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In het kader van het verduurzamen van de 
hengelsport doet Sportvisserij Nederland 
onderzoek naar milieuvriendelijke 
alternatieven voor vislood. Francis Danen 
en Linda van de Velde voelden op het 
strand van Westkapelle verschillende 
alternatieven aan de tand. 
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LOODVRIJ 
KUSTVISSEN

Op 22 mei 2018 tekenden de 
Nederlandse Rijksoverheid, 
de Unie van Waterschap-
pen, Dibevo, Natuurmo-
numenten en Sportvisse-

rij Nederland de Green Deal Sportvisserij 
Loodvrij. Hierin is afgesproken dat per 
eind 2021 30% van het vislood is vervan-
gen door milieuvriendelijke alternatie-
ven. Voor eind 2027 moet de sportvisserij 
geheel loodvrij zijn. Ambitieuze plannen, 
maar wat is de huidige stand van zaken? 
Welke loodvrije, milieuvriendelijke alter-
natieven zijn nu al verkrijgbaar en waar 
zijn ze te koop? 

ONDERZOEK EN TEST
Francis Danen: “In het kader van mijn 
studie Kust- en Zeemanagement aan Van 
Hall Larenstein in Leeuwarden loop ik 
stage bij Sportvisserij Nederland. Daar-
voor onderzoek ik welke loodalternatie-
ven er zijn en hoe die in de praktijk be-
vallen. Die test heb ik samen met Linda 
van de Velde gedaan. Linda is drie keer 
Nederlands kampioen Kustvissen ge-
weest, dertien keer geselecteerd voor 
een WK Kustvissen en één van de dames 
die het verst kan werpen. Zelf ben ik 
in mijn nog prille sportviscarrière één 
keer Nederlands kampioen Kustvissen 
geweest en tweemaal afgevaardigd naar 

het WK Kustvissen. De focus lag dan ook 
op het kustvissen.”

SELECTEREN
Voordat er kon worden getest, moest er 
een selectie van loodalternatieven wor-
den gemaakt. “Na een zoektocht op in-
ternet hebben we acht alternatieven ge-
vonden die we geschikt achtten voor de 
Nederlandse kustvisserij. De meeste van 
deze alternatieven zijn gemaakt van ij-
zer of staal, een paar van composiet.” De 
prijs van de alternatieven is gemiddeld 
iets hoger dan die van lood. Dit heeft lo-
gischerwijs deels te maken met de ver-
zendkosten die bij het online bestellen 
komen. “In de toekomst zullen de loodal-
ternatieven wel in de hengelsportwinkel 
verkrijgbaar zijn.”

IN DE PRAKTIJK
Tijdens de praktijktest sprong de Yuki 
Longtail Loodvervanger van 160 gram 
er bovenuit. “Deze heeft een mooie, ge-
stroomlijnde afwerking (tevens verkrijg-
baar met een glow-in-the-dark coating) 
en werpt prima. Ook bleef hij ondanks 
de harde wind prima liggen op de verre 
afstand en hadden we tijdens het bin-
nendraaien zeker niet het gevoel dat er 
160 gram aan de lijn zat.” Het Stalen Zee-
gewicht van Fred Buzzerd is een goede 

Het testpanel (links Francis Danen, rechts Linda van de Velde) ving ook vis.
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tweede. “Dit alternatief is gestroomlijnd 
en werpt goed, wat het geschikt maakt 
om op grote afstand te vissen. Het Giet-
ijzer, de Iron Sinker en de Plastic cover-
ed iron sinker zijn door het gebrek aan 
stroomlijn en/of de matige afwerking 
vooral geschikt voor het vissen dich-
ter onder de kant. Bij de Plastic covered 
iron sinker is bovendien het oog te klein, 
waardoor deze scheef aan je wartel kan 
komen te zitten.”

ALS BESTE GETEST
Na twee uur te hebben gevist ging het 
nog een tandje harder waaien en kwam 
het water weer op. “Dit zorgde ervoor 
dat geen enkele van de alternatieven 
meer bleef liggen. Onder die omstandig-
heden hebben we het alternatief in pi-
ramidevorm en composiet met ankers 
getest.” Deze twee alternatieven vallen 
helaas beide af door hun grote volume 
ten opzichte van het werpgewicht. Daar-
door beperken ze je teveel om ver te kun-
nen werpen. “Dicht onder de kant of bij 
weinig stroming werken de alternatie-
ven goed, maar stroomt het harder dan 
schieten de geteste modellen tekort. De 

juiste vormen voor deze situatie (pira-
mide en ankers) zijn nog niet te verkrij-
gen.” Concluderend kunnen we drie al-
ternatieven aanbevelen: de Yuki Longtail 
Loodvervanger, het Stalen Zeegewicht 
van Fred Buzzerd en het Gietijzer van 
Modified Materials.

PROBEER ALTERNATIEVEN
Deze test draagt er hopelijk toe bij dat jij 
ook aan de slag gaat met het vinden en 
uitproberen van de beschikbare loodal-
ternatieven. “Door het loodvrij kustvis-
sen zelf in de praktijk te ervaren, ontdek 
je aan welke alternatieven jij de voor-
keur geeft. Dit geeft je straks een voor-
sprong omdat je niet ineens hoeft om te 
schakelen naar loodalternatieven aange-
zien je al weet wat er te koop is. Zoveel 
sportvissers, zoveel smaken; dus het is 
ook een persoonlijke kwestie van welke 
loodalternatieven jij wel of niet geschikt 
vindt. Bedenk daar tenslotte bij dat dit 
een eerste stap is richting het loodvrij 
kustvissen. Fabrikanten zullen de ko-
mende jaren hun producten verder ont-
wikkelen en verfijnen, zodat de overstap 
in 2027 soepel verloopt.”

>> ONLINE 
OVERZICHT
Op www.sportvisserijnederland.nl/
loodalternatieven vind je de acht 
door ons geteste loodalternatieven, 
inclusief beoordeling. Daar staat 
ook informatie over de beschikbare 
werpgewichten en verkoopadres-
sen. Bovendien staan hier ook 
andere alternatieven vermeld.
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