Beste leden,
Afgelopen januari is er een bijeenkomst geweest van de Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hier zijn een aantal
zaken aan de orde geweest die van belang zijn. Hieronder zijn de meest belangrijke zaken weergegeven.
Wil je alles doorlezen klik dan op onderstaande link, of kopieer de link in je browser:
http://www.sportvisserijzwn.nl/zout/
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Wet- en regelgeving
Kustwateren en zeegebied
In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater:









de Maasmond
de Nieuwe-Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene
scheepvaartgeleidelicht no. 14
het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering
het Beerkanaal met open havens
het zeegat van Goeree
het Brouwershavense Gat
de Oosterschelde
de Westerschelde.

In zuidwest Nederland vallen het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest
zeewaarts gelegen waterkeringen onder het zogenaamde zeegebied.
In de kustwateren en het zeegebied geldt de beperking van maximaal twee hengels voorzien van maximaal 3
haken. Voor het vissen met hengels in de kustwateren en het zeegebied heb je geen vergunning nodig.
Let op: de exacte beschrijving van het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde is te
vinden in artikel 2, tweede lid uit het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970. De Oosterschelde loopt
volgens dit aanwijzingsbesluit bijvoorbeeld verder westwaarts dan de Oosterscheldekering en tot die lijn mag je
dus niet met meer dan 3 haken per hengel (maximaal 2) vissen!!

Visserijzone
Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en
de kustwateren.
In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen
beperkingen voor het aantal hengels en aantal haken.

Wettelijk minimummaten voor belangrijke sportvissoorten
Vissoort
Ansjovis
Bot
Haring
Horsmakreel
Kabeljauw (gul)
Makreel
Schol
Wijting
Tong

Lengte
12 cm
20 cm
20 cm
15 cm
35 cm
30 cm
27 cm
27 cm
24 cm

Terugzetplicht zeebaars
Voor heel 2018 geldt een terugzetverplichting voor zeebaars.
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Baglimit kabeljauw
Voor kabeljauw geldt dat je van deze soort maximaal 25 vissen danwel maximaal 20 kg. in bezit mag hebben.
Het is verboden kabeljauw te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld
hoe groot de vis was. Deze verboden gelden ook voor de binnenwateren die rechtstreeks in verbinding staan met
de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.

Paling, zalm en zeeforel; terugzetten!
Elke paling/aal die met de hengel wordt gevangen in de hierboven genoemde binnenwateren (alle wateren
waarvoor hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn aangesloten, vergunningen
uitgeven), kustwateren en visserijzone moet direct levend worden teruggezet. Het in het bezit hebben van paling
en het voorhanden hebben van ondermaatse vis (zie bovenstaande tabel), is een economisch delict! Lees hier
alle ins en outs over het (sport)vissen op paling.
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Pierenspitten
Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas
zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in bezit te zijn van een VISpas, zeeVISpas of een
wormenspitvergunning. De wormenspitvergunningis verkrijgbaar in onze webwinkel. Sportvisserij Zuidwest
Nederland zet zich in voor het verkrijgen van nieuwe percelen rondom Schouwen-Duiveland en Tholen om ook in
de toekomst voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij te kunnen garanderen. Daarnaast wordt gewerkt aan het
verkrijgen van (tijdelijke) alternatieve spitlocaties bij proeven ter bestrijding van de zogenaamde zandhonger; het
langzaam verdwijnen van slikken en platen.
Gezien meerdere leden ook zelf spitten hieronder informatie over spitvakken en de gestelde voorwaarden.

Spitvakken
De exacte beschrijvingen van de spitvakken zijn te vinden in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren,
de Lijst van Zeeviswateren en in de wormenspitvergunning. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Spitlocaties Oosterschelde

Spitlocaties Oosterschelde
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Voorwaarden
1. Het spitten mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde spitvakken.
2. Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:
• uit de teen van de zeeweringen;
• rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken;
• van schelpdierpercelen.
3. Het spitten mag niet geschieden op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, schelpdierbanken e.d.
aan de oppervlakte komen.
4. Het spitten mag niet dieper geschieden dan tot 0,30 m beneden de bovenkant der buitengronden.
5. De ontgraven grond dient direct op de plaats van ontgraving te worden teruggelegd en gelijkmatig
daarover te worden verdeeld.
6. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag niet worden gespit.
7. Het spitten mag niet geschieden op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden.
8. Het machinaal winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijde gebied is verboden.
9. De spitlocaties mogen uitsluitend via de bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden
benaderd.
10. Bij het uitoefenen van het spitten van zeeaas is de spitter verplicht zijn (zee)VISpas of
wormenspitvergunning bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan controlerende instanties als
politie, de Provincie Zeeland, de Algemene Inspectiedienst en Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s).
11. Een spitter wordt geacht zonder vergunning zeeaas te steken of te hebben gestoken, indien hij een van
de hierboven omschreven bepalingen overtreedt of zich niet houdt aan deze bepalingen.
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