Voorschriften voor het vissen met staand want
Zie voor een uitgebreide en volledige omschrijving Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging
van diverse regelingen op het gebied van de visserij (Uitvoeringsregeling visserij).
Voor vissen in de kustwateren (Waddenzee) en visserijzone (Noordzeestrand) met een staand want gelden de
volgende regels:
1. De vangst is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik (=recreatieve visserij).
2. Er mag slechts één vistuig per persoon worden gebruikt;
3. Degene die van de vrijstelling gebruik maakt heeft zijn voornemen hiertoe gemeld aan de gemeente
binnen wiens grondgebied hij de recreatieve visserij uitoefent;
a. De melding geschiedt per kalenderjaar en omvat de naam, het adres, de woonplaats en de
geboortedatum van degene die voornemens is van de vrijstelling gebruik te maken.
b. De gemeente verstrekt een uniek nummer aan degene die een melding doet.
4. Het vistuig is boven elk heersend waterpeil voorzien van een markering waarop duidelijk leesbaar het
unieke nummer, bedoeld bij 3.b.
5. Het is verboden met andere vaartuigen dan vissersvaartuigen de visserij met vistuig van het type
staandwant uit te oefenen alsmede dergelijke netten aan boord te houden van een ander vaartuig dan
een vissersvaartuig.
6. U plaatst het net op zodanige wijze dat hierbij geen gevaar of hinder ontstaat voor andere
recreatievormen, zoals zwemmers en hengelvissers. In de praktijk betekent dit dat u deze netten niet
in de buurt van strandopgangen en zwemstranden plaatst.
7. Maak beide palen van het staandwantnet zichtbaar voor andere strand- en zeegebruikers.
8. Houd u aan eventueel geldende vangstbeperkingen voor zeevis.
a. Voor 2020 geldt: Het is verboden met staandwant gericht op zeebaars te vissen. Eventueel
bijgevangen zeebaars mag niet worden behouden.
Daarnaast geldt voor de kustwateren (Waddenzee):
A. De netlengte van het vistuig bedraagt in het volgende gebied niet meer dan 100 meter: ten zuiden van
Schiermonnikoog: de droogvallende aan Schiermonnikoog grenzende wadplaten, gelegen tussen de
veersteiger van Schiermonnikoog tot de meest westelijke punt van Schiermonnikoog. In andere
gebieden niet meer dan 30 meter;
B. Het vistuig is voorzien van drijvers en ligt bij laag water plat op de bodem;
En geldt voor de visserijzone (Noordzee) het volgende:
A. Vissen is alleen toegestaan mits:
a. het een vistuig betreft
i. met een maaswijdte van ten minste 105 millimeter, gestrekt gemeten;
ii. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat;
iii. dat bestaat uit enkeldradig of tot één draad gewonden garen;
iv. met een lengte van ten hoogste 50 meter, gemeten langs de bovenpees van het net,
en
v. met een hoogte van ten hoogste 110 centimeter, gestrekt gemeten.
b. het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij de bovenpees ten hoogste 65 centimeter
boven de bodem aan de verankering wordt bevestigd;
c. het net wordt geplaatst tussen de hoog- en de laagwaterlijn;
d. het vistuig ten minste eenmaal per etmaal wordt geïnspecteerd en degene die vist bij de
gemeente waar de visserij plaatsvindt in voorkomend geval opgave doet van de aantallen
gevangen bruinvis en de plaats waar deze zijn gevangen (vul hiervoor een meldingsformulier
in).
e. Alle palen van het net gemarkeerd zijn met een boei, zodat deze te allen tijde zichtbaar zijn
voor zwemmers en watersporters.
B. Gebruikt u een auto voor het vervoeren van uw net, dan heeft u een strandontheffing nodig. Houd u
aan de tijden die in deze strandontheffing staan.

