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1 Inleiding 
 

1.1 Landelijke verbod 

 

Sinds 1 januari 2011 is er een verbod op recreatief staand wantvissen. Dat betekent dat er 

geen vergunningen meer worden gegeven voor het recreatieve gebruik van staand want. 

 

1.2 Vrijstelling 
 

Het volledige verbod kan in beperkte mate worden opgeheven door het principe ‘nee, 

tenzij’. Gemeenten die om cultuurhistorische redenen een vrijstelling voor het verbod 

wilden, hebben zich hiervoor moeten melden. De gemeente Texel heeft in 2012 deze 

uitzondering aangevraagd. Dit verzoek is gehonoreerd.  

 

Dit bekent dat kleinschalig recreatief staand wantvissen is toegestaan, mits aan strikte 

voorwaarden wordt voldaan. 
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2 Landelijke voorwaarden 
 

2.1 Algemeen 

 

Om voor de uitzondering om kleinschalig staand want te mogen vissen in aanmerking te 

komen, heeft het Rijk enkele voorwaarden gesteld waaraan de visser zich moet houden. 

 De visser moet zich melden bij de gemeente. 

 Waarna per visser voor één kalenderjaar één geregistreerde melding wordt 

uitgegeven. 

 De visser krijgt met de melding een uniek registratienummer.  

 De visser mag slechts met één net per persoon gelijktijdig vissen. 

 Dit unieke registratienummer wordt met boeien goed zichtbaar op het net 

bevestigd worden. 

 Eventueel gevangen bruinvissen moeten bij de gemeente gemeld worden. 

 Netten zijn drijvend en voeren mee met het getijde. 

 

Daarnaast zijn er enkel specifieke voorwaarden voor Texel, zowel voor de kustwateren als 

voor de Visserijzone. 

 

2.2 Kustwateren 
 

In de Kustwateren (Waddenzee) zijn de volgende voorwaarden gesteld: 

 In de gebieden 

o het gedeelte aan de westzijde begrensd door de kust en de lijn over de 

punten op 500 meter ten zuiden van de meest zuidelijke punt van Texel, 

o 500 meter ten zuidenwesten van de zuidpunt van de Mokbaai, 

o 500 meter ten zuidoosten van het rode licht van de NIOZ-haven,  

o 500 meter ten zuidoosten van het rode licht van de haven van Oudeschild, 

o 500 meter ten zuidoosten van de kust bij het Gemaal, 

o 500 meter ten oosten van Het Nooren en vandaar een lijn van 500 meter 

naar de kust van Texel, 

is de netlengte maximaal 100 meter. 

 In de overige gebieden is de netlengte maximaal 30 meter. 

 

In Bijlage 1: Landelijke regelgeving Kustwateren zijn de voorwaarden uitgebreid terug te 

lezen. 
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2.3 Visserijzone 

 

In de visserijzone (Noordzeestrand) zijn de volgende voorwaarden gesteld: 

 De netlengte is maximaal 50 meter. 

 

In Bijlage 2: Landelijke regelgeving Visserijzone zijn de voorwaarden uitgebreid terug te 

lezen. 
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3 Nadere regels gemeente Texel 
 

 

Om het strand aantrekkelijk en veilig te houden voor alle gebruikers, heeft de gemeente 

nadere regels gesteld aan de vrijstelling voor recreatief staand wantvissen. 

 

De nadere regels zijn als volgt: 

 Op het strandgedeelte is voor de bebouwing (zoals strandpaviljoens en 

strandhuisjes) staand wantvissen tussen 9 uur ’s ochtend en 21 uur ’s avonds 

verboden. Bij tijdelijke bebouwing, is staand wantvissen tussen 9 en 21 uur 

verboden gedurende de periode dat de bebouwing er is. 

 Op het sportief strand tussen grofweg paal 17.60 en paal 19 is staand wantvissen 

gedurende het hele jaar verboden.  

 Bij de Natuurbeschermingswet Artikel 20 gebieden (ter hoogte van de Schorren en 

ten zuiden van de Vlielandboulevard tot aan de het haventje van Cocksdorp), bij de 

Mokbaai, bij de Sluftermonding en bij de haveningangen is staand want vissen 

gedurende het hele jaar verboden. 

 Vanaf het strand bij paar 0 (de Mokbaai) tot Paal 8 is staand want vissen gedurende 

het hele jaar verboden. 

 Bij eventuele klachten, kan de registratie van de melding worden ingetrokken. 

 

De regels zijn weergegeven op het kaartje in bijlage 4. 

 

Daarnaast blijven gebruikelijk regels, zoals het lokale verbod op voertuigen op het strand 

en Europese regels, zoals het verbod om tussen 1 januari en 30 juni zeebaars te vangen en 

het maximum van één zeebaars per dag tussen 1 juli en 31 december (zie bijlage 3), ook 

voor recreatief staand wantvissen intact.  

 

Een visser die verklaart zich aan alle regels te houden, kan een melding aanvragen via: 

www.texel.nl (zoekwoord staand wantvissen). 

Vissers die bruinvissen vangen moeten dit melden via het online meldingsformulier, te 

vinden op dezelfde pagina over staand wantvissen op www.texel.nl. 

http://www.texel.nl/
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4 Aanvraag 
 

Indien een visser bereid is zich te houden aan bovenstaande landelijke en lokale 

richtlijnen, kan deze zich melden bij de gemeente om toestemming voor recreatief staand 

wantvissen aan te vragen.  

De volgende procedure wordt dan doorlopen: 

 De persoon vult het online meldingsformulier in op www.texel.nl (zoekwoord 

staand wantvissen). 

 De persoon krijgt een zaaknummer.  

 Er worden twee controles uitgevoerd: 

o Komen de gegevens in de GBA-V overeen met de opgegeven gegevens? 

o Is in dat kalenderjaar een andere melding geweest van dezelfde persoon? 

 Indien de controles negatief zijn, hoort de persoon dit binnen twee weken. Als de 

persoon na twee weken nog niets heeft gehoord, zijn beide controles positief. De 

melding met het eerder gekregen zaaknummer is gehonoreerd.  

 Het zaaknummer moet door de visser zelf goed zichtbaar (ook bij hoog water) aan 

het net moet worden bevestigd. 
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5 Handhaving 
 

Handhaving van de uitvoeringsregeling vind plaats door het daartoe bevoegd gezag, het 

ministerie en de bevoegde Bijzonder Opsporingsambtenaar. Daarbij dient te worden gelet 

op de landelijke en lokale voorwaarden die hierboven genoemd zijn. 

Met nadrukkelijk aandacht voor dat de opbrengst van het vissen voor eigen gebruik is en 

dat het zaaknummer aanwezig moet zijn aan het net. 
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6 Evaluatie 
 

Jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd door het ministerie van EZ. Voor de evaluatie moet 

de gemeente Texel voor 1 oktober van elk jaar gegevens bij het secretariaat van de 

Waddeneilanden indienen. 

Hiervoor moeten de volgende gegevens worden bijgehouden: 

 het aantal meldingen, 

 het aantal toegewezen en afgewezen meldingen en  

 het aantal meldingen van bruinvissen in de staand wantnetten. 

Het secretariaat van de Waddeneilanden bundelt de gegevens van alle Waddeneilanden en 

stuurt deze aan het ministerie. 
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Bijlage 1: landelijke regelgeving Kustwateren 
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Bijlage 2: landelijke regelgeving Visserijzone 
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Bijlage 3: Europese maatregelen zeebaarsbestand 
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Bijlage 4: Kaartje staand wantvissen 
 

 


