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Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het 
vissen in enkele zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer 
en het Grevelingenmeer is wel een schriftelijke toestemming 
vereist. Ook voor het spitten van zeeaas in het Deltagebied is 
een vergunning noodzakelijk. De zeeVISpas in combinatie met 
de Lijst van Zeevismogelijkheden voorziet in deze schriftelijke 
toestemming.

In deze Lijst van Zeevismogelijkheden, behorend bij de zeeVISpas, 
zijn wateren vermeld waarin de houder van de zeeVISpas mag 
vissen met twee hengels. 

Deze Lijst van Zeevismogelijkheden op zich geeft geen enkel 
recht. De houder dient een voor dat jaar geldige zeeVISpas in 
bezit te hebben. 

Bij het vissen dient u, naast de VISpas, de Lijst van Viswateren 
bij u te hebben en bij controle beide te kunnen tonen. 
In plaats van deze Lijst mag u ook de VISplanner tonen.

Niet weggooien, bewaren tot eind 2018.
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Deze Lijst van Zeevismogelijkheden is een uitgave 
van de hieronder vermelde federaties aangesloten bij 
Sportvisserij Nederland:

 1 Sportvisserij MidWest Nederland
 2 Sportvisserij Fryslân
 3 Federatie Groningen Drenthe
 4 Sportvisserij Oost-Nederland
 5 Federatie Midden Nederland
 6 Sportvisserij Zuidwest Nederland
 7 Sportvisserij Limburg
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Lijst van Zeevismogelijkheden 2016-2017-2018

Sportvisserij Nederland is de landelijke hengelsportorganisatie met 

zeven regionale federaties en daarbij aangesloten zo’n 1.000 plaatselijke 

hengelsportverenigingen.

zeeVISpas
Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het vissen in enkele 

zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer en het Grevelingenmeer is wel 

een schriftelijke toestemming vereist. Ook voor het spitten van zeeaas in het 

Delta  gebied is een vergunning noodzakelijk. De zeeVISpas in combinatie met 

ofwel de Lijst van Zeevismogelijkheden ofwel de VISplanner (www.visplanner.nl 

of de App) voorziet in deze schriftelijke toestemming.

Daarnaast heeft u de zeeVISpas (of VISpas) nodig wanneer u mee wilt doen 

aan officiële (zeevis)wedstrijden van Sportvisserij Nederland of de federaties.

Uitsluitend bij de aangesloten hengelsportverenigingen krijgt u de zeeVISpas 

(of VISpas) als bewijs van lidmaatschap. Alle adressen van deze verenigingen 

zijn te vinden op www.sportvisserijnederland.nl.

De wateren en de spitvergunningen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn ingebracht 

door Sportvisserij Zuidwest Nederland in het kader van de onderlinge uitwisseling 

van vergunningen.

Binnenwater
De zeeVISpas is voor sportvissers die enkel in de zoute wateren vissen. 

Als u in het binnenwater wilt vissen, dan heeft u altijd een schriftelijke 

toestemming (visvergunning) nodig. Bij een lidmaatschap van een 

(aange sloten) vereniging kunt u in plaats van  een zeeVISpas een VISpas 

afnemen, met daarbij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. 

Voor net iets meer geld, mag u dan ook in heel veel binnenwateren 

in geheel Nederland vissen (inclusief de zeevismogelijkheden). Nadere 

informatie is te vinden op www.sportvisserijnederland.nl/vispas.

De algemene voorwaarden waaraan u zich als houder van de zeeVISpas moet 

houden vindt u op pagina 2 t/m 4.

De belangrijkste wettelijke visregels waaraan u zich als sportvisser moet houden 

vindt u op pagina 5 t/m 7.
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VOORWAARDEN

De houder van de zeeVISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voor 

waarden en wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voor waarden en de 

wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming 

(vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.

1.   In de wateren genoemd in deze Lijst van Zeevismogelijkheden mag 

uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige 

zeeVISpas. Deze Lijst van Zeevismogelijkheden zonder de vereiste zeeVISpas, 

geeft geen enkel recht.

2.  In deze wateren mag door de houder van de zeeVISpas worden gevist met

 maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één,

 twee of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane 

 aassoorten. (Let op: ook het langs de waterkant voorhanden hebben van meer  

 dan twee volledig opgetuigde hengels is verboden). Alleen in die wateren

 waar een  achter staat mag, indien men in het bezit is van de Derde hengel

 toestemming, met drie hengels met alle wettelijk toegestane aassoorten worden  

 gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen en Derde hengel op pagina 3 en 4).

3.   Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van een

 toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. Met de landelijke

 Nachtvistoestemming mag in de wateren met het symbool  ’s nachts

 worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen en Derde hengel op pagina 3 en 4).  

 In wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan.

4.   Men is verplicht de zeeVISpas en bijbehorende Lijst van Zeevismogelijkheden 

direct ter inzage af te geven aan de bevoegde controleurs, de politie of andere 

wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. In plaats van deze papieren   

Lijst mag men ook een digitale versie van de Lijst (www.visplanner.nl of 

 de App) geven. Aanwijzingen van deze controleurs of ambtenaren dienen 

 onmiddellijk te worden opgevolgd.

5.   Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 

Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de 

eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

6.   De zeeVISpas (en Lijst van Zeevismogelijkheden) is strikt persoonlijk, doch 

blijft eigendom van de vereniging.
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7.   Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de zeeVISpas in 

 te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld  

 bij de secretaris van de vereniging in te leveren, onder opgave van reden 

 van inname.

8.  Men dient zich te houden aan de wettelijke regels. 

9.   Viswedstrijden zijn verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is 

verleend door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Indien langs een water 

  een wedstrijdparcours wordt uitgezet op basis van een verleende vergunning 

dient men het parcours vrij te houden of te maken.

10.   Men heeft geen toegang tot particuliere terreinen en oevers, ook al heeft 

men het recht om in het aanliggende water te vissen.

11.   Men dient zich te onthouden van alle handelingen die zouden kunnen leiden 

tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans 

eigendommen.

12.  Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats.

13.   Het is verboden land te betreden, waarop beplantingen, nog te maaien gras, 

of gewassen staan. Het is verboden huisdieren mee te nemen bij loslopend 

vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.

14.   In recreatiegebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en 

 voorschriften. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

15.   Alle gevangen aal/paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden 

teruggezet.

16.  Het is verboden kampvuur te maken of te barbecueën

Bepalingen voor het nachtvissen (symbool:   )

• om te mogen nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een geldige zeeVISpas  

 voorzien van een geldige nachtvistoestemming. Deze toestemming wordt   

 gevormd door een hologramsticker met een maantje en het juiste jaartal;

• personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder begeleiding

 van een persoon die minimaal 16 jaar is.

• nachtvissen is uitsluitend toegestaan op de wateren met het symbool ; 

• men mag maximaal 3 x 24 uur gebruik maken van dezelfde visstek. Indien

 men na deze periode een nieuwe nachtvisstek met tentje wil betrekken, dient

 deze daar minimaal 1000 meter vandaan te liggen;

• de omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van nachtvissers;

• drankmisbruik is verboden.



4 5

Bepalingen voor het vissen met drie hengels (symbool:  )

  men dient in het bezit te zijn van een geldige zeeVISpas voorzien van een 

 geldige derde hengeltoestemming. Deze toestemming wordt gevormd door 

 een hologramsticker met het cijfer 3 en het juiste jaartal;

  de Derde hengeltoestemming is uitsluitend te gebruiken op de wateren met

 het symbool   ;

  de afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 meter bedragen.  

 De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte van de oever, dus recht voor de  

 hengel, in het water liggen;

Controle

Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de nachtvistoestemming

en derde hengeltoestemming in te nemen door de betreffende sticker van de

zeeVISpas te verwijderen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten

onverwijld bij de federatie in te leveren, onder opgave van het zeeVISpasnummer 

en reden van inname. Een commissie bestaande uit Sportvisserij Nederland en 

de federaties bepaalt een eventuele sanctie: hiertegen kan geen bezwaar worden

gemaakt. Sportvisserij Nederland is in overleg met de federaties gerechtigd om 

de aanschaf van een nieuwe nachtvistoestemming en/of derde hengeltoestemming 

te weigeren zonder opgave van redenen.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. 

Per water kunnen aanvullende extra voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk 

bij het betreffende water vermeld.

Meld visstroperij en illegale visserij 
Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle ver dachte 

activiteiten in en aan het water melden bij de Sportvisserij Zuidwest 

Nederland 0162687260 of het meldpunt stroperij van de NVWA 0900–03 88

Lood
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik 

lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Deponeer lood dat u 

niet meer gebruikt bij het chemisch afval.
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WETTELIJKE REGELS

Sportvisserij in visserijzone, kustwateren en zeegebied 

Er wordt in Nederland natuurlijk niet alleen in de binnenwateren gevist. Sportvissers 

vissen ook in zee en daar gelden weer andere regels dan in de binnenwateren. In het 

algemeen kan worden gezegd dat de regels voor de zeesportvisserij eenvoudiger zijn. 

Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet 1963 drie verschillende zeevisgebieden 

worden onderscheiden: ‘visserijzone’, ‘kustwateren’ en ‘zeegebied’. Er gelden in deze 

gebieden verschillende regels.

In de visserijzone, de kustwateren en het zeegebied heeft u voor het vissen met 

hengels geen toestemming van de visrechthebbende nodig.

Kustwateren.

Tot de kustwateren behoren de Waddenzee, het Nederlandse deel van Dollard en 

Eems, de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn van het oostelijke havenhoofd 

van Maassluis naar het groene geleidelicht no. 14, het Calandkanaal en open havens 

tot de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het 

Zeegat van Goeree, het Brouwerhavensegat, de Oosterschelde en de Westerschelde, 

de hieraan gelegen open havens en de met al deze wateren in open verbinding 

staande wateren inclusief het kanaal door Zuid Beveland. NB: De zee langs de 

Noord en ZuidHollandse stranden en boven de Waddeneilanden noemen we vrijwel 

altijd kust, maar is volgens de Visserijwet geen ‘kustwater’. In de kustwateren geldt 

de beperking van (maximaal) twee hengels met maximaal drie haken per hengel.

Zeegebied.

Met het zeegebied worden, in tegenstelling tot wat men zou denken, slechts enkele 

beperkte wateroppervlakten bedoeld: de havens van IJmuiden (incl. binnenzijde 

pieren) en de toeleidingskanalen naar het Noordzeekanaal, het Uitwateringskanaal 

te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen 

waterkeringen. In het Zeegebied mag met maximaal drie haken aan een hengel 

worden gevist.

Visserijzone.

Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust, aansluitend op 

het zeegebied en de kustwateren, aangeduid. De visserijzone is eigenlijk wat in de 

volksmond ‘zee’ wordt genoemd.
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Bag limit kabeljauw en zeebaars

Voor kabeljauw geldt dat u maximaal 25 vissen of 20 kg in bezit mag hebben. 

Voor zeebaars geldt dat u maximaal 3 vissen in bezit mag hebben. Het is daarbij 

verboden zeebaars en kabeljauw te fileren of te ontdoen van de kop.

 Voor aal/paling, zalm, zeeforel, elft 

en fint geldt een terugzetplicht.

Blauwe leng   70 cm

Bot   20 cm

Haring   20 cm

Heek   27 cm

Horsmakreel   15  cm

Kabeljauw   35 cm

Leng   63 cm

Makreel   30 cm 

Sardine   11   cm

Schartong   20  cm

Schelvis   30  cm

Schol   27  cm 

Tong   24  cm

Wijting   27  cm

Witte koolvis (pollak)  30  cm

Zeebaars   42  cm

Zwarte koolvis   35  cm

MINIMUMMATEN ZEEVISSOORTEN 

Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u  

hem direct in hetzelfde water terugzetten.
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Visserijzone, kustwateren en zeegebied.

Detailkaartjes van de zeegebieden vindt u hieronder.

GEDRAGSCODE ZEEHENGELSPORT

Speciaal voor de Zeehengelsport is er een aparte uitgebreide gedragscode. 

Deze staat achterin deze lijst vermeld en is ook los te downloaden via 

www.sportvisserijnederland.nl 
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Sportvisserij Zuidwest Nederland

Adres: Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen

Tel:  (0162) 68 72 60.

email: info@sportvisserijzwn.nl

website: www.sportvisserijzwn.nl

Viswater:
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 Veerse Meer (zie kaartje)     , inclusief:

 a. Het Havenkanaal;

 b. en de landbouwhaven te Kamperland en de Piet     ;

 c. De uitwateringsgeul De Piet van sluis De Piet tot de uitmonding in het   

  Veerse Meer     ;

 d. De Buitenhaven van het Kanaal door Walcheren te Veere    

Alle op het kaartje aangegeven oevers en oeverstroken mogen net als alle 

openbaar toegankelijke oevers betreden worden. De wettelijke gesloten tijd voor 

aassoorten in april en mei geldt hier niet.

Niet gevist mag worden in (zie kaartje):

• Het water tussen de Middelplaten en de zuidoever;

• De strook water voor en langs de noordkant van de Middelplaten en voor de   

  daartussen gelegen kreken, de westelijk daaraan grenzende strook water voor   

   de Egbert Petruspolder, alsmede de strook water rond het zuidelijk deel van de   

   Goudplaat, voor zover deze stroken door middel van palen met borden en   

   opschriften zijn aangegeven;

• Andere dan hiervoor onder viswater aangegeven kanalen, havens, 

 havenmondingen en kreken en geulen tussen de platen.

 Grevelingenmeer      De wettelijke gesloten tijd voor aassoorten in april en  

 mei geldt hier niet.

 Hartelkanaal     , incl. Dintelhaven en Verlengde Hartelkanaal naar 

 de Maasvlakte. Het vissen in de buitenvoorhavens van de Voornse Sluis en 

 de kleine Hartelsluis is verboden. Het vissen vanuit de boot is verboden.
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VERGUNNING TOT HET SPITTEN VAN ZEEAAS

In de buitengronden van de Ooster- en de Westerschelde

Het spitten van zeeaas mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde 

spitvakken en uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang. De spitlocaties 

mogen alleen via bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden 

benaderd. Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:

 uit de teen van de zeeweringen, gemeten vanaf de buitengrens van de steenstort;

 rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken;

 van schelpdierpercelen.

Men mag niet spitten op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden, en op 

plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, concentraties levende schelpdieren e.d. 

aan de oppervlakte komen. Men mag niet dieper spitten dan tot 30 cm beneden de 

bovenkant van het slik. De ontgraven grond moet direct op de plaats van de ontgraving 

worden teruggelegd en gelijkmatig daarover worden verdeeld. Het machinaal 

winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijdengebied is verboden.

OOSTERSCHELDE VAKKEN

Noord-Beveland

1.   Sophiahaven

  a. Strekdam dijkovergang Strandhoekweg (dijkpaal 1933) – Westelijke   

       havendam Sophiahaven



11

  b. Oostelijke havendam Sophiahaven – Dijkovergang Longroomweg (dijkpaal 1901)

  c. Dijkovergang Keihoogteweg bij ‘Inlagen Noord Beveland’ (dijkpaal 1890)   

      – stekdam Oostnol (dijkpaal 1881)

2.  Colijnsplaat

  Westzeedijk, nabij vogelobservatiehut ‘de Vogelarije’ van dijkpaal 1840   

  (Oesterput) tot 1826 (Westnol)

Zuid-Beveland

3.  Kattendijke Dijkpaal 1638 (dijkovergang Kattendijkseweg) – dijkpaal 1622   

  (Oude Zeedijk).

4.  Yerseke Platengebied Yerseke bank nabij haven 

  (locatie is niet vanaf de oever bereikbaar)

5.  Oostdijk Dijkpaal 1305 (11) (Kruisweg) – dijkpaal 1320 (18) (nabij 1e Vlietweg)

6.  Roelshoek Dijkpaal 1279 (20) tot haven Roelshoek nabij strand aan Noordschans

7.  Oesterdam Hectometerbord 4.8 – hectometerbord 3.2

Tholen

8.  Dortsman

  a. Dijkpaal 943 – dijkpaal 955 (Gemaal de Noord) 

  b. Dijkpaal 965 – Strekdam bij restaurant aan Gorishoeksedijk

9.  Stavenisse Keetenweg dijkpaal 854 (strekdam Oostnol) – Dijkpaal 825 (kabelbord)

St. Philipsland

10.  Krabbenkreek Dijkpaal 643 (Del Campoweg) – dijkpaal 651  (Abraham Wisseweg)

Schouwen-Duiveland

11.  Grevelingendam Parkeerplaats Grevelingendam Bruinisse 

  (hectometerbord 28.9 tot hectometerbord 30.0)

12.  Hoek van Ouwerkerk Dijkovergang Gouweveerse zeedijk, strekdam   

  Noordbout (dijkpaal 273) – Dijkovergang  Nieuwendijk (bij binnendijkse   

  natuurgebied ‘Krekengebied Ouwerkerk’), strekdam Zuidbout (dijkpaal 288)

13.  ’t Stelletje Dijkpaal 249 (langs N256) – Dijkovergang Gouweveerse zeedijk,   

  strekdam Noordbout (dijkpaal 272)

14.  Kurkenol Zierikzee Oostelijke havendam Zierikzee – strekdam (dijkpaal 212)

15.  Schelphoek Oost Trailerhelling Schelphoek (dijkpaal 80)  strekdam (ca. dijkpaal 97)
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WESTERSCHELDE VAKKEN

In de Westerschelde mag het spitten van wormen tot een afstand van 500 m vanaf 

de dijk plaatsvinden. 

Zeeuws-Vlaanderen

1.   Cadzand-Bad Dijkpaal 10 (spuisluis bij Boulevard de Wielingen) – dijkpaal 5   

  (ca. 400 meter oostelijk van radartoren nabij dijkovergang De Nolle, 

  Zwarte Polderweg)

2.  Nieuwvliet-Bad Nabij dijkovergang Kruishoofd bij kruising Zeedijk, Zeeweg,   

  Baanstpoldersedijk.

3.  Breskens West Dijkpaal 11 (ca 100 meter westelijk van vuurtoren Panoramaweg)   

  – westelijke veerhavendam

4.  Breskens Oost Dijkpaal 13 – dijkpaal 15 (Duivelshoekseweg)

5.  Hoofdplaat Dijkpaal 5 (Inlaag) – dijkpaal 52 (Dijkeputten)

6.  Terneuzen West Dijkpaal 56 (Dijkeputten, Hoofdplaat) – dijkpaal 74 

  (hoek Braakmanhaven)

7.  Terneuzen Oost Van 125 meter ten oosten van hoofd nr 1 tot dijkpaal 2   

  (Margarethapolder)

8.  Platen van Hulst 2 Dijkpaal 23 (Eendragsweg) – dijkpaal 348 (Kanaaldijk,   

  gemaal Campen) 

9.  Platen van Hulst 1* Dijkpaal 348 (Kanaaldijk, gemaal Campen)  Dijkpaal 318   

  (Zeedijk 4, Zeedorp/Ossenisse)

10.  Schor van Baalhoek 2* Dijkpaal 236 (Zeedijk 2,  Walsoorden)  dijkpaal 218   

  (kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en Kruisstraat) 
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11.  Schor van Baalhoek 1 Dijkpaal 218 (kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en Kruisstraat)  

  – Paal 193 (Zeedijk 1, Scheldeweg)

  * In de spitvakken 9 en 10 is spitten alleen toegestaan van 1 mei t/m 30 september!

Zuid-Beveland

12.  Hoedekenskerke Dijkpaal 353 (Zee en Inlaagdijk van Hoedekenskerke)   

  – dijkpaal 290 (dijkovergang Schoorse Oudedijk)

13. Veerhaven Kruiningen Dijkpaal 198 (Polderweg) – dijkpaal 180 (Vroondijk)

14.  Waarde Dijkpaal 149 (Zusterzand) – Dijkpaal 163 (bij strekdam Havenstraat) 

15.  Rilland Bath Dijkpaal 40 (bij strekdam Grensweg) – dijkpaal 103 (Zimmermanweg)

16.  Borsele Dijkpaal 552 (bij kruising Zeedijk, Lange Zuidweg) – dijkpaal 564   

  (kerncentrale)

Walcheren

17.  Schorrengebied Rammekenshoek Ritthem Strekdam ten westen van   

  dijkpaal 723 – dijkpaal 734 (200 meter westelijk van monument)
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GEDRAGSCODE ZEEHENGELSPORT

Een dag zeevissen is voor honderdduizenden mensen een heerlijk dagje 

ont spannen. Je kunt lekker uitwaaien en maakt daarnaast ook nog eens kans 

op de vangst van diverse vissoorten. Om het vissen in goede banen te leiden, 

is het van belang om bepaalde regels in acht te nemen. Deze gedragscode 

beschrijft die regels, zodat iedereen op een plezierige manier kan vissen en 

recreëren. Nu en in de toekomst.

1 Ken je regels 

Zeevissen met de hengel kent weinig wettelijke regels. Als je de wettelijke 

regels kent – hoeveel hengels mag ik waar gebruiken, hoeveel haken, wat zijn 

de minimummaten – vis je prettiger. En je kunt ook andere vissers informeren 

hoe het zit. Als iedereen zich aan de regels houdt, komt dat ten goede aan de 

visstand én de sportvisserij. 

Zie voor info: www.sportvisserijnederland/vispas/visserijwet en regels

2 Veroorzaak geen hinder

Als zeevisser ben je medegebruiker van strand, pier, dijk of haven. Toegang tot 

en gebruik van stranden is in Nederland vrijwel altijd vrij, maar voor pieren, 

havens en dijken kunnen beperkingen of verboden gelden. Realiseer je dat je als 

visser niet meer rechten hebt dan anderen. Het gebruik maken van wegen van 

en naar je visstek, parkeren en het betreden en gebruiken van visstekken alleen 

kan zolang eigenaren, beheerders en andere medegebruikers daarvan geen 

hinder ondervinden. 

3 Houd rekening met anderen

Soms is het op een goede visstek druk met andere hengelaars en/of andere 

gebruikers en is je vis en werpruimte beperkt. Iedereen heeft evenveel recht 

tot medegebruik van strand en oevers. 

•  Echte vissers zijn geen stekkenpezers. 

•   Houd als je vist afstand tot collega hengelaars en andere gebruikers van oever 

 en water.

•  Pas op met uitwerpen. Rondvliegend lood en onderlijnen zijn gevaarlijk! 
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4 Vis milieubewust

Een gezond watermilieu is essentieel voor een goede visstand. Sportvissers  

kunnen prima bijdragen om water en oevers gezond en schoon te houden.   

•  Neem al het afval dat je op een visdag produceert mee naar huis.

• En doe dat – indien mogelijk  ook met afval dat andere vissers op je stek 

 hebben achtergelaten.

5 Wees zuinig met lood

Lood hoort niet thuis in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. 

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

 te voorkomen. 

•  Deponeer lood dat je niet meer kunt gebruiken bij het chemisch afval.

6 Behandel gevangen vis met respect

Vis meenemen om in eigen kring op te eten is onlosmakelijk verbonden met 

zeevissen. Vis terugzetten kan echter ook en gebeurt steeds vaker. In een aantal 

gevallen is terugzetten verplicht.

Of je je vis nu meeneemt of terugzet: behandel deze met respect. 

•   Gebruik bij het landen van grote vis van de kant of in een boot nooit een gaff   

 maar liever een groot net.

•  Onthaak voorzichtig en gebruik hierbij onthaakgereedschap.

•   Ondermaatse vis moet altijd meteen terug! 

•   Zalm en zeeforel zijn beschermde vissoorten en moeten altijd direct worden   

 teruggezet.

•  Zet ook in zeeen kustwater gevangen aal terug.

•   Ook als een haak is geslikt, kun je vis nog goed terugzetten. Knip in dat geval   

 de lijn bij de haak af en zet de vis direct terug.

•  Als je je vis wilt fotograferen of wegen, doe dit dan zo snel mogelijk.

•  Zet een vis zo voorzichtig mogelijk terug.

7 Ga zorgvuldig om met consumptievis 

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

 is verboden! 

•   Is de vis bestemd om mee te nemen, dood de vis dan eerst voordat je hem   

 onthaakt.

•  Dood een vis met een harde klap op de kop.

•  Bewaar vis die bestemd is om mee te nemen op een koele plaats en uit de zon.
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8 Neem de regels voor aassteken in acht

Zelf aas kunnen en mogen steken hoort bij het zeevissen. De volgende punten 

kunnen helpen om dat in de toekomst ook mogelijk te maken. 

• Probeer je aashoeveelheid af te stemmen op het te verwachten gebruik, 

 spit dus niet meer dan je nodig hebt.

•  Houd je aan de toegestane spitgebieden.

•  Lees de voorwaarden in je spitvergunning goed door.

9 Denk aan je veiligheid

•  Sluit je aan bij een (boot)visvereniging.

•  Laat thuisblijvers weten waar en wanneer je gaat vissen.

•  Check voor het vissen altijd eerst het weerbericht.

•   Raadpleeg ook altijd de getijdentabel op hoog en laag watertijden en 

 getijdensterkte.

•  Ga nooit alleen met een boot de zee op.



Waarom lid van een 
hengelsportvereniging?

Het lidmaatschap van de hengelsportvereniging biedt u:
• de wettelijk vereiste toestemmingen om te vissen in 
 enkele zoute Deltawateren
• spitvergunning voor verschillende locaties in Oosterschelde  
 en Westerschelde
• tal van leuke activiteiten waaraan u kunt meedoen

Daarnaast zorgen de verenigingen, federaties en
Sportvisserij Nederland voor:
• het behartigen van de belangen van de zeesportvisserij,
 onder meer over de volgende onderwerpen:
 – Quota van zeevissoorten
 – Toegankelijkheid dijken, pieren en stranden
 – Staand want visserij
 – Beschermde gebieden
 – Zeeaaswinning
• goede voorzieningen en een goede visstand
• viscursussen voor de jeugd
• de organisatie van (zee)viswedstrijden
• voorlichting en informatie
• positieve publiciteit voor de (zee)sportvisserij

Dit alles dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers!

De Lijst van Zeevismogelijkheden is met de meeste zorg
samengesteld. Sportvisserij Nederland en de federaties aan-
vaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het 
gevolg zou zijn van enig gegeven in deze lijst.



www.sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon (0900) 202 53 58

Vergoeding: nihil
1 januari 2016

Waar mag ik vissen? Kijk op 
www.visplanner.nl of download de App

Met de VISplanner kunt u niet alleen aantonen waar u mag 
vissen met uw zeeVISpas, maar u vindt er ook locaties 

van o.a. trailerhellingen, hengelsportwinkels, bootjesverhuur, 
forellenvijvers en een grote hoeveelheid visstekken.

Plan je visdag met www.visplanner.nl


