
Visstand
ons uitgangspunt

Nieuw visrechtenbeleid- wat 
gaat er veranderen?
Het waterschap heeft een nieuw 
beleid ingezet om het visrecht van 
het waterschap beter te benutten. 
Op die manier behouden en bereiken 
we een gezonde visstand voor nu en 
in de toekomst. Afspraken met de 
visrechthebbende zijn enkel praktisch 
en doelmatig wanneer deze gemaakt 
worden voor een aaneengesloten 
water waarbinnen de visstand zich 
beweegt. 

Hoe is het verschil in visrech-
ten ontstaan?
De visrechten werden door de voor-
malige Zeeuwse waterschappen uitge-
geven voordat het waterschap ver-
antwoordelijk was voor de visstand, 
waardoor er in de overeenkomsten 
vaak geen eisen staan met betrek-
king tot het visserijbeheer. De manier 
waarop het visrecht in het verleden 
is verhuurd, verschilt tussen de 
diverse gebieden van de voormalige 
waterschappen. Hierdoor verschillen 
de voorwaarden in het visrecht, de 
vormen van verhuur en de prijs die 
het waterschap in rekening brengt 
per hectare water. 

Samen een visplan opstellen
In de huidige situatie is een groot 
deel van het visrecht niet verhuurd. 
Het visrecht dat wel verhuurd is, 
is vaak versplinterd, met meerdere 
huurders in één afvoergebied. Het 
doel is om op termijn het visrecht 
per afvoergebied te verhuren aan bij 
voorkeur één visrechthebbende, die 
in samenwerking met het waterschap 
een visplan voor het gebied maakt. 

VISpas hoe en wat?
Als particulier kunt u op een ge-
huurd visrecht enkel met de hengel 
vissen. In plaats van dat er slechts 
een visrechthebbende mag vissen op 
een bepaald water, zien we liever dat 
iedereen met een VISpas op wateren 
van het waterschap met de hengel 
mag vissen. Daarom doen we samen 
met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
een beroep op u. 

Hoe vraag ik een vispas aan?
Met de VISpas kunt u vissen in alle 
wateren die in de bijbehorende Lijs-
ten van Viswateren zijn ingebracht 
via www.visplanner.nl. Dat is ruim 
90% van het Nederlandse oppervlak-
tewater. Gemiddeld kost een VISpas 
€ 40,--. Wanneer u lid wordt van een 

hengelsportvereniging ontvangt u de 
VISpas. U mag met twee hengels vis-
sen met alle toegestane aassoorten. U 
kunt een VISpas kopen bij de lokale 
hengelsportvereniging, een hengel-
sportzaak of direct online via www.
vispas.nl.

Hoe kan ik mijn visrechten 
opzeggen?
U kunt uw visrecht opzeggen door 
het bijgevoegde formulier in te vullen 
en te retourneren naar waterschap 
Scheldestromen, ter attentie van 
Petra Banh, Antwoordnummer 700, 
4330 WB in Middelburg. 

Ik wil mijn visrecht niet opzeg-
gen, wat nu?
U bent niet verplicht om uw visrech-
ten op te zeggen. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om ons te laten weten waarom u 
ze wilt behouden als u geen beroeps-
visser bent of niet bent aangesloten 
bij een hengelsportvereniging? Dit 
kan door te bellen naar Petra Banh 
van waterschap Scheldestromen: 
088-2461000. Mailen kan ook: 
petra.banh-hootsmans@scheldestro-
men.nl.

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor een gezonde visstand op zijn binnenwate-
ren. Door een goede waterkwaliteit en inrichtingsmaatregelen, zoals natuurvriendelijke oevers 
en vispassages, verbetert het waterschap de visstand. Naast deze maatregelen kunnen visse-
rijactiviteiten een effect hebben op de visstand. Het is voor het waterschap dus van belang om 
met visrechthebbenden goede afspraken te maken over het te voeren visserijbeheer, zodat een 
gezonde visstand op de lange termijn gewaarborgd blijft.



Ik woon in de regio Walcheren, 
kan ik nu al opzeggen?
Volgens planning wordt in de re-
gio Walcheren het nieuwe visbeleid 
medio 2020/2021 ingevoerd. U kunt 
nu ook al uw visrechten opzeggen 
door het bijgevoegde afmeldformulier 
in te vullen en te retourneren naar 
waterschap Scheldestromen of door 
contact op te nemen met Petra Banh 
van waterschap Scheldestromen: 
088-2461000.  

Ik heb visrecht en vis be-
roepsmatig
Het doel van het waterschap is de 
wateren per afvoergebied te gaan 
verhuren. Er zijn nauwelijks situaties 
waar meerdere beroepsvissers in één 
afvoergebied zitten. Wanneer u een 
gedeelte van het afvoergebied huurt 
om beroepsmatig te bevissen, is het 
dus aan te bevelen om in samenwer-
king met het waterschap uw over-
eenkomst om te zetten tot het gehele 
afvoergebied. Het waterschap wijst er 
op dat in het verleden gehuurde over-
eenkomsten voor beroepsmatig vissen 
niet het recht geven om beroepsmatig 
te vissen  wanneer u niet voldoet aan 
de landelijke eisen voor beroepsvis-
serij.

Vissen met beroepsvistuigen. 
Om op de Nederlandse binnenwate-
ren met beroepsvistuigen te mogen 
vissen, geldt als voorwaarde dat 
iemand dient te beschikken over een 
areaal van minimaal 250 hectare 
viswater (via een huurovereenkomst 
visrecht of schriftelijke toestemming) 
en jaarlijks € 8.500,- aan inkomsten 
heeft uit de visserij. Beroepsvistui-
gen of grote vistuigen zijn: de fuik, 
de zegen, de ankerkuil, het aalkistje, 
het aalhoekwant, de aaldogger, de 
aaskuil, het staand net, de gebbe, het 
spieringtuig, het kruisnet en het elek-
trovisapparaat. Wanneer men met 
deze vistuigen vist, maar niet voldoet 
aan bovengenoemde voorwaarden, 
valt dit onder stroperij. 
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