van de  

VBC Volkerak/Zoommeer  

 

 

 

 

 

  

Door 

Vereniging van Beroepsvissers op het 

V/Z en de Sportvisserij Zuidwest 

Nederland  

Voornaamste auteurs: 

A. Heinen (Combinatie van 

Beroepsvissers) 

W. de Vries (Sportvisserij Zuidwest 

Nederland) 

 

 

oktober 2015 

 



Visplan Volkerak-Zoommeer 2015-2020 

2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

1 INLEIDING ........................................................................................ 4 
1.1 Aanleiding ............................................................................................... 4 
1.2 Uitgangspunten en doelstellingen visplan .................................................... 4 
1.3 Werkwijze en leeswijzer ............................................................................ 4 

2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE ................................................... 6 
2.1 Beschrijving plangebied ............................................................................ 6 
2.2 Beleid en beheer watersysteem.................................................................. 6 
2.3 Beschrijving huidige ecosysteem Volkerak Zoommeer ................................... 8 
2.4 Beschrijving huidige visstand ..................................................................... 9 
2.5 Beschrijving huidige visserij......................................................................12 

2.5.1 Sportvisserij ....................................................................................12 
2.5.2 Beroepsvisserij .................................................................................13 
2.5.3 Controle en illegale visserij ................................................................14 

2.6 Beschrijving huidige onttreking van vis van alle partijen ..............................15 
2.6.1 Onttrekking beroepsvisserij ...............................................................15 
2.6.2 Onttrekking sportvisserij ...................................................................15 
2.6.3 Onttrekking door stroperij .................................................................16 
2.6.4 Onttrekking van vis door vogels .........................................................16 
2.6.5 Onbedoelde vissterfte .......................................................................16 

3 STREEFBEELD VISSTAND EN UIT TE VOEREN BEVISSING ................ 18 
3.1 Beschrijving streefbeelden van de visstand .................................................18 

3.1.1 Streefbeelden visserijsector ...............................................................18 
3.1.2 Streefbeelden Waterbeheerder ...........................................................20 
3.1.3 Streefbeelden Natuurbeheerder/Oeverbeheerder. .................................20 
3.1.4 Overeengekomen streefbeelden voor het V/Z .......................................20 

3.2 Vergelijking huidige situatie met streefbeelden ...........................................22 
3.3 Beoordeling huidige visserij ......................................................................22 
3.4 Te onttrekken hoeveelheden .....................................................................23 

4 UITVOERING VISSERIJ.................................................................... 25 
4.1 Sportvisserij ...........................................................................................25 
4.2 Beroepsvisserij .......................................................................................25 

4.2.1 Fuikenvisserij ...................................................................................25 
4.2.2 Zegenvisserij ...................................................................................26 
4.2.3 Hardervisserij ..................................................................................26 
4.3.4  Visserij op wolhandkrab ....................................................................27 

4.3 Visserijdoelstellingen in relatie tot natuurdoelen ..........................................27 
4.4 Handhaving, controle en sanctionering van visplan- afspraken ......................27 
4.5 Stroperijaanpak ......................................................................................28 
4.6 Juridische verankering .............................................................................29 

5 MONITORING EN EVALUATIE VISSERIJ EN IMPACT OP VISSTAND .. 30 
5.1 Registratie sportvisserij............................................................................30 
5.2 Registratie beroepsvisserij ........................................................................30 
5.3 Onderzoeksvisserij t.b.v. monitoring KRW en N2000 ....................................30 
5.4 Terugkoppeling gegevens en evaluatie .......................................................30 
5.5 Evaluatie door VBC ..................................................................................30 

6 COMMUNICATIE .............................................................................. 31 
7 ACTIVITEITEN, VERANTWOORDELIJKEN TIJDPAD, KOSTEN EN ...... 33 
        FINANCIERING ......................................................................... 33 
8 BIJLAGEN ........................................................................................ 36 
 

 



                                    Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 

 - 3 -  

Bijlagen: 
Bijlage 1: Beschrijving plangebied uit beheervisie 2002-2010 (blz. 5-7).  

Bijlage 2: Kaarten Natura 2000 V/Z bevissing beroepsvisserij, bevissing sportvisserij. 

Bijlage 3A/B: Toestand en ambities Rijkswaterstaat voor het Volkerak en Zoommeer. 

Bijlage 4A/B: Waterkwaliteitsgegevens Volkerak-Zoommeer (locatie Steenbergen) 

Bijlage 5: Rapportage sportvisserijtellingen 2012; 

Bijlage 6: Voorbeeld van een snoekbaars onttrekkingsvergunning voor sportvissers en 

       het bijbehorende registratieformulier 2013 en verder. 

Bijlage 7: Rapportage hengelvangst snoekbaars t/m 2014; 

Bijlage 8: Wedstrijdgegevens sportvisserij; 

Bijlage 9: Achtergrond verzoek voor harder visserij. 

Bijlage 10: Rapportage beroepsvisserij 2011. 

Bijlage 11: Beschrijving van beroepsvisserij op het V/Z inclusief kaarten met een  

       beschrijving van de jaarlijkse roulatie. 

Bijlage 12: Schriftelijke toestemming beroepsvisserij en de sportvisserij.  

Bijlage 13: Controle beroepsvisserij Volkerak-Zoommeer. 

Bijlage 14: Standaardformulier zegenvisserij.  

Bijlage 15: Onttrekkingsgegevens vanaf 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visplan Volkerak-Zoommeer 2015-2020 

4 

 

1 INLEIDING 
 
 

1.1 Aanleiding 
 

 

De visserij op het Volkerak/Zoommeer (V/Z) vindt plaats op basis van afspraken in het 

visplan. Het visplan 2016-2020 is gebaseerd op de ervaringen opgedaan met de visserij 

op basis van de visplannen van 2002-2005, 2006-2008 en 2008-2010 en 2011-2015.  

Het visplan levert partijen, die geen deel uitmaken van de VBC de benodigde informatie 

om te beoordelen of de visserij op basis van de huidige NB-wet vergunning voortgezet kan 

worden.  

 

1.2 Uitgangspunten en doelstellingen visplan 
 

Uitgangspunten 

Met het visplan wil de VBC bijdragen aan een bevordering van het visserijkundig 

verantwoord gebruik en rekening houden met de ecologische doelstellingen voor het 

Volkerak/Zoommeer.. Het visplan beschrijft de afspraken tussen sport- en beroepsvisserij. 

 

Doel van het Visplan 

Het doel van het visplan is te komen tot vastlegging van de wijze van bevissing in de 

periode 2016-2020. Het visplan beschrijft hoeveel vis, van welke soorten, met welke 

vistuigen op welke tijden en plaatsen binnen het beheergebied kan worden onttrokken.  

Met dit visplan geeft de VBC invulling aan de doelstellingen zoals geformuleerd in artikel 2 

van het VBC-convenant: 

Lid 1.  Het gezamenlijk vorm geven en uitvoeren van een planmatige en duurzaam 

visstandbeheer en visserijbeheer in de visserijkundige eenheid V/Z, op basis van 

gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten, doelstellingen en uitvoeringsprogramma voor 

het visstandbeheer en de visserij. 

Lid 2. Het versterken van de samenwerking in het visstandbeheer en de visserij door het 

betrekken van en afstemmen met beleids- en beheerdoelstellingen van belanghebben-den.  

Lid 3.  Het naar vermogen bijdragen aan het behouden dan wel vergroten van de 

ecologische kwaliteit van de visserijkundige eenheid V/Z op grond van de in de Integrale 

Beheervisie aangegeven richting en uitvoeringsprogramma.   

Binnen dit kader streven de sportvisserij en de beroepsvisserij naar een verhoging van de 

recreatieve beleving van de sportvisserij en een optimalisatie van de economische 

rentabiliteit van de beroepsvisserij. 

 

1.3 Werkwijze en leeswijzer 
 

Om te komen tot een visplan dat voldoet aan de doelstelling zoals hiervoor omschreven, 

is een aantal stappen doorlopen. De aanpak is zoveel mogelijk conform het stappenplan 

uit het model ‘Vissen met Verstand’. 

 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie beschreven, waarbij ook het rijksbeleid ten aanzien 

van water- en natuurbeheer aan bod komt. Het in kaart brengen van de visstand in 2015 

is gebeurd op basis van de bestaande visserijgegevens van Rijkswaterstaat en de 

verzamelde gegevens van de beroepsvissers uit de fuikenvangsten en de zegenvisserij, 

aangevuld met de gegevens van de verplichte onttrekkingsregistratie door de sportvisserij 

over de laatste ruwweg 10 a 15 jaar.  

De gewenste visstand is beschreven in hoofdstuk 3.  

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 hoe via bevissing door sportvissers en beroepsvissers de 

visstand in de gewenste richting kan worden beïnvloed. Daarbij is ook de juridische 

verankering van het visplan in schriftelijke toestemmingen en regelgeving beschreven.  

Tot slot is in hoofdstuk 5 nagegaan hoe de effecten van de afgesproken visserij gemonitord 
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kunnen worden.  

Hoofdstuk 6 geeft een korte samenvatting van de activiteiten samenhangend met het 

visplan. Ook is hier overzichtelijk weergegeven wie de bijbehorende verantwoordelijken 

zijn, het tijdpad en de kosten.  
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2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
 

2.1 Beschrijving plangebied 

 
Voor een beschrijving van het 6150 ha grootte plangebied (natte deel) wordt verwezen 

naar de systeembeschrijving in “Integrale Beheervisie Visstandbeheer en 

Visstandbeheerplan 2001-2010” blz. 5 t/m7 (bijlage 1). In 2010 zijn het Antwerps 

kanaalpand en het bufferbekken langs de Kreekraksluis toegevoegd aan het plangebied.  

 

Een overzichtskaart van het gebied is opgenomen in deze Beheervisie. Voor een overzicht 

van de bevisbare locaties (sportvisserij en beroepsvisserij) in het gebied zie bijlage 2 bij 

dit visplan. 

 

Het gehele plangebied wordt gekenmerkt door periodieke blauwalgen overlast. Veelal in 

een dun olieachtig laagje op het water maar soms wordt de blauwalg door de wind 

geconcentreerd in havens en aan lager wal gelegen oevers waar deze tot grote 

stankoverlast en zwemverboden leidt. In 2002 is er vogelsterfte op het meer geconstateerd 

die toegerekend werd aan de blauwalgentoxinen. Vissterfte door blauwalgenbloei is niet 

geconstateerd. In 2008-2015 heeft zich geen extreme blauwalgenbloei ontwikkeld en 

geconstateerd wordt dat de blauwalgenbloei afneemt, hoewel in augustus 2015 het 

waterschap een paar weken de inname van zoetwater uit het Volkerak heeft gestopt 

vanwege blauwalg.  

 

De aanwezigheid van de quaggamossel (een filterfeeder), die inmiddels massaal voorkomt, 

lijkt er voor te zorgen dat de voedselrijkdom van het water afneemt. Dit leidt mede tot een 

groter doorzicht van het water en veranderingen van de totale ecologie van het meer. 

Elders in het visplan wordt daar op ingegaan. 

 

2.2 Beleid en beheer watersysteem 
 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Net als de KRW wenst de VBC een visstand die past bij een goede ecologische en chemische 

toestand van het water. Zowel bij de doelen voor de KRW als bij de maatregelen spelen 

vis en visserij een rol. De visstand vormt een verplicht onderdeel van de te formuleren 

doelen in de KRW. De brondocumenten voor het Volkerak en het Zoommeer beschreven 

de gewenste toestand volgens Rijkswaterstaat (bijlage 3a). Bijlage 3b: 

factsheet_OW_80_Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu_Rijkswaterstaat_2014-12-

03-03-28-21 bevat recente informatie over de toestand en ambities van Rijkswaterstaat 

voor wat betreft het Volkerak, het Zoommeer en het Bathse Spuikanaal. 

 

Natura 2000 

Het gehele V/Z zal worden aangewezen als Natura 2000 gebied (de definitieve aanwijzing 

is uitgesteld in verband met de nog onzekere toekomstige toestand voor het gebied).  

Na aanwijzing van deze gebieden en vaststellen van instandhoudingsdoelen zal het 

bevoegd gezag (in dit geval Rijkswaterstaat directie Zeeland) een beheerplan opstellen 

voor deze gebieden. De beheerplannen bepalen of bepaalde activiteiten doorgang kunnen 

vinden, beëindigd moeten worden of vergunningplichtig worden. Een visplan kan door het 

bevoegd gezag onderdeel gemaakt worden van een beheerplan. Een door de VBC-partijen 

geaccordeerd visplan geeft dan ook aan alle betrokken partijen duidelijkheid. 

Een aantal zaken is in dit kader van belang: 

- de mogelijke verstoring van vogels door visserijactiviteiten van beroepsvissers; 

- de mogelijke verstoring van vogels door recreatieve visserijactiviteiten; 

- de invloed van de visserij op het voedselaanbod voor vogelsoorten waarvoor 

instandhoudingdoelstellingen zijn geformuleerd; 

- bijvangsten van vogel en vissoorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn gesteld. 

In de Nadere Effectenanalyse Deltawateren fase 1 (april 2010) zijn de effecten op het V/Z 
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niet wederom getoetst omdat de visserij al een NB-wet vergunning heeft op basis van het 

visplan.  

 

Rijksbeleid: Beleidsbesluit Binnenvisserij 1999 en tussentijdse evaluatie 2004. 

Momenteel is de verplichting tot deelname aan een VBC in de huurovereenkomsten en de 

vergunningvoorwaarden opgenomen. Zie tabel 1. Evenals de verplichting om in VBC-

verband een visplan op te stellen en te vissen volgens dat visplan. Voor het Antwerps 

kanaalpand – dit is het Schelde-Rijn kanaal tussen de Kreekraksluizen en de grens met 

België - en het bufferbekken nabij de Kreekraksluizen zijn twee losse visplannen opgesteld, 

welke zijn beschreven in deel B en C. 

 

 

Op het V/Z is tot op heden het ministerie van EZ visrechthebbende. EZ wil echter, onder 

voorwaarden, het visrecht verhuren. Zij wenst niet langer zelf schriftelijke toestemmingen 

aan beroepsvissers en machtigingen aan hengelsportverenigingen af te geven. Het V/Z is 

één van de weinige wateren waar EZ dat nog wel doet.  

In plaats daarvan wil LNV de visrechten gaan verhuren en daarmee ook de administratieve 

lasten verminderen. Sportvisserij en beroepsvisserij op het V/Z zijn het thans niet eens 

over de vorm van (gezamenlijke) huur en zullen de komende periode dit nogmaals met 

elkaar bespreken. 

 

Europese aalverordening 

Gezien de zorgelijke toestand van de Europese aal, vooral de geringe intrek van glasaal, 

is in 2007 de Europese aalverordening van kracht geworden. De verordening verplicht alle 

Aanscherping huurovereenkomst bij aanwijzing LNV. d.d. 22 december 2010 
1 De huurder is verplicht met de (overige) huurder(s) van het aalvisrecht, de 
(overige) huurder(s) van het schubvis-visrecht en met de houders van 
schriftelijke toestemmingen in de visserijkundige eenheid, waarin het 
onderhavige viswater is gelegen, een beheerscommissie voor de visstand 
in te stellen, in deze commissie zitting te nemen, dan wel zich daarin te 
laten vertegenwoordigen en hieraan medewerking te verlenen. De Staat 
kan aanwijzingen geven met betrekking tot onder meer de samenstelling 
en werkwijze van deze visstandbeheercommissie (VBC). 
2. De huurder is verplicht om, uiterlijk per 1 januari 2011, gezamenlijk met 
de overige huurders van visrecht en houders van schriftelijke 
toestemmingen in het werkgebied van de VBC waar de huurovereenkomst 

betrekking op heeft een visplan op te stellen. In het visplan wordt 
beschreven onder welke voorwaarden gevist mag worden. Het gaat hierbij 
zowel om onttrekking als om uitzet van vis. Dit heeft in ieder geval 
betrekking op welke vissoorten mag worden gevist, in welke 
hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke 
locaties, door welke visser en met inachtneming van welke bijzondere 
voorwaarden. 
3. Het op basis van lid 2 opgestelde visplan dient aan te sluiten op de KRWdoelstellingen, 
inclusief de daarin opgenomen visgerelateerde doelen. Het 
visplan wordt hiertoe ter advisering voorgelegd aan de waterbeheerder. 
4. In het visplan moet worden vastgelegd op welke wijze wordt toegezien op 
de naleving van de gemaakte afspraken alsmede op welke wijze de 
schending van die afspraken wordt bestraft. 
5. De huurder is verplicht zich uiterlijk vanaf 1 januari 2011 te houden aan de 
in het visplan gemaakte afspraken. 
6. Uitgifte van schriftelijke toestemmingen door de huurder van het visrecht, 
waarbij visserij op (delen van) dit visrecht aan derden wordt toegestaan 
(bijv. zegenvisserij, of gequoteerde schubvis-visserij), dient plaats te 
vinden overeenkomstig de afspraken in het visplan. 
7. In door de huurder uitgegeven schriftelijke toestemmingen dient de 
voorwaarde te worden opgenomen dat de visserij op basis van deze 
schriftelijke toestemmingen moet plaatsvinden overeenkomstig de 
afspraken uit het visplan. 
De bovenstaande bepalingen zijn met ingang van dagtekening van deze brief 
onverkort van toepassing op uw huurovereenkomst en maken hiervan deel uit. 

Figuur 1: aanscherping huurvoorwaarden 2010 door de Staat 
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lidstaten om een aalbeheerplan te maken. Dit beheerplan moet er toe leiden dat op termijn 

40% van historische uittrek aan schieraal gerealiseerd wordt. De EU en de International 

Council for the Exploitation of the Seas (ICES) hebben een Nederlands beheerplan aal 

goedgekeurd waarin de visserij met aalvistuigen in september, oktober en november 

verboden is. Volgens de EU leidt dit op termijn tot een herstel van de intrek aan glasaal.  

 

In 2011 is door de staat een verbod ingesteld voor de visserij op aal en wolhandkrab in 

het Volkerak in verband met de aanwezigheid van PCB’s en Dioxines in de 

onderwaterbodem. Er geldt geen verbod voor het Schelde-Rijnkanaal en het Zoommeer. 

Onderzoek van RIKILT/IMARES heeft laten zien dat de aal uit het Oostelijk deel van het 

Krammer Volkerak wel aan de norm voldoet. Momenteel is de beroepsvisserij in overleg 

met EZ om te bezien hoe, op korte termijn, in dit gebied wel weer op aal gevist kan gaan 

worden. 

 

2.3 Beschrijving huidige ecosysteem Volkerak Zoommeer 
 

Het Volkerak-Zoommeer heeft een vast peil, zoet water wordt ingelaten bij de Volkerak 

Sluizen en komt via de Brabantse rivieren het Volkerak binnen.  

Met behulp van de meetgegevens van RWS verkregen via de websites; 

http://waterberichtgeving.rws.nl/nl/monitoring_waterkwaliteit_tso-metingen.html 

http://live.waterbase.nl/waterbase_wns.cfm?taal=nl (locatie Steenbergen en Oesterdam) 

is de situatie van het Volkerak tussen 2000 en 2015 bekeken. In bijlage 4a zijn grafieken 

voor de parameters fosfaat, doorzicht en Chlorofyl gepresenteerd. In bijlage 4b zijn 

dwarsdoorsneden van het Volkerak gepresenteerd van het zoutgehalte (CL-) de 

temperatuur en zuurstof. De doorsnede van 2015 is weer gegeven in onderstaande figuur. 

 

http://waterberichtgeving.rws.nl/nl/monitoring_waterkwaliteit_tso-metingen.html
http://live.waterbase.nl/waterbase_wns.cfm?taal=nl
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De seizoen fluctuaties in de waarnemingen zijn erg hoog en vermoedelijk zijn de gevonden 

trends niet significant. Toch lijkt het er op dat factoren als zichtdiepte en fytoplankton in 

de waterkolom zich min of meer autonoom respectievelijk toe- en afnemen. Met name 

vanaf 2008/2009 is een omslag zichtbaar welke ook geldt voor het gehalte aan zwevende 

stof. Een mogelijke oorzaak is de sterke toename van de Quaggamossel. Deze filterfeeder 

is in staat grote hoeveelheden water rond te pompen en te filteren, waarbij kleine deeltjes 

zoals ondermeer fytoplankton, bacteriën en detritus geconsumeerd worden. Van het 

Volkerak-Zoommeer is bekend dat de blauwalgenoverlast is verdwenen en het doorzicht is 

toegenomen sinds de opkomst van de quaggamossel (Van Hoorn & Visser, 2012). De 

geconstateerde visuele ontwikkeling van waterplanten in de ondiepe delen is voor de 

waterkwaliteit een goede ontwikkeling.  

 

Het diepere gedeelte van het Volkerak, met name aan de kant van de Krammer sluizen is 

een deel van het jaar verzout. Dat kan leiden tot een spronglaag waaronder met name in 

de zomermaanden zuurstofloosheid voorkomt. Van het V/Z is bekend dat het bestand aan 

prooivis in het pelagische deel (open water) zeer laag is. De hoge roofvisstand lijkt dan 

ook alleen te verklaren door een voedselkringloop die via de voedselrijke bodem loopt. 

Deze voedselkringloop kan behoorlijk verstoord worden door een tijdelijke zoutlaag of 

zuurstofloosheid. Dit maakt het Volkerak mogelijk steeds minder aantrekkelijk voor 

bodemvis en predatoren van deze vis. Het zuurstofloos worden van de diepe putten in het 

Volkerak kan ook nadelig zijn voor de overwintering van brasem en snoekbaars aangezien 

deze vissen wel de voorkeur geven aan diepere delen om te overwinteren. Overwintering 

vindt daarnaast ook plaats in luwe oeverzondes. Vis blijft meestal boven de spronglaag 

waarin over korte afstand of de temperatuur of het zuurstofgehalte of het zoutgehalte 

ineens fors verspringt.  

Het zoutgehalte van het oppervlaktewater blijft voor de meeste zoetwatervis over het 

algemeen binnen de grenzen. Brasem leeft ook in brakwatergebieden en ook de 

snoekbaars kan waarden van 1200 mg/liter goed overleven. De voorkeursgehalten voor 

brasem liggen rond de 300 mg/liter. 

 

2.4 Beschrijving huidige visstand 
 

De huidige visstand wordt in deze paragraaf beschreven op basis van de vangsten van 

beroepsvissers met fuiken en zegen (in de wintermaanden) en de bemonsteringen in 

opdracht van RWS (1989 - 2009). De eerste gegevens vanuit de vangstregistratie van de 

sportvissers worden ook meegenomen. 

 

De visstand (1989-2015) 

In de periode na de afsluiting in 1989 tot aan 2000 nam de visstand in het V/Z toe van 51 

kg/ha naar zo’n 350 kg/ha. Na 2000 is de visstand in het Volkerak gedaald naar 208 kg/h 

(Bron: ATKB, visstandbemonstering V/Z 2008). Op het Zoommeer lijkt het bestand sinds 

2000 stabiel rond de 230 kg/ha.  

Opgemerkt dient te worden dat het maken van bestandsschattingen op het V/Z niet 

eenvoudig is. Vooral de vele diepe geulen in de hoofdstroom en het uitgestrekte gebied 

met ondiep water achter de vooroevers maken bestandsschattingen lastig. In 2008 zijn er 

twee bestandsopnames gedaan. Eén in de winter en één in de zomer. In de rapportage 

hierover zijn op basis van deze bemonstering twee bestandsschattingen voor het V/Z 

gemaakt. (zie tabellen hieronder).  

Samenvattend stelt de bemonsteraar: Omdat naar verwachting het laagste rendement 

meer van toepassing is op de zomerbemonsteringen (als de brasem actief is) en de hoogste 

rendementen op de winterbemonsteringen, wordt verwacht dat de werkelijke omvang van 

het bestand in beide meren rond de 250—300 kg/ha bedraagt. In 2013 is wederom een 

bemonstering uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in de Jaarrapportage Actieve 

Visstandmonitoring Zoete Rijkswateren. De rapportage geeft een beeld van de 

aanwezigheid van ecologische gilden en de soortensamenstelling, maar is niet bruikbaar 

voor betrouwbare schattingen van biomassa’s. Deze conclusie wordt getrokken aan de 



Visplan Volkerak-Zoommeer 2015-2020 

10 

 

hand van vergelijking met de door sport- en beroepsvisserij uitgebreide verzamelde data. 

Het Volkerak-Zoommeer wordt vooral gekenmerkt door eurytope soorten. Het aantal 

waargenomen exoten is laag, maar de zwartbekgrondel komt wel massaal voor. 

 

Voor de berekeningen van de duurzaam oogstbare productie in het werkgebied hanteert 

de VBC – bij gebrek aan betere gegevens - een totaalbestand van 275 kg/ha waarvan 178 

kg/ha (65%) brasem en 19 kg/ha (7%) snoekbaars. (Voor het aandeel van de 

verschillende soorten is gebruik gemaakt van verhoudingen zoals berekend op basis van 

de zomer en winter bemonsteringen van 2008, zie tabel hieronder). Elk jaar worden de 

vangstgegevens – CPUE, LF-verdeling en gemiddelde lengte – van de te oogsten vis 

geregistreerd en geanalyseerd. Op basis hiervan kunnen waar nodig quota worden 

aangepast in lijn met de uitgangspunten van een duurzame visserij. 

 

 
 

Brasem en snoekbaars 

De ontwikkelingen in de visstand kunnen het best beschreven worden aan de hand van de 

variatie in de brasem en snoekbaarsstand. Ontwikkelingen die ook gelijk op gaan. (Een 

verdubbeling van de brasemstand ging in het verleden veelal samen met een verdubbeling 

van de snoekbaarsstand.) 

 

Uit de registraties van de beroepsvisserij blijkt dat de vangsten aan brasem tussen 2003 

en 2011 terugliepen van 600 naar 200 kg per ha bevist oppervlak. Tussen 2011 en 2015 

lijken de bestanden op een gelijk niveau te blijven. Voor de snoekbaars is de situatie 

vergelijkbaar van 20 naar 7 kg per hectare bevist en eveneens stabiel na 2010. 

Analyse van de beroepsvangsten in Volkerak en Zoommeer apart laten zien dat in het 

Zoommeer de brasem en snoekbaarsbestanden de laatste 4 jaar wat hoger liggen dan in 

de periode daarvoor. Dit beeld wordt niet bevestigd door de snoekbaarsrapportage van de 

sportvisserij. 

 

Uit de hengelvangstregistratie blijkt dat de kans op snoekbaars te vangen in 8 jaar tijd 

meer dan twee keer zo klein is geworden: 1 per 4 uur. Daarentegen is de vangkans voor 

snoek aanzienlijk toegenomen en voor baars is deze ook licht gestegen. Sportvissers 

maken de laatste tijd meer melding van de vangsten van exotische grondels in met name 

het Bathse Spuikanaal. Dit is de meest populaire visstek onder witvissers. 
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Aal 

Schattingen van de aalstand in kg/ha zijn te verkrijgen door middel van een combinatie 

van (electro)korbevissing (bodemsleepnet) en bemonstering met het electrovisapparaat 

op representatieve locaties. Een dergelijk onderzoek is op het V/Z niet goed mogelijk. 

Daarom wordt op basis van de volgende aanname de aalstand geschat: Bij een jaarlijkse 

totale oogst aan aal van de beroepsvisserij variërend van 30 tot 50 ton per jaar en 

sportvisserij geschat op 10 ton zou een bestand van 600 ton aal (gelijk aan 100 kg per 

hectare) te verwachten Dit is gebaseerd op de verhouding tussen productie en biomassa 

(1:10) die door het bureau Witteveen en Bos wordt gehanteerd. Teneinde een duurzame 

oogst van 60 ton aal per jaar te genereren met het, bij een P/B ratio van 0.1, dus 600 ton 

aal herbergen. Vergeleken met andere afgesloten wateren is een jaarlijkse oogst van 7-10 

kg aal per hectare hoog maar niet extreem te noemen. De jaarlijkse oogst aan aal door 

beroepsvissers in de Nederlandse binnenwateren varieert van minder dan 1 kg per hectare 

per jaar in het IJsselmeer tot 30 kg per hectare in afgesloten polders afhankelijk van de 

uitzet van glasaal, de migratiemogelijkheden, de productiviteit van het gebied, de sterfte 

door natuurlijke predatie en het gevoerde visserij beheer.  

Na de afsluiting werd aanvankelijk heel veel paling gevangen. Sinds 2000 liggen de 

vangsten rond de 30 ton per jaar met uitschieters in 2005 en 2006 toen meer dan 50 ton 

paling gevangen werd. In 2009 werd slecht 19 ton paling gevangen. Deze afname wordt 

vooral veroorzaakt door het vangstverbod in oktober en november. In 2005-2008 werd in 

deze maanden gemiddeld 6 ton schieraal gevangen. De beroepsvissers vermoeden dat de 

schieraal via de sluizen weggetrokken is.  

In 2011 is het deel Krammer-Volkerak volledig gesloten voor de visserij met aalvistuigen 

in verband met overschrijding van de norm. Een inschatting van het verloop in de aalstand 

is in dit deelgebied dan ook niet meer te maken. In het deel Zoommeer lijkt de rode 

aalstand sinds 2011, op basis van de vangst per fuiknacht, aanzienlijk (bijna een 

verdubbeling) toegenomen. Met een vangst van 8 kg rode aal per hectare per jaar is de 

productie nog steeds redelijk hoog.  

 

Harder:  

Harder, bot en krabben zijn seizoensgebonden organismen. Het bestand aan harder– 

volgens visuele waarnemingen van de beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer – nam 

in de periode 2008 – 2013 sterk toe (geen biomassaschattingen op basis van STOWA 

methodiek mogelijk) daarna lijkt de intrek van de harder gestabiliseerd.  

 

Bot en krabben: 

De vangsten aan bot en krabben zijn de laatste jaren vrij stabiel.  

 

Trends in de Aalstand op basis van de MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des 

Lands) monitoring.  

 

Sinds 1991 leverden een tweetal beroepsvissers gegevens in het kader van het MWTL 

meetprogramma, passieve monitoring. Uit deze gegevens is geen duidelijke trend te halen 

De vangst schommelt in deze fuiken rond de 7 alen per fuiketmaal op het zoommeer en 1 

aal per fuiknacht op het Volkerak (het verschil tussen deze twee is meer een verschil in 

fuik en methode dan werkelijk een verschil in bestanden). De uitvoering van de passieve 

monitoring is vanuit overheidswege recent gestaakt, zodat aan deze waardevolle reeks een 

einde is gekomen. De beroepsvissers gaan echter wel door met verzameling van eigen 

gegevens. 
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Figuur op basis van IMARES rapport C041/2010. 
 

2.5 Beschrijving huidige visserij 
 

2.5.1 Sportvisserij 

Het Volkerak-Zoommeer is een populair viswater onder met name snoekbaarsvissers. 

Vooral het vissen vanaf een bootje is erg populair, waarbij verschillende sportvistechnieken 

gebruikt worden. Daarnaast wordt ook op andere roofvissen gevist. Recreatieve visserij 

vindt ook plaats vanaf de oever op goed bereikbare stekken, bijvoorbeeld langs het Bathse 

Spuikanaal. De bereikbaarheid voor de oevervisserij is over het algemeen slecht. In 2013 

zijn sportvisserijtellingen uitgevoerd voor het Volkerak-Zoommeer. Hierbij zijn sportvissers 

geteld vanuit de lucht en vanaf de kant en zijn interviews afgenomen. Hieruit blijkt dat er 

jaarlijks zo’n 12.500 vistrip plaatsvinden op het Volkerak-Zoommeer. Dit komt overeen 

met 95000 visuren. Meer dan de helft van de sportvissers komt uit het buitenland en 

daarbij vooral uit België. Meer dan de helft van de vistrips gebeurt vanaf een boot. Vanaf 

de boot wordt eigenlijk alleen gevist op roofvis, terwijl vanaf de oever vooral gevist wordt 

op witvis. De uitkomsten van deze sportvisserijtellingen komen vrij goed overeen met de 

resulaten van de hengelvangstregistratie voor snoekbaars. De rapportage van de 

sportvisserijtellingen treft u aan in bijlage 5. 

 

 

Het Volkerak/Zoommeer is opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren 2010-2011-

2012 behorende bij de Vispas. Iedere sportvisser die lid is van een hengelsportvereniging 

aangesloten bij een federatie van Sportvisserij Nederland, ontvangt deze vispas. Op basis 

van deze Schriftelijke toestemming mag een aangesloten sportvisser met twee hengels 

vissen. Voor 25,- euro kan de sportvisser een schriftelijke toestemming kopen die recht 

geeft op het vissen met 3 hengels. Als algemene voorwaarde in de lijst – geldend voor 

opgenomen viswateren van Sportvisserij ZWN - geldt tevens dat alle gevangen snoeken 

en karpers direct in datzelfde water moeten worden terug gezet, tenzij dat bij het 

betreffende water anders is bepaald. 

 

Snoekbaars 

Voor het Volkerak/Zoommeer geldt per 1 januari 2007 dat per visdag geen snoekbaars 

mag worden mee genomen. Er wordt een aparte snoekbaarsonttrekkingstoestemming 

uitgegeven met een meeneemlimiet van drie snoekbaarzen per persoon per visdag (Bijlage 

6: voorbeeld van een snoekbaarsonttrekkingstoestemming). De meeneemlimiet zal 

jaarlijks worden bepaald aan de hand van de evaluatie van het Visplan. Deze 

onttrekkingstoestemming wordt op naam uitgegeven. De voorwaarde voor het verkrijgen 

van deze vergunning is dat vangstgegevens aan het einde van een jaar worden 

doorgegeven aan Sportvisserij ZWN, of worden gemeld via het - sinds medio 2006 

operationele vangstregistratieprogramma - HVR-online. Per 1 juli 2007 hadden 600 

sportvissers bij de FZWN een onttrekkingstoestemming voor snoekbaars aangevraagd en 

gekregen. In 2015 is dat aantal gedaald naar 215. Bijlage 7 bevat de volledige 

snoekbaarsrapportage tot en met 2014. Hierin valt op dat de vangkans voor snoekbaars 

op het V/Z is afgenomen is van 0,6 per uur in 2008 naar 0,28 per uur in 2009. Dat is een 

afname van ruim 50%. Voor het eerst is de vangkans op het Zoommeer hoger dan voor 

Vangst per fuiketmaal (aantallen) op het Volkerak 

en Zoommeer (2 monsterpunten, 8 fuiken)
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het Volkerak. De vangkans van snoek en baars is sinds 2011 gestegen van 0,11 per uur 

naar 0,16 per uur. 

 

Het economisch belang van het Volkerak-Zoommeer is vooral als gevolg van de 

roofvisvisserij aanzienlijk. Honderden sportvissers hebben geïnvesteerd in boten en 

materialen voor de sportvisserij en er is inmiddels een visgids actief op het meer. 

Bovendien profiteert de verblijfsrecreatie van dit “allround-roofviswater”, aangezien een 

deel van de sportvissers afkomstig uit België een weekend overblijft. Het economisch 

belang van de sportvisserij op het Volkerak-Zoommeer is aanzienlijk. 

 

Witvis 

Brasem is samen met andere witvis erg in trek bij de recreatieve en wedstrijdvisser. Vooral 

in het Bathse Spuikanaal wordt veelvuldig gevist op deze soorten, maar ook in de omgeving 

van het Markizaatsmeer en de Krammersluizen vindt dit plaats. Dat op andere plekken 

weinig op brasem gevist wordt heeft vooral te maken met de toegankelijkheid en 

bevisbaarheid van de oever. Op diverse plaatsen vanaf de kant en vanuit de boot wordt 

ook op karper gevist. 

 

Grondels 

Sportvissers melden dat steeds meer grondels gevangen worden. Grondels zijn gemiddeld 

genomen niet populair onder sportvissers. Het is niet duidelijk welk gevolg de 

grondelinvasie heeft op de ecologie van het Volkerak-Zoommeer. 

 

Wedstrijden  

In 2014 werden 44 wedstrijden gevist op het Volkerak-Zoommeer en het Schelde-

Rijnkanaal, verdeelt over 4 trajecten: Vluchthaven Tholen, Schelde-Rijnkanaal, Bathse 

Spuikanaal en de Glathese Haven. Hieraan deden ongeveer 800 sportvissers mee. Het 

wedstrijdseizoen start eind april en eindigt begin oktober. Ook worden er regelmatig 

bootviswedstrijden gevist, zoals de predator-tour en het NKS (Nederlands Kampioenshap 

Snoekbaarsvissen) met tussen de 50 en 100 deelnemers. 

 

Aal: 

Omdat het niet goed gaat met aal – de intrek van glasaal is Europees met 80-95% 

afgenomen en de vangsten lopen terug – heeft de georganiseerde sportvisserij besloten 

dat aal niet meer onttrokken mag worden, maar onverwijld terug gezet moet worden. Dit 

geldt dus ook voor de aalvisserij op het Volkerak-Zoommeer. 

 

Visuitzettingen 

Er wordt geen vis uitgezet ten behoeve van de sportvisserij. 

 

2.5.2 Beroepsvisserij 

De huidige beroepsvisserij op het V/Z bestaat uit: 

1. Een zegenvisserij in de wintermaanden (1 oktober – 31 maart). Deze visserij vindt plaats 

op de winterconcentraties van brasem in de diepere delen van het open water van 

Krammer/Volkerak als Zoommeer. 

2. Een fuikenvisserij met voornamelijk schietfuiken op het deel Eendracht en Zoommeer 

tot aan Bathse Spuisluizen. De fuikenvisserij vindt vooral plaats in de maanden mei-

september en in veel mindere mate in december-mei.  

3. Een visserij met hokfuiken op bot en gedurende de gesloten tijd voor aal voor Paling 

over de Dijk bij locatie Volkeraksluizen. 

4. Een experimentele visserij met speciale netten gericht op de hardervisserij bij de 

Krammersluizen  

5. Een visserij met fuiken op wolhandkrab. In de gesloten tijd gebeurt dit op basis van een 

speciale ontheffing die de vissers verplicht om, onder andere, ontsnappingsnetwerk/pijpen 

in de fuiken aan te brengen voor de aal.  

Sinds 2002 wordt er met de zegen gevist. Aanvankelijk experimenteel en vanaf 2008 als 

regulier onderdeel van het visplan. In 2010 is geëxperimenteerd met het vissen op brasem 
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met een kuil voor de kabeljauwvisserij. Via deze visserijtechniek wordt nagegaan of er 

meer brasem met minder inspanning gevangen kan worden. Dit initiatief is door de 

waterbeheerder genomen met als doel het in 2005 geformuleerde streefbeeld van 50 kg/ha 

aan brasem te behalen. Met het oog op de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer 

in de nabij toekomst is uittesten van deze vangtechniek ook gewenst. Dit zou de 

beroepsvisserij namelijk de mogelijkheid geven om de brasem weg te vangen voor deze 

sterft in een te zoute leefomgeving. Uit de experimenten blijkt dat deze techniek niet 

volstaat om voldoende brasem te kunnen vangen en dat een verdere verbetering van de 

techniek gewenst is. 

 

Visuitzettingen 

Er wordt geen vis uitgezet ten behoeve van de beroepsvisserij. 

 

 

2.5.3 Controle en illegale visserij 

 

Stroperij is een doorn in het oog voor zowel sport- als beroepsvisserij. In de afgelopen 

periode zijn met medewerking van BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland diverse 

stropers op heterdaad betrapt. In de meeste gevallen ging het om palingstroperij, maar 

daarnaast werden ook diverse stropers betrapt met staand want, waarbij ze visten op 

snoekbaars en harder. Eenmaal werd ook een hengelaar betrapt met meer dan 2 

snoekbaarzen in bezit. De samenwerking tussen de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland en de beroepsvisserij is goed. Vier maal per jaar vindt een onaangekondigde 

controle plaats naar aanleiding van een SMS-melding. Er zijn in de afgelopen periode geen 

overtredingen van het Visplan geconstateerd.  

In onderstaande figuur zijn de controles van de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland gepresenteerd voor een representatief jaar. 
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2.6 Beschrijving huidige onttrekking van vis van alle partijen 
 

2.6.1 Onttrekking beroepsvisserij 

In de afgelopen 4 jaar is per jaar gemiddeld 500 kg bot, 7.500 kg aal, 2.500 kg snoekbaars 

en 80.000 kg brasem onttrokken. In 2014/2015 werd 1.155 kg wolhandkrab gevangen. 

Tussen 2011 en 2015 mocht 1.000 kg harder gevangen worden. Een tweetal jaren is dat 

ook gevangen. De visserij is heel erg weersafhankelijk en de jaarlijkse ontheffing voor het 

experiment werd twee keer te laat afgegeven waardoor er niet gevist kon worden. (Voor 

meer details zie bijlage 9)  

 

2.6.2 Onttrekking sportvisserij 

In tabel 2 is (ondermeer) de onttrekking van snoekbaars door sportvissers weer gegeven. 

In 2014 betrof dit 1183 kg. Onttrekking van aal door de georganiseerde sportvisserij vindt 

niet meer plaats. Vissers die toch aal onttrekken worden onder stroperij vermeld.  

 

Tabel 2: onttrekking van snoekbaars door sportvissers 

Onttrekkings- 

tabel 2014  
maatse 

snoekbaars 

  

Totaal aantal 
gevangen maatse 

snoekbaarzen 2014 

Totaal aantal 
meegenomen 

2014 

  

Onttrekkingspercentage 
aantallen maatse vis 
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aantal Gew (Kg) Aantal Gew (Kg) 2014 2013 2012 2011 2010 

totalen 2014 2612 4440 696 1183 27% 25% 26% 
26% 
*) 

27% 

*) 
*) = In deze jaren was er geen bovengrens van 75 cm van de te onttrekken snoekbaars 

 
 

 

Op basis van het sportvisserijonderzoek dat in 2013 werd uitgevoerd is geschat dat 

bovendien 38kg baars wordt onttrokken. De rapportage is toegevoegd als bijlage 5. 

 

2.6.3 Onttrekking door stroperij 

Inschatting van de hoeveelheden onttrokken snoekbaars en aal door de stroperij is bijna 

niet te schatten en het zou om aanzienlijke hoeveelheden kunnen gaan. In 2005 is een 

poging gedaan een inschatting van de omvang van de stroperij te maken door informatie 

van beroepsvissers, gebiedservaren sportvissers, controlerende BOA’s en KLPD personeel 

samen te brengen in de VBC. (zie tabel 2) Het is belangrijk dat handhavende partijen zich 

blijvend inzetten om stroperij tegen te gaan. 

De afgelopen jaren zijn er regelmatig stropers opgepakt die binnen het beheergebied 

vooral op aal, snoekbaars en harder visten. 

 

2.6.4 Onttrekking van vis door vogels 

Predatie door visetende vogels is met name relevant in geval van voedselgelimiteerde 

vogelbestanden in het kader van N2000.  

Het V/Z zal in het kader van N2000 aangewezen worden als beschermd gebied ten behoeve 

van een groot aantal visetende vogels (n= niet broedvogel, b= broedvogel) 

A005 Fuut - n  

A007 Kuifduiker - n  

A391 Aalscholver - n  

A026 Kleine zilverreiger - n  

A034 Lepelaar - n  

A069 Middelste zaagbek - n  

A081 Bruine kiekendief - b  

A094 Visarend - n  

A103 Slechtvalk - n  

A176 Zwartkopmeeuw - b  

A183 Kleine mantelmeeuw - b  

A193 Visdief - b  

A195 Dwergstern - b 

Het voedsel van deze soorten (m.u.v. aalscholver) bestaat voornamelijk uit insecten en 

kleine vis (7-10 cm). Deze lengteklassen worden door sportvissers en beroepsvissers niet 

geëxploiteerd. Ook gaat het vaak om op het V/Z niet geëxploiteerde soorten zoals pos, 

stekelbaars, baars, spiering, jonge haring, kleine brasem en blankvoorn.  

 

Aalscholvers: 

Van deze vogelsoort is bekend dat deze opportunistisch predeert. De soortensamenstelling 

van het voedselpakket verschilt niet wezenlijk van de soortensamenstelling aan 

predeerbare vis in het milieu (RIZA, 2002).  

 

2.6.5 Onbedoelde vissterfte 

Naast oogst/onttrekking kan er nog sterfte onder vis optreden door sterfte ten gevolge van 

de visserij. Vis die niet onttrokken wordt, maar wel dood of beschadigd weer teruggezet 

wordt. 

1. Onbedoelde sterfte door beroepsvisserij met de zegen.  

2. Onbedoelde sterfte door de beroepsvisserij met de fuiken. 

3. Onbedoelde sterfte door de sportvisserij op snoekbaars. 

4. Onbedoelde sterfte door de overige sportvisserij. 
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Ad 1. Onbedoelde sterfte door beroepsvisserij met de zegen. 

De met de zegen gevangen vis, die niet aangeland wordt, heeft een grote overlevingskans. 

Overtuigend bewijs daarvoor is de belangstelling vanuit de pootvishandel voor de met de 

zegen gevangen vis. Snoekbaars en baars van grotere diepte vertonen soms een 

overstrekte zwemblaas. De snoekbaars mag de beroepsvisserij aanlanden maar de baars 

moet weer worden teruggezet. Om de vis ongestoord de kans te geven te herstellen wordt 

deze baars enige tijd in de bun gehouden en bij het leeg halen van de bun teruggezet. 

Ad 2. Onbedoelde sterfte door de beroepsvisserij met de fuiken. 

De bijvangst aan andere soorten dan aal op de Het Volkerak-Zoommeer is gering. Exacte 

gegevens hierover ontbreken. In sommige perioden in het najaar wordt veel jonge baars 

en snoekbaars van dat jaar bijgevangen (0+ vis). Na de winter wordt van de kleine baars 

en snoekbaars niets meer bijgevangen. In 2015/2016 wordt op het IJsselmeer onderzoek 

gedaan naar de overleving van bijgevangen vis.  

Ad 3. Onbedoelde sterfte door de sportvisserij op snoekbaars. 

Hierover zijn nog geen gegevens van bekend. Vijverproeven in het verleden gaven 

sterftepercentages van 5% te zien voor goed onthaakte vissen. Voor het V/Z kan dit hoger 

liggen als veel snoekbaars van grote diepte wordt gevangen en teruggezet. Op basis van 

de vangst en onttrekkingsregistratie is 4440 kg snoekbaars gevangen en teruggezet. 

Wanneer daar 5% dit niet van heeft overleefd praten we over 222 kg snoekbaars per jaar. 

Op het totaal is dat een verwaarloosbare hoeveelheid. 

Ad 4. Onbedoelde sterfte door de overige vormen van sportvisserij. 

Ook hiervan is weinig bekend. Voorlopig gaan we uit van een volledige overleving van alle 

overige gevangen schubvis na terugzetting. Een schatting van de sterfte aan gevangen en 

teruggezette aal is van te veel onbekende factoren afhankelijk om daar goed zicht op te 

krijgen. 
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3 STREEFBEELD VISSTAND EN UIT TE 

VOEREN BEVISSING  
 

3.1 Beschrijving streefbeelden van de visstand 
In het visplan wordt alleen een streefbeeld beschreven van de visstand voor zover die 

geëxploiteerd wordt of anderszins beïnvloed wordt door bevissing. 

 

3.1.1 Streefbeelden visserijsector 

 

Sportvisserij 

Het V/Z is vooral van belang voor de sportvisserij op aal, snoekbaars, snoek, brasem en 

karper. In het algemeen geldt dat de sportvisserij geïnteresseerd is in een grote diversiteit 

aan soorten en een breed scala aan lengteklassen, waarbij daarnaast een duidelijke 

voorkeur bestaat voor grote sportvis. De visstand in dit water is passend bij de natuurlijke 

omstandigheden. 

 

Aal:  

De aal wordt door de sportvisser vooral gewaardeerd als consumptievis. Aangezien de 

aalstand in de afgelopen decennia is terug gelopen – dit blijkt uit de intrek van glasaal in 

Europa en in mindere mate uit een afname van de vangkans – heeft de georganiseerde 

sportvisserij besloten voor haar eigen sector om geen aal meer te onttrekken. Om de soort 

de mogelijkheid te geven weer volledig te herstellen is voor heel Nederland en dus ook 

voor het Volkerak-Zoommeer een volledig onttrekkingsverbod gewenst. 

De beroepsvisserij kiest voor een andere insteek en dat is door een financiële bijdrage aan 

DUPAN (duurzame palingsector Nederland). De bijdrage komt uit een opslag op de verkoop 

van aal. Met dit geld koopt DUPAN glasaal aan uit overschotgebieden om uit te zetten en 

gebieden waar de glasaal niet binnen kan trekken. Ook wordt daarmee onderzoek en het 

vangen en overzetten van schieraal betaald. 

 

Snoekbaars 

Het V/Z is in trek bij snoekbaarsvissers die ook graag een aantal snoekbaarzen meenemen. 

Voor de sportvisserij is dan ook een bestand van meer productieve snoekbaars interessant 

naast een bestand waar ook af en toe een snoekbaars van 90 cm (TL) gevangen kan 

worden. Het streefbeeld met betrekking tot snoekbaars is dat de vangkans onder de 

gegeven natuurlijke omstandigheden zo maximaal mogelijk is, doch minimaal 0,5 

snoekbaars per uur. Gezien de recente ontwikkeling lijkt dit streven niet realistisch en 

haalbaar meer. Een vangkans > 0,5 stuks per uur lijkt wel haalbaar voor alle roofvis 

gezamenlijk. De sportvisserij zou de maximummaat voor snoekbaars graag op 70 cm willen 

stellen, omdat in de praktijk maar weinig snoekbaarzen > 75 cm worden gevangen. De 

bijdrage van deze maatregel aan de aanwas is op dit dan niet zichtbaar in de 

vangstgegevens en een kleine verlaging van de maximummaat zou waarschijnlijk wel 

gunstig zijn voor de sportvisserij.  

 

Snoek 

Voor snoek geldt ongeveer hetzelfde als voor snoekbaars, doch snoek wordt niet gezien 

als consumptievis en vooral de “grote jongens/dames” worden gewaardeerd door de 

sportvisser. De sportvisserij wil onderzoeken of het meenemen van 1 snoek door 

sportvissers (met een maximummaat) mogelijk is. 

 

Brasem 

Het verbeteren van de toegankelijkheid is een belangrijke wens. Deze wens geldt zowel 

voor het vissen van wedstrijden langs wedstrijdtrajecten als voor de bereikbaarheid voor 

individuele sportvisser. Voor de sportvisserij is een groot bestand aan brasem gewenst met 

het oog op een goede vangkans en als voedselbron voor de snoekbaars. 

 

Karper 
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Voor karper geldt hetzelfde als voor brasem, maar bij karper is het vooral “ the size, which 

matters”. 

 

De bereikbaarheid van de oevers is beperkt. In 2014 zijn twee visplaatsen voorzien van 

grint om daarmee de rietgroei tegen te gaan. Indien deze maatregel succesvol is, zal deze 

op meer plaatsen toegepast gaan worden.  

 

De sportvisserij heeft de wens om het schubvis-visrecht te huren. 

 

Beroepsvisserij 

Brasem: Op basis van berekeningen aan de duurzaam oogstbare productie en kosten voor 

het vangen van de brasem met de zegen, ligt het optimale bestand aan brasem voor de 

beroepsvisserij rond de 175 kg per hectare. Een bestand met weinig grote brasem en veel 

gezonde brasem van rond de 1 kilo.  

Een bestand van rond de 125 kg per hectare levert de beroepsvisserij met de zegen ook 

nog een redelijke winstmarge als men ook op de concentraties aan brasem achter de 

vooroever kan vissen. Bij een lager bestand en een visserij die niet achter de vooroever 

kan plaatsvinden levert de vangst per zegentrek minder winst op dan optimaal.  

Het huidige bestand wordt geschat op 140 - 200 kg/ha van voornamelijk grotere brasem. 

De VBC rekent met een bestand van 178 kg/ha. Teneinde het bestand in stand te houden 

(voor zover de milieuomstandigheden dat toestaan) streeft het beroep naar een oogst van 

170 ton brasem in het winterseizoen 2010/2011 en 2011/2012.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de intensivering van de brasemonttreking op 

het V/Z (onderzoek in opdracht van RWS in 2010) laat zien dat met een visserij alleen in 

het open water deze 170 ton niet gehaald wordt. (Maximaal 150 ton met inzet van kuil en 

zegen). De afgelopen jaren is dit nogmaals bevestigd. Met alleen de zegen kan de 

beroepsvisserij bij de huidige bestanden en de huidige inspanning niet meer dan de 

maximale oogst van 100 ton oogsten. 

Wanneer er wel achter de vooroever gevist kan worden (waar de concentraties aan brasem 

gemiddeld hoger zijn) dan is de 170 ton wel haalbaar en tegen minder kosten. Er blijkt bij 

de terreinbeheerder echter veel weerstand tegen deze visserij achter de vooroevers. De 

beroepsvisserij legt zich daar bij neer.  

Afhankelijk van hoe de brasemstand (en de snoekbaarsstand) zich ontwikkeld de komende 

jaren wordt de visserij aangepast (zie hoofdstuk 5 met waarnemingen en te nemen acties). 

 

Snoekbaars: Een bestand van 25 kg per hectare aan maatse (>42 cm) snoekbaars, 

gedomineerd door vissen van 42-60 cm, is voor de beroepsvisserij optimaal. Dan is de 

winstmarge (opbrengst vangst – kosten vangst) het hoogst. Wanneer gerichte onttrekking 

mogelijk zou zijn (met bijvoorbeeld staand want) dan zou deze voornamelijk plaats vinden 

op snoekbaars van 55 cm en groter. Een streefbeeld overeenkomstig met streefbeeld C in 

figuur 1.  

 

Aal: Voorlopig is er geen streefbeeld in termen van rode aalstand. Er ligt nu landelijk een 

voorstel om duurzame visserij op aal vorm te geven middels een gequoteerde aalvisserij 

afhankelijk van de historische en huidige intrek aan glasaal. Pas in na akkoord van het 

ministerie van EZ zal het mogelijk zijn om op basis van een quotum op het Zoommeer op 

aal te vissen. Tot die tijd zullen de vissers niet met aalvistuigen mogen vissen in de 

maanden september-december. 

 

Wolhandkrab: Geen streefbeeld geformuleerd 

 

Rivierkreeft: Geen streefbeeld geformuleerd 

 

Bot: Geen streefbeeld geformuleerd voor het bestand. 

 

Harder: Geen streefbeeld geformuleerd voor het bestand. 
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Snoek: Het beroep heeft een voorkeur voor een lage snoekstand en een bestand met 

weinig grote exemplaren. (Onder andere omdat de snoek predator is van andere vis als 

snoekbaars) 

 

Karper: Geen streefbeeld geformuleerd 

 

De visserij op het Volkerak/Zoommeer levert een bijdrage aan de MWTL-rapportage. De 

jaarlijkse rapportage door IMARES van de visstand als indicator voor de waterstaatkundige 

toestand des lands. Voor deze rapportage vraagt IMARES de vangstgegevens van de 

beroepsvisserij op. Inmiddels is de reeks vanuit de beroepsvisserij consistenter dan die 

van de overheid zelf.  

 

3.1.2 Streefbeelden Waterbeheerder  

Hiervoor wordt verwezen naar bijlagen 3a en 3b. 

 

3.1.3 Streefbeelden Natuurbeheerder/Oeverbeheerder.  

Het streefbeeld van de natuur- en oeverbeheerders mbt tot visbestanden laat zich beter in 

kwaliteit dan kwantiteit uitdrukken. Er wordt gestreefd naar een grote biodiversiteit en vis 

die interessant is als voedsel voor vogels, mede met het oog op de N2000-

instandhoudingsdoelen. Ook de instandhoudingsdoelen voor de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper mogen niet in gevaar komen door de visserij. Blauwalgen komen er niet of 

in zeer beperkte mate voor, er is helder water en in de ondiepe zones groeien waterplanten.  

Het streefbeeld voor de verdere toekomst is een robuust en gezond watersysteem met een 

zout-zoet overgang, getijdendynamiek en bijbehorende soorten. 

 

3.1.4 Overeengekomen streefbeelden voor het V/Z 

Het is duidelijk dat de streefbeelden binnen de visserijsector niet overéénkomen en ook 

een verschil vertonen met die van de overige beheerders1. In onderstaande wordt het 

overeengekomen streefbeeld van de visserijpartijen beschreven.  

Streefbeeld visstand V/Z zoet: 

 

Brasem: de VBC streeft naar een bestand aan brasem dat zowel voor de beroepsvisserij 

als voor de sportvisserij nog interessant is. De sportvisserij zich op het standpunt gesteld 

dat zij de huidige brasemstand wil handhaven, omdat het visplan de sportvisserijsector 

ook iets te bieden moet hebben. Wel met een bijpassende oogst van de Duurzame 

Oogstbare Productie voor de beroepsvisserij, maar daarvoor vindt de sportvisserij dat men 

aan de voorzichtige kant moeten blijven, omdat de brasemstand autonoom afneemt2. De 

beroepsvisserij schat in dat met een quotum van 150 ton brasem de brasemstand op peil 

blijft maar gaat akkoord met een qutoum van 100 ton per jaar de komende visplanperiode. 

Mocht de brasemstand veranderen dan kan in 2020 of tussentijds het quotum bij worden 

gesteld. 

 

Snoekbaars: De VBC streeft naar een bestand van 25 kg per hectare (najaar) aan maatse 

(>42 cm) snoekbaars, gedomineerd door vissen van 42-60 cm, maar met daarbij tevens 

een aantal zeer grote snoekbaarzen van meer dan 75 centimeter. Een bestand dat samen 

met baars en snoek overeenkomt met minimaal 0,5 roofvissen per hengeluur. In verband 

met afspraken uit het verleden was het de beroepsvisserij toegestaan om bijvangsten aan 

snoekbaars te houden als financiële compensatie voor de brasemvisserij. In het huidige 

visplan wordt op basis van vissen met verstand en het streefbeeld een totale duurzaam 

oogstbare productie berekend (zie 3.5). Het behoud van de bijvangst is daarmee een 

onderdeel van het duurzaam gebruik van de visstand op het V/Z geworden. In welke mate 

                                           

 
1 Gezien het voornemen van de waterbeheerder om het meer in de toekomst mogelijk te verzouten zal er binnen 

afzienbare tijd een streefbeeld geformuleerd moeten voor de zoute situatie. Voorlopig zal de VBC zich echter 
beperken tot de zoete situatie. 
2 Over deze afname is er enige discussie tussen de visserijpartijen en RWS over de interpretatie van de laatste 

visstandopname (2008).  
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dit voortgezet wordt in de toekomstige visplannen is afhankelijk van de ontwikkelingen in 

de snoekbaarsstand. Bij de afweging speelt het belang van de snoekbaars voor de 

sportvisserij ook een belangrijke rol. 

 

In de basisfiguur van vissen met verstand is een snoekbaarsbestand in overeenstemming 

met C met daarbij ook grote exemplaren (zie figuur hieronder) een bestand dat aan de 

wensen van waterbeheerder, sportvissers en beroepsvissers voldoet.   

 

 
Figuur 1: de relatie tussen nagestreefde visbestanden en duurzaam oogstbare productie 

Uit: Vissen met Verstand: Richtlijnen aanpak benutting van visstanden voor VBC’s. (OVB, 

LNV 2003) 

 

Streefbeeld voor aal: de streefbeelden van de sportvisserij en de beroepsvisserij lopen in 

deze kwestie te zeer uiteen om hiervoor een streefbeeld op te stellen. Derhalve wordt 

uitgegaan van het vigerende rijksbeleid.  

 

Streefbeeld voor de wolhandkrab: door effectieve bevissing wordt een zo groot mogelijk 

deel van de, in het najaar wegtrekkende wolhandkrabben gevangen.  

 

Streefbeeld voor harder: De harder verblijft slechts enkele maanden per jaar op het V/Z. 

Voor alle partijen in de VBC is een behoud van een goede harderstand interessant. De VBC 

streeft er naar om ook voor de harder een goede datareeks te ontwikkelen inclusief CPUE, 

LF-verdeling en conditie van de gevangen harders. Een beperkte visserij (maximaal 1500 

kg per jaar) wil de VBC dan ook ondersteunen middels opname van deze visserij in het 

visplan.  
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Streefbeeld voor Bot: 

Nog geen streefbeeld. Momenteel vissen de beroepsvissers met een speciale vergunning 

(LNV/Directie Visserij) voor de botvisserij. Ook voor de bot is het interessant om te starten 

met een systematische registratie van vangsten en inspanning. 

 

Streefbeeld V/Z zout: Sport- en beroepsvisserij zouden het lieftst zien dat het Volkerak-

Zoommeer zoet blijft vanwege het behoud van een goed visstand. Inmiddels heeft de Staat 

besloten om het meer te verzilten, mits er voldoende cofinanciering wordt gevonden. De 

Sportvisserij vindt dat de verbindingen voor vis tussen zoet en zout uitstekend moeten zijn 

en dat er geleidelijke overgangen tussen zoet en zout moeten komen. De beroepsvisserij 

wil ten behoeve van een eventuele transitie naar schelp- en schaaldiervisserij een zout 

Volkerak-Zoommeer.  

 

3.2 Vergelijking huidige situatie met streefbeelden  
 

Brasem: De huidige brasemstand is (destijds) geschat op 140 - 200 kg/ha (ATKB, 2008). 

Verschillende bemonsteringen lieten echter grote verschillen in bestandsschattingen zien 

omdat gerekend wordt (moet worden) met verschillende rendementen van de ingezette 

vangmiddelen.  

Voorlopig rekent de VBC met een huidige brasemstand van 178 kg/ha. Dit is vergelijkbaar 

met het streefbeeld van sportvisserij en beroepsvisserij van 175 kg/ha en past 

vermoedelijk bij de draagkracht van het V/Z. Sinds 2008 zijn er geen bestandsschattingen 

meer gemaakt. Voor de trend in de brasemstand is de VBC dan ook afhankelijk van de 

gerapporteerde vangsten en inspanning van de beroepsvisserij in de wintermaanden. 

Aangezien de CPUE van de gevangen brasem stabiel is gaan de partijen er van uit dat de 

brasemstand bij de huidige onttrekking in stand blijft. De gemiddelde lengte van de 

gevangen brasem is de laatste 3 jaar wat hoger dan in de periode 2002-2008. Dit duidt in 

de richting van een beperkte aanwas van jonge brasem. 

  

Snoekbaars: De huidige snoekbaarsstand is volgens de schatting met 19 kg/ha aan maatse 

snoekbaars iets lager dan het streefbeeld. Uit de hengelvangstregistraties sinds 2008 komt 

naar voren dat de vangkans gestaag afneemt.  

De meerjarige trend uit de andere vangtuigen en onderzoeken is minder duidelijk (bijlage 

10). Er zijn echter relatief meer grote snoekbaarzen dan het streefbeeld C. De sportvisserij 

wil dat echter zo houden.  

Vanuit visserijbeheer worden daar door de beroepsvisserij vraagtekens bij geplaatst. 

Immers meer kleinere snoekbaarzen resulteert in een hogere duurzaam oogstbare 

productie en ook een hogere vangst per hengeluur (zowel in aantal als in kilo’s). De 

sportvisserij wil echter de vangkans van grote exemplaren iets vergroten.  

 

Aal: De VBC zal het streefbeeld volgen zoals verwoord in de Europese aalverordening. 

Bestaande gegevens kunnen vervolgens eenvoudig gebruikt worden om het streefbeeld te 

vergelijken met de werkelijke toestand.  

 

3.3 Beoordeling huidige visserij 
 

Op het V/Z is het de visserij die de water- en natuurbeheerder voorziet van gegevens over 

de visstand. Met de zegen worden soms zeldzame soorten gevangen en weer teruggezet. 

Zonder de monitoring door beroep- en sportvisserij was bijvoorbeeld de plotselinge 

achteruitgang van de snoekbaarsstand in 2006 t/m 2010 onopgemerkt gebleven.  

 

De beroepsvisserij heeft haar visserijinspanning met de zegen verhoogd teneinde meer 

brasem te onttrekken. Dit heeft nog niet echt tot substantieel hogere onttrekking van 

brasem geleid. De waarnemingen van de visserij en, in mindere mate, de bemonsteringen 

geven een beeld van een afname in de kwaliteit van het leefgebied van brasem en 

snoekbaars weer, niet een beeld van doelbewuste (brasem) of onbedoelde (snoekbaars) 
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overbevissing. Verklaringen voor de afname in deze bestanden moet meer gezocht worden 

in het helderder worden van het water en de zuurstofloze perioden in de diepere delen.  

 

 

3.4 Te onttrekken hoeveelheden 
 

Genoemde onttrekking zijn maxima en gelden voor de zoete situatie. Indien er sprake is 

van een zwaarwegend maatschappelijk belang – vast te stellen na een maatschappelijk 

debat – zal de VBC op verzoek van de waterbeheerder meewerken aan extra 

brasemonttrekking, zonder dat het visplan hiervoor behoeft te worden aangepast. Als deze 

situatie zich voordoet, wordt voor de uitvoering Uitvoeringsplan Brasemvisserij Volkerak-

Zoommeer (2010) geactualiseerd, in lijn met het protocol uit de handleiding ABB (1992).  

 

Brasem:  

Bij het huidige geschatte bestand van 178 kg/ha hoort een duurzame oogstbare productie 

van 18-27 kg/ha/jaar. De lage DOP hoort bij een P/B (Productie/Biomassa verhoudingen) 

van 0.10 voor de grote brasem (Vissen met verstand, 2003). De hoge DOP bij een P/B 

ratio van 0,15. Gezien de voedselrijkheid van het systeem lijkt een P/B ratio van 0,15 meer 

aannemelijk. De DOP komt daarmee op 106-162 ton per jaar voor het gehele V/Z. Bij deze 

onttrekking zal het bestand niet verder afnemen maar ook niet toenemen (als de 

milieuomstandigheden gelijk blijven). De sportvisserij wil aan de voorzichtige kant blijven. 

Gezien de indicaties die er zijn dat de brasemstand toch afneemt – minder rekrutering - 

en het belang van de sportvisserij wordt 100 ton als maximaal oogstbare productie 

aangehouden. Aangezien de gemiddelde vangst per hectare met de zegen bevist oppervlak 

door beroepsvissers tussen 2011 en 2014 ongeveer gelijk is gebleven, kan dit gehandhaafd 

blijven. 

 

Snoekbaars: 

De snoekbaarsstand voldoet niet aan de de nagestreefde snoekbaarsstand. Het beeld van 

de trend in de snoekbaarsstand is niet helemaal eenduidig. Een stabiele vangst per hectare 

bevist oppervlak met de zegen en een toenemende vangst per fuiknacht. Dat laatste is 

echter een waarneming van alleen het Zoommeer. De afname van de vangst per hengeluur 

die door middel van een grote steekproef is vastgesteld toont aan dat het streefbeeld van 

gemiddeld 0,5 snoekbaars per hengeluur in 2014 lang niet gehaald werd. Potentieel kan 

bij het geschatte (huidige) bestand van 19 kg/ha aan maatse snoekbaars 6 kg/ha/jaar 

duurzaam geoogst worden. Oftewel 36 ton snoekbaars per jaar. De visserijpartijen 

onttrekken een dergelijke hoeveelheid niet. Echter andere factoren, zoals zuurstofloosheid 

en een toename van het doorzicht lijken het areaal waar de snoekbaars aanwezig is te 

beperken. Op basis hiervan wordt een signaleringswaarde van 6.3 ton aangehouden. Dit 

betekent dat bij een hoeveelheid onttrokken snoekbaars, vergelijkbaar met dit getal, dat 

andere data aangewend wordt om te beoordelen of er nog wel sprake is van duurzame 

bevissing. In 2014 werd 4500 kg snoekbaars onttrokken door sport- en beroepsvissers 

gezamenlijk. Tegelijkertijd blijkt dat de gemiddelde lengte ongeveer gelijk blijft en dat de 

vangkans voor ondermaatse en bovenmaatse snoekbaars gelijke tred houd. Zie ook bijlage 

7 rapportage hengelvangst snoekbaars 2014. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden 

dat er geen sprake is van overbevissing, maar dat de snoekbaarsstand afneemt als gevolg 

van ander factoren, zoals toename doorzicht, afname voedselrijkdom (voor met name 

vislarven en jonge vis) door waarschijnlijk de massale aanwezigheid van de Quagga-

mossel. 

 

Het verbieden van de gerichte visserij op snoekbaars (door sport) en het meenemen van 

bijgevangen snoekbaars (door beroep) is op basis van de gegevens nog niet nodig, maar 

voortdurende monitoring van de snoekbaarsstand aan de hand van de 

hengelvangstregistratie en door de beroepsvisserij blijft noodzakelijk. Op basis van de 

resultaten van de vangstregistratie en onttrekkingsregistratie worden de quota 

gemonitord. Eventuele tussentijdse, visserijbiologische noodzakelijke aanpassingen van 

quota zullen onderbouwd worden met DOP’s gebaseerd op ‘Vissen met Verstand’ en worden 
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schriftelijk door beide partijen geaccordeerd. Dit vraagt dus niet om de tussentijdse 

aanpassing van het totale visplan.  

 

Teneinde het V/Z aantrekkelijker te maken voor sportvissers die grote snoekbaars willen 

vangen blijft een maximummaat gehandhaafd voor zowel sportvisserij als beroepsvisserij 

(75 cm). De effecten van deze maatregel zullen gemonitord worden. 

 

Beroepsvisserij:  

Geen gerichte onttrekking van snoekbaars, wel behoud van bijvangst in fuik en zegen en 

kuilvisserij. Afhankelijk van de ontwikkeling in het bestand neemt de bijvangst aan 

snoekbaars toe of af. 

 

Sportvisserij:  

Onttrekking op basis van een onttrekkingsvergunning: 2 stuks per persoon per dag. Naar 

verwachting neemt het aantal hengeluren in 2015 verder af en daarmee ook de 

hoeveelheid snoekbaars die onttrokken wordt. Naar verwachting zal de 

snoekbaarsonttrekking door sportvissers verder afnemen. 

 

Aal beroepsvisserij: vast te stellen in de loop van het visplan op basis Europese 

aalverordening en de Nederlandse uitwerking hiervan. Tot die tijd geldt een gesloten tijd 

voor 12 maanden voor het Volkerak en 3 maanden voor het Schelde-Rijnkanaal en het 

Zoommeer. In de laatstgenoemde gebieden geldt een niet verder gereguleerde aalvisserij 

(m.u.v. de minimummaat) 

 

Wolhandkrabben: 

Voor het Volkerak geld een totaal visverbod op wolhandkrab. In de andere gebieden geldt 

geen maximum aan de toegestane hoeveelheid maar moet in september, oktober en 

november met aalontsnappingsaanpassingen gevist worden. 

 

Harder: 

Visserij met speciale harder netten onder dezelfde voorwaarden als de zegenvisserij op 

brasem. Dus met meldingsplicht, logboek etc. Er wordt gevist met een maaswijdte van110 

mm gestrekte maas. Daarmee vissen de vissers op het V/Z met iets grotere mazen dan 

gebruikelijk is voor de het vissen op harder op de Oosterschelde, waar de gestrekt 

maaswijdte veelal 100 mm is. Met een gestrekte maaswijdte van 110 mm worden de ‘hele 

grote’ harders vrijwel niet gevangen. Er mag per jaar maximaal 1500 kg harder onttrokken 

worden.  
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4 UITVOERING VISSERIJ 
 

Zowel sport- als beroepsvisserij willen dat de VBC Volkerak-Zoommeer een 

voorbeeldfunctie blijft vervullen voor de rest van het land. Deze voorbeeldfunctie heeft 

betrekking op: 

- Onderlinge samenwerking; 

- Vangstregistratie; 

- Controle en handhaving. 

Partijen zullen de werkwijze actief gaan uitdragen naar andere gebieden en daarvoor geven 

ze tevens prioriteit aan het nakomen van alle afspraken uit het visplan! 

 

4.1 Sportvisserij 
 

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft voor het Volkerak-Zoommeer een machtiging voor 

de uitgifte van schriftelijke toestemmingen. Voor het Antwerps kanaalpand huurt 

Sportvisserij Zuidwest Nederland het visrecht. Het Bufferbekken langs de Kreekraksluis 

wordt gehuurd door HSV het Spanjooltje en is niet ingebracht in de landelijke en 

federatieve lijst. Voor het Antwerps kanaalpand zullen dezelfde afspraken gaan gelden voor 

de sportvisserij als op het V/Z. De visplannen voor beide wateren zijn beschreven in deel 

B en C.  

De sportvisserijmogelijkheden zijn – m.u.v. van het Bufferbekken - beschreven in de 

landelijke & federatieve lijst van Viswateren 2013 -2014 – 2015 en zijn overeenkomstig de 

landelijke voorwaarden. Op pagina 221 en 222 in het groene boekje worden de 

voorwaarden t.a.v. het vissen op het Volkerak en het Zoommeer beschreven. Deze 

voorwaarden zijn direct afgeleid van de NB-wetvergunning. Tevens is op de website van 

Sportvisserij Nederland in de aanvullingenlijst een verduidelijkende tekst toegevoegd. In 

het vervolg - vanaf 2011 - zal in de snoekbaarsonttrekkingsvergunning de maximale maat 

van 75 cm wederom vermeld worden en zal verzocht worden om het vangen van baars en 

snoek te registreren. Vanaf 2013 is de nachtvisserij en het vissen met 3 hengels jaarrond 

toegestaan, waarbij de sportvisserij het gebruik van een schuilmiddel wil gaan reguleren 

via een landelijke nachtvisvergunning. Tevens wordt landelijke een derde hengel 

vergunning geïntroduceerd, die inmiddels ook geldt voor het Volkerak-Zoommeer. 

Tenslotte kan middels een dagtoestemming a 10,- euro per stuk gevist worden op het 

Volkerak-Zoommeer 

 

4.2 Beroepsvisserij 
 

De beroepsvisserij is gebonden aan een groot aantal algemene en bijzondere voorwaarden 

in het kader van de NB-wet, de overeenkomst met LNV en het visplan zelf. De gegevens 

van de vergunninghoudende beroepsvissers zijn vermeld in bijlage 11. 

 

4.2.1 Fuikenvisserij 

Gevist zal worden volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de vergunning (bijlage 

12), inclusief bevisbare locaties en tijden. Onderling bespreken de beroepsvissers de 

roulatie over de visvakken. 
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4.2.2 Zegenvisserij 

Werkwijze en registratie zullen op de zelfde wijze plaats vinden als voorgaande jaren. De 

zegenvisserij zal plaatsvinden in de winterperiode tussen 1 oktober en 31 maart. Voor de 

registratie krijgen de vissers een standaard registratieformulier aan boord (bijlage 13). 

 

Mocht alsnog besloten worden tot uitvoering van de extra brasemonttrekking dan zal voor 

het vissen achter de vooroever een passende beoordeling nodig zijn. 

  

4.2.3 Hardervisserij 

De beroepsvissers op het V/Z proberen hun visserij verder te diversifiëren en in te spelen 

om een mogelijk zouter worden van het meer.Eén van de mogelijke inkomstenbronnen 

voor de vissers is de harder. Het 

afgelopen jaar kwam deze soort 

massaal voor in de maanden april, mei 

en begin juni waarna ze weer 

vertrokken naar de Oosterschelde. In 

2013 en 2014 is experimenteel op 

harder gevist. In 2015 werd de 

vergunning te laat afgegeven. Er werd 

gevist met een maximaal quotum van 

1000 kg. Zelfs met een dergelijk laag 

quotum is de visserij economisch 

interessant. De vangst bestond uit 

diklipharders van 1 kilo en groter. In 

kaartje hiernaast de locaties waar 

gevist is op harder. Behoud van andere 

soorten bijgevangen vis is niet 

toegestaan. 
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4.2.4  Visserij op wolhandkrab 

Wolhandkrab is een bijvangst van de visserij met aalvistuigen. Per 1 september 2010 is 

het echter mogelijk om gereguleerd op wolhandkrab te vissen met aangepaste 

aalvistuigen. Deze visserij vindt plaats onder het principe van toezicht op controle. De 

visserij regelt zelf via de Combinatie van Beroepsvissers controle op de aanwezigheid van 

ontsnappingsmechanismen voor aal. De NVWA houdt toezicht middels inzage in het digitale 

meldt en registratiesysteem. Sinds 2011 is het deel Volkerak uitgesloten van de visserij op 

wolhandkrab. 

 

4.3 Visserijdoelstellingen in relatie tot natuurdoelen  
 

Verstoring vogels: 

Bij de verstrekking van de eerste vergunningen in 1989 is zeer streng gekeken naar de 

mogelijke verstoring van broedvogels en overwinterende vogels door beroepsvisserij en 

sportvisserij. Dit heeft geresulteerd in kaarten bij de vergunningen waarop aangegeven is 

welke gebieden wanneer toegankelijk zijn voor sportvisserij en beroepsvisserij. In 

2009/2010 is experimenteel achter de vooroever gevist en zijn tegelijkertijd waarnemingen 

gedaan aan de reactie van de vogels in het gebied. (Rapport ATKB, 2010, experimenten 

intensiveren brasemonttrekking Volkerak-Zoommeer). Veel vogels vertoonden geen 

reactie op het binnenvaren, uitzetten en binnenhalen van de zegen. Een deel vloog op 

maar streek op korte afstand weer neer. Kanttekening is dat de hoeveelheid vogels 

gedurende het experiment gering was vanwege een Noordoostelijke wind. 

 

Voedsel voor vogels:  

De aanwezigheid van vis als voedsel lijkt voor geen enkele soort limiterend te zijn. De 

visserij kan bijdragen aan een visstand met relatief een groter aanbod aan jonge vis, het 

voedsel van veel vogelsoorten. Voor veel, op zicht jagende, vogelsoorten is de helderheid 

van het water in de zomer mogelijk wel limiterend voor de vangbaarheid van de aanwezige 

kleine vis. De uitbreiding van het areaal waterplanten zal de beschikbaarheid van vis voor 

met name de aalscholver verminderen.  

 

Bijvangsten van vogels in de fuikenvisserij: 

Een eerste eigen inschatting van de beroepsvissers over het aantal bijgevangen vogels in 

2005 bedroeg 50 exemplaren per jaar. De registratie van de bijgevangen vogels in de 

periode 1 april 2006 tot 31 maart 2007 resulteerde in 11 exemplaren. Zeven aalscholvers 

en 4 kuifeenden. In 2008 en 2009 werden respectievelijk 7 en 8 bijgevangen vogels 

gemeld, op 1 meerkoet na, allen aalscholvers. Alle vogels werden bijgevangen op het 

Volkerak. Geen vogels werden bijgevangen op het Zoommeer in deze periode. In de 

periode 2011-2015 is alleen met fuiken gevist op het Zoommeer en Eendracht. Er werden 

geen bijgevangen vogels gemeld.  

De hoeveelheid jaarlijks bijgevangen aalscholvers bedraagt 0,3% van het 

instandhoudingsdoel van 2500 exemplaren (maandgemiddelde).  

 

Bijvangsten van habitat soorten: 

De bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn niet waargenomen door de beroepsvisserij 

en zijn geen doelsoorten voor de sportvisserij. (ook bij de visstandbemonstering op basis 

van de STOWA methode werden de bittervoorn en kleine modderkruiper niet 

waargenomen.) 

 

4.4 Handhaving, controle en sanctionering van 
visplan- afspraken 

 

De VBC zal de visplanafspraken communiceren met de KLPD, NVWA en BOA’ s die actief 

zijn in het gebied. Ook het voor dit onderwerp relevante personeel in dienst van de 

terreinbeheerders of Rijkswaterstaat zullen worden geïnformeerd. 

 

Sportvisserij 
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Sportvisserij ZWN werkt met een 35-tal operationele BOA’ s in het gehele werkgebied. 

Deze BOA’ s zullen hun controlegegevens rapporteren via het programma “BOA- 

registratie”, dat ook door de Sportvisserij ZWN kan worden ingezien. Overtredingen van 

de visserijwet naar aard en omvang worden per VBC-gebied zichtbaar gemaakt sinds 2011. 

(bijlage..?) Op het Volkerak-Zoommeer zullen minimaal 100 controles uitgevoerd worden. 

Overtreders van de visserijwet, concreet het vissen zonder ST, worden regulier 

gesanctioneerd middels een boete van rond de 110 euro. Andere overtredingen worden 

hoger gesanctioneerd. Bij vissen met niet toegestaan vistuig zal tevens het vistuig in beslag 

genomen worden. Bijlage 13 geeft een kaartbeeld van de controles. 

 

Van vergunninghouders die de voorwaarden uit de snoekbaarsonttrekkingsvergunning niet 

naleven, wordt deze vergunning ingenomen en ingetrokken. Ze komen tevens het jaar 

daarop niet in aanmerking voor een onttrekkingsvergunning. Dit geldt ook voor diegenen 

die hun vangstregistratiekaart niet (tijdig) retourneren.  

 

Beroepsvisserij 

Controles (2–6 per jaar per beroepsvisser) zullen worden uitgevoerd door daartoe 

bevoegde handhavers, zoals KLPD, NVWA en BOA’ s, evenals zich als zodanig legitimerend 

personeel van de terreinbeheerders en Rijkswaterstaat.  

 

BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland zullen vanaf 2013 volgens de afspraken uit 

bijlage 13 van dit visplan de beroepsvisserij controleren. 

 

Onderzocht wordt of de meldingen van beroepsvissers aan zowel “natuurnetwerk” als aan 

BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland geïntegreerd kan worden. Dit heeft als doel 

om de efficiency van deze activiteit voor zowel beroepsvissers als toezichthouders te 

vergroten. Er is geen aanleiding om de controle-intensiteit te verhogen. 

 

De vangsten uit de zegen en de kuilvisserij worden genoteerd op een standaard formulier 

in het logboek aan boord het vissersvaartuig (bijlage 14). Het logboek wordt elke visdag 

bijgehouden en wordt op verzoek ter inzage gegeven aan medewerkers en/of 

vertegenwoordigers van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Tevens wordt vooraf melding 

gemaakt van het voornemen tot vissen. Dit is in 2012 uitgewerkt door sport- en 

beroepsvisserij en is beschreven in bijlage 13. De brasemvangsten worden maandelijks 

opgeteld door de beroepsvisserij beoordeeld in relatie tot het quotum en gecommuniceerd 

met de sportvisserij.  

 

De vereniging van beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer leveren jaarlijks 

onttrekkinggegevens aan de VBC van Brasem en Snoekbaars. Inclusief de bonnen van de 

visafslag. Tevens wordt tijdig melding gedaan van hardervisserij (terstond) en 

zegenvisserij (1 dag van te voren) aan de secretaris van de VBC of een ander hiervoor 

aangewezen persoon. Over de onttrekking van aal en bot in de fuikenvisserij (inclusief de 

bijvangst aan snoekbaars) wordt jaarlijks gerapporteerd.  

 

Handhavers zullen gevraagd worden om geconstateerde overtredingen van 

visplanafspraken door sportvisserij en beroepsvisserij ook (geanonimiseerd) te melden aan 

de VBC.  

 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het visplan zullen de Sportvisserij ZWN en de 

beroepsvisserij rapportage doen van uitgevoerde controles, geconstateerde overtredingen 

en opgelegde sancties.  

 

4.5 Stroperijaanpak 
Het voorliggende visplan zal middels een initiatief vanuit de beroepsvisserij, besproken 

worden met de BOA’s, handhavers in dienst van de terreinbeheerders rond het V/Z de 

KLPD (dan wel met die partij die de handhaving op water organiseert) en de NVWA. Het 

eventueel resulterende plan van aanpak stroperij is een uitvloeisel van het visplan. Boa’s 
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van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn kien op de aanpak van Stroperij en hebben baat 

bij een signalerende functie van de beroepsvisserij. 

 

4.6 Juridische verankering 
De afspraken in dit visplan, die betrekking hebben op de bescherming van soorten en 

habitat in het V/Z, worden vastgelegd in de vergunning voor de NB-wet, een 

publiekrechtelijke vergunning. Momenteel wordt er gewerkt aan het beheerplan voor de 

N2000 in de Delta. De VBC gaat ervan uit dat de visserij – sport en beroep – op het V/Z 

wordt gezien als bestaand gebruik dat geen negatief significant effect heeft op de gestelde 

instandhoudingsdoelen. In het verlengde daarvan gaat de VBC er van uit dat de visserij 

dan ook zal worden opgenomen in het Beheerplan N2000. Zodra het Beheerplan in werking 

treedt behoort vergunningverlening voor deze bestaande activiteiten tot het verleden. Het 

voorliggende visplan zal ook, na vaststelling, aan het projectteam voor het beheerplan 

aangeboden worden.  

 

De overige afspraken over de bevissing door beroepsvissers worden vastgelegd in de 

privaatrechtelijke toestemming van de staat voor de verschillende visserijen. In de 

bijzondere voorwaarden wordt verwezen naar de afspraken in het visplan. Voor de 

sportvisserij worden afspraken over de snoekbaarsvisserij vastgelegd in de 

privaatrechtelijke machtiging van de staat een Sportvisserij ZWN en in de individuele 

schriftelijke toestemmingen van de sportvissers. Het vissen zonder een schriftelijke 

toestemming is een overtreding van de visserijwet die strafrechtelijk gehandhaafd kan 

worden. Wanneer een sportvisser of een beroepsvisser vist in overtreding van de 

voorwaarden in de schriftelijke toestemming, dan kan dat ook gezien worden als het vissen 

zonder schriftelijke toestemming. Daarmee kunnen deze overtredingen strafrechtelijk 

gesanctioneerd worden.  
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5 MONITORING EN EVALUATIE VISSERIJ EN 

IMPACT OP VISSTAND  
 

 

5.1 Registratie sportvisserij 
De sportvisserij zal met behulp van de onttrekkingsvergunning voor snoekbaars, snoek en 

snoekbaars gedurende de looptijd van het Visplan, mits het Volkerak-Zoommeer zoet is, 

diverse parameters monitoren. De HVR-online is niet meer functioneel en in plaats hiervan 

is mijnvismaat.nl geïntroduceerd.  

 

5.2 Registratie beroepsvisserij 
Huidige registratie van zegenvisserij en fuikenvisserij zal gecontinueerd worden. Er is een 

standaard registratieformulier voor de zegen. In overleg met de landelijke organisatie 

wordt gezocht naar een standaard digitale registratie in lijn met elektronische logboeken 

van de zeevisserij.  

 

5.3 Onderzoeksvisserij t.b.v. monitoring KRW en N2000 
Het V/Z is niet opgenomen in het reguliere monitoringsprogramma voor de KRW.  

Een 0-meting van de habitatsoorten kleine modderkruiper en bittervoorn moet nog plaats 

vinden. De beroepsvisserij is bereid om te assisteren in de opzet en uitvoering van 

vismonitoring t.b.v. N2000. Zomerbemonsteringen met aangepaste fijnmazige fuiken of 

het electrovisapparaat op strategische locaties kunnen een goed beeld geven van de 

habitatrichtlijn soorten in het kader van N2000. 

 
5.4 Terugkoppeling gegevens en evaluatie 

Onttrekkinggegevens vanuit de beroepsvisserij en de sportvisserij worden door de 

Sportvisserij ZWN en de Vereniging aangeleverd aan de VBC. Ook RWS levert relevante 

gegevens over de waterkwaliteit. De Sportvisserij ZWN en de Vereniging zorgen zelf voor 

de terugkoppeling richting de informatieverstrekkers. Bijlage 15 bevat de 

ontrekkingsgegevens tot en met 2014/2015 

 

5.5 Evaluatie door VBC 
De VBC evalueert jaarlijks het functioneren van het visplan op basis van de 

onttrekkingsgegevens, de monitoring en de terugkoppeling van de controleactiviteiten. 

Indien de visstand zich ontwikkelt in een richting die niet past bij de doelstellingen en 

streefbeelden uit dit visplan wordt het beleid door de VBC aangepast (zie ook tabel 

hieronder). De aanpassingen worden doorgevoerd in de schriftelijke toestemmingen.  

 

Tabel: Richtlijn aanpassingen aan het visplan van de VBC-V/Z op basis van de monitoring 

van de trend in de lengtesamenstelling en de trend in de vangst per eenheid van 

visserijinspanning (kg/hengeluur, kg/fuiknacht, kg/zegentrek) van snoekbaars. 
Trend in 

lengtesamenstelling 

in de visstand 

Trend in Vangst 

per eenheid van 

visserijinspanning  

Aanpassing aan het visplan Opmerking 

Relatief meer grote 

vis 

Toename Mogelijk een hoger quotum of gelijk 

houden 

Duidt op gunstige 

omgevingsfactoren voor 

de soort 

Relatief minder 

grote vis 

Toename Quotum gelijk houden of hoger 

instellen zeker als conditie van de vis 

achteruit gaat.  

Duidt op goede nieuwe 

jaarklassen 

Relatief minder 

grote vis 

Afname Een lager quotum instellen Duidt op overbevissing 

Relatief meer grote 

vis 

Afname Mogelijk een lager quotum of gelijk 

houden (wanneer de conditie van de 

vis ook afneemt), of zelfs verhogen 

van quotum als conditie erg slecht 

Duidt op ongunstige 

milieuomstandigheden 

(voor de jonge vis) 
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6 COMMUNICATIE 
 

De VBC kiest voor een open discussie met de overige belanghebbenden bij een goed 

visserijbeheer op het V/Z. Natuur en milieuorganisaties, handhavers en ook de achterban 

van de sportvisserij worden geïnformeerd over de afspraken in het nieuwe visplan. Het 

geaccordeerde visplan wordt geplaatst op de website van 

www.visstandbeheercommissie.nl. Tevens wordt op deze website informatie verstrekt 

over diverse activiteiten en projecten. Agenda’s en verslagen worden niet gepubliceerd.  

De VBC kiest er voor om niet deel te nemen aan discussies op het internet met anonieme 

deelnemers. In de jaarverslagen van de Sportvisserij ZWN en ook in die van de 

Combinatie van Beroepsvissers wordt kort melding gemaakt van de voortgang in de VBC. 

Via de lokale pers zullen de hoofdpunten uit de evaluatie van de visserij uit 2015 en het 

nieuwe visplan gecommuniceerd worden.  

http://www.visstandbeheercommissie.nl/
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7 ACTIVITEITEN, VERANTWOORDELIJKEN TIJDPAD, KOSTEN EN  

FINANCIERING 
 

 

 

 Nieuwe Activiteiten Verwachte uitkomst verantwoordelijke Te betrekken 

personen/instanti

es 

Kosten 

in euro 

Datum 

 

Aanvang Afronding 

   SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

    

1 Verbeteren 

bereikbaarheid 

oevers en water; 

Uitbreiding 

sportvisserijmogelijkheden:  

- Toegenkleijkheid 

Noordoever Volkerak 

(Oostflakee) via NB-

wetprocedure; 

- Verharden visplaatsen 

Bathse Spuikanaal; 

- Opknappen 

trailerhelling 

Ooltgensplaat. 

SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Provincie, 

waterschap en/of en 

RWS 

 2016 2016/2017 

2 Afspraken maken 

met handhavende 

partijen omtrent 

controles 

beroepsvisserij 

Een efficiëntere 

samenwerking op het gebied 

van melding van de visserij 

tussen ondermeer 

natuurnetwerk en BOA’s van 

Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. 

Vereniging beroepsvissers SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND en 

andere 

handhavende 

partijen 

 2016/201

7 

2016/2017 

3 Verzoek indienen 

naar effect van 

verzilting van diepere 

delen van het 

(Krammer deel van) 

Brief namens SZWN en de 

Vereniging 

Vereniging beroepsvissers   Na 

evaluatie 
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V/Z op de 

reproductie brasem 

en snoekbaars en de 

overleving van jonge 

vis 

4 Migratie voor vissen 

verbeteren cq 

handhaven 

 

Aanleg van passende 

voorzieningen door de Staat 

bij verzilting van het VZ 

SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND en Vereniging 

beroepsvissers 

Rijkswaterstaat, 

TBI’s 

 2015 2022 

5 HVR voor wedstrijden 

verbeteren 

75% meldt terug SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Hengelsportverenigi

ngen 

 2015 2016 

6 Presentatie over 

Sportvisserijtellingen, 

HVR snoekbaars en 

HVR wedstrijden 

Presentatie (1 of meer) SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Sportvisserij NL. 

Vereniging van 

beroepsvissers 

 2015 2016 

7 Onderzoek naar 

effecten verlagen 

maximummaat 

snoekbaars naar 70 

cm op aanwas en 

vangkans 

Besluit door visserijpartijen SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Vereniging van 

beroepsvissers 

 2016 2017 

8 

 

 

Onderzoek naar 

mogelijkheden voor 

onttrekking snoek en 

bijpassende 

voorwaarden (als 

compensatie voor 

afname snoekbaars) 

Besluit door visserijpartijen  SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Sportvisserij NL. 

Vereniging van 

beroepsvissers 

 2016 2017 

9 Visrechtensituatie 

bespreken 

Overeenstemming tussen 

visserijpartijen 

 

 SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

Sportvisserij NL. 

Vereniging van 

beroepsvissers 

 2016 2016 
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 Reguliere lopende activiteiten Verwachte uitkomst verantwoordelijke Betrokken 

personen/instanties 

Kosten 

1 Uitgeven Vispas n.v.t. SN/ SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND/HSV 

SN  

2 Uitgeven snoekbaarsonttrekkingsvergunning en hierin 

de afspraken uit het Visplan opnemen  

350 stuks  SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND 

 

3 Rapportage hengelvangstregistratie Jaarlijks rapport SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND 

 

4 Uitvoeren van 100 sportvisserijcontroles op de 

visserijwet, inclusief rapportage. 

10 procent proces 

verbalen 

SPORTVISSERIJ ZUIDWEST 

NEDERLAND 

SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND 

 

5 Beschikbaar stellen geanonimiseerde gegevens 

overtredingen door derden 

Mondelinge of 

schriftelijke rapportage 

aan de VBC. 

Vereniging Beroepsvissers 

VZ 

Andere handhavende 

instanties 

 

6 Bijhouden logboek en het maandelijks doorgeven van 

de brasemvangsten gedurende de winterperiode. 

 Vereniging Beroepsvissers 

VZ 

  

7 Melden zegenvisserij w.o. harder  Vereniging Beroepsvissers 

VZ 

SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND 

 

8 Uit laten voeren van controles door Sportvisserij 

Zuidwest Nederland 

4 Vereniging Beroepsvissers 

VZ 

SPORTVISSERIJ 

ZUIDWEST 

NEDERLAND 

 

9 Rapportage vangsten beroepsvissers Jaarlijks Vereniging Beroepsvissers 

VZ 

CvB  
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8 BIJLAGEN 
 


