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In Nederland gelden allerlei wetten, reglementen en verordeningen met geboden en 
verboden.  
In veel boekjes met beschrijvingen van duikplaatsen wordt geen rekening gehouden met 
het feit of duiken daar op dit moment wel of niet is toegestaan. 
 

Deze publicatie brengt de veelheid aan regelgeving in kaart, zodat je in een oogopslag kunt zien waar je allemaal 
rekening mee moet houden als je op een bepaalde duikplaats te water wilt gaan. 
 
Plan je duik en duik je plan ! 
 

 
 

Binnenvaartpolitiereglement (wijziging 9 – 1 december 2004) 

 
Artikel 3.38 – Teken bij een duiker te water 

1. Een schip dat gebruikt wordt bij het duiken moet, behalve de bij artikel 3.08, respectievelijk artikel 3.20 
voorgeschreven tekens, als bijkomend teken voeren: 
de internationale seinvlag ‘A’ dan wel een replica daarvan vervaardigd van niet buigzaam materiaal, op een 
zodanige hoogte en op een zodanige wijze dat deze van alle zijden zichtbaar is.  
’s Nachts moet dit teken zodanig zijn verlicht, dat het duidelijk zichtbaar is. 

2. Het bijkomende teken, bedoeld in het eerste lid, mag ook worden getoond bij duikwerkzaamheden die vanaf 
de wal worden uitgevoerd. 

 
Artikel 3.03 – Borden, vlaggen en wimpels 

1. Voor zover niet anders wordt bepaald, moeten de borden en vlaggen die een schip ingevolge dit reglement 
moet voeren rechthoekig zijn. 

2. Zij mogen niet vervuild en de kleuren mogen niet verbleekt zijn. 
3. De afmetingen moeten tenminste als volgt zijn: 

a. voor borden en vlaggen: een lengte en een hoogte van elk tenminste 1 m.; 
b. voor wimpels: een lengte van tenminste 1 meter en een hoogte aan één zijde van tenminste 0,50 m. 

4. In afwijking van het derde lid mogen voor kleine schepen voorwerpen van geringere afmetingen worden 
gebruikt die in verhouding staan tot de grootte van het kleine schip. De afmetingen moeten echter in ieder 
geval zodanig zijn, dat een goede zichtbaarheid wordt verzekerd. 

 
Arikel 6.20 – Hinderlijke waterbeweging 

……… 
2. Een schip moet bij het voorbijvaren van een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting, 

voerende de tekens bedoeld in artikel 3.29 of artikel 3.38, tijdig zijn snelheid verminderen, zoals bij de tweede 
volzin van het eerste lid wordt bepaald. Het moet voorts zover mogelijk daarvan verwijderd blijven. 
………. 

 
Artikel 8.08 – Watersport zonder schip 

1. Een persoon die zwemt dan wel die op andere wijze watersport bedrijft zonder gebruik te maken van een 
schip moet voldoende afstand houden van een varend schip of een varend drijvend voorwerp dan wel van 
een drijvend werktuig in bedrijf. 

2. Zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden: 
a. op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw; 
b. in gedeelten van een vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart; 
c. in routes van veerponten 
d. in havens en nabij de ingangen daarvan 
e. in de nabijheid van meergelegenheden; 
f. in gebieden aangewezen voor snelvaren of waterskien; 
g. in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden. 

3. De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het tweede lid, onder b en g. Aan de 
vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

 
Artikel 1.01 – Betekenis van enkele uitdrukkingen 

……. 
D. Overige begrippen 

……. 
5.   vaarweg: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water; 
6. vaarwater: gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt; 

…….. 
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Artikel 1.23 – Melden van en toestemming voor evenementen 
1. Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer schepen of 

drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel werkzaamheden of een tewaterlating van een schip of een 
drijvend voorwerp op een vaarweg, te doen plaats hebben zonder dit tijdig tevoren bij de bevoegde autoriteit 
te melden. 

2. Indien een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in 
gevaar kan brengen, is het verboden deze zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te doen plaats 
hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden. 

3. Het is verboden een evenement, waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en 
waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, zonder toestemming van de bevoegde 
autoriteit te doen plaatshebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden. 

 
 
 
 
Rijkswaterstaat Zeeland 
Postbus 5014 
4330 KA  Middelburg 
telefoon 0118 – 622000 
 
Rijkswaterstaat landelijke informatielijn 
telefoon 0800-8002 
www.08008002-rijkswaterstaat.nl 
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Staats  Courant 
18 april 2006 nummer 75  

 
De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland,  
Overwegende  
● dat met het per 1 december 2004 in werking treden van het gewijzigde Binnenvaartpolitiereglement het reguleren van de 
onderwatersport (duiksport) in de Oosterschelde een bevoegdheid is geworden van Rijkswaterstaat Zeeland; 
● dat tot 1 december 2004 de Provincie Zeeland de onderwatersport in de Oosterschelde reguleerde door 
middel van de Provinciale Duiksportverordening Zeeland 2002; 
● dat in artikel 8.08 tweede lid van het Binnenvaartpolitiereglement het verbod is opgenomen de onderwatersport te beoefenen op 
bepaalde plaatsen alsmede in gedeelten van de vaarwegen welke zijn bestemd voor de doorgaande scheepvaart; 
● dat onder vorenbedoelde gedeelten van de vaarwegen in beginsel alle betonde en/of bebakende vaarwateren en de 
scheepvaartkanalen worden begrepen; 
● dat op grond van artikel 8.08 derde lid van het Binnenvaartpolitiereglement door de bevoegde autoriteit vrijstelling van 
voornoemd verbod kan worden verleend; 
● dat voorts op grond van artikel 8.08 tweede lid onder g van het Binnenvaartpolitiereglement door de bevoegde autoriteit 
gebieden kunnen worden aangewezen alwaar het verboden is de onderwatersport te beoefenen; 
● dat bij de voorbereiding van dit besluit overleg is gepleegd met betrokken overheidsdiensten, de  visserijsector en de 
Nederlandse Onderwatersport Bond.  Gelet op artikel 8.08 tweede en derde lid van het 
Binnenvaartpolitiereglement. 
 
Besluit 
I. Vrijstelling te verlenen van het verbod tot het beoefenen van de onderwatersport in gedeelten van de vaarwegen welke zijn  
bestemd voor de doorgaande scheepvaart voor wat betreft de volgende betonde en/of 
bebakende vaarwateren van de Oosterschelde: 
● de vaarwateren ten westen van de Zeelandbrug met uitzondering van de voormalige munitiestortplaats ter 
hoogte van het havenkanaal naar Zierikzee, alsmede met uitzondering van het vaarwater ten westen van de 
denkbeeldige lijn tussen de gele ton O 11 en de roodgroene ton R 16A-G 1, alsmede met uitzondering van het vaarwater Geul; 
● het vaarwater Dortsman; 
● de vaarwateren ten oosten van de denkbeeldige lijn tussen de groene ton O 23 en de rode ton O 26 met uitzondering van het 
vaarwater Schaar van Yerseke voor zover gelegen ten zuiden van de denkbeeldige lijn tussen  e groene ton SvI 3 en de rode ton 
SvI 8, alsmede met uitzondering van het vaarwater  Verswatergeul. 
II. Aan te wijzen als verboden gebieden tot het beoefenen van de onderwatersport:  
● het gebied tussen de stormvloedkering in de Oosterschelde en de ten oosten daarvan gelegen  denkbeeldige lijn welke wordt 
gevormd door de met het A1-verbodsteken voorziene gele tonnen (beginnend bij AF 3 en eindigend bij O 13);  
● het gebied tussen de stormvloedkering in de Oosterschelde en de ten oosten daarvan gelegen  denkbeeldige lijn welke wordt 
gevormd door de met het A1-verbodsteken voorziene gele tonnen (beginnend bij Dam-O 2 en eindigend bij O 25). 
III. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst. 
 
Toelichting 
Afwegende de belangen van de vaarweggebruikers en daar waar mogelijk tegemoetkomend aan de belangen van de beoefenaars 
van de onderwatersport, wordt met dit besluit vrijstelling verleend van het hierboven omschreven verbod. De relatief lagere 
scheepvaartintensiteit laat het toe dat in genoemde betonde en/of bebakende vaarwateren van de Oosterschelde (behoudens de 
uitgezonderde gedeelten) de onderwatersport wordt beoefend mits men de nodige voorzorgsmaatregelen neemt en de nodige 
voorzichtigheid betracht. 
Voorts worden met dit besluit een aantal gebieden aangewezen alwaar het verboden is de onderwatersport te beoefenen. Het in-, 
uit- of doorvaren van deze gebieden is reeds door middel van het A1-verbodsteken  geregeld. 
Afwegende met name het veiligheidsbelang van de beoefenaars van de onderwatersport, is het eveneens niet gewenst dat in deze 
gebieden de onderwatersport wordt beoefenend. Bij de opstelling van dit besluit is voor de beschrijving en de benaming van de 
vaarwateren en de betonning/ bebakening uitgegaan van de ‘Officiële zeekaarten voor de kust- en binnenwateren’ (de 
zogenaamde 1800 serie; editie 2006) zoals deze worden uitgegeven door de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. 
Hetgeen in dit besluit is vermeld, laat onverlet de overige ge- en verboden zoals die uit het Binnenvaartpolitiereglement 
voortvloeien alsmede de ge- en verboden zoals die uit andere toepasselijke weten regelgeving voortvloeien. Voorts wordt de 
beoefenaars van de onderwatersport geadviseerd een recente editie van de ‘Officiële zeekaarten voor de kust- en binnenwateren’ 
te raadplegen alwaar meer informatie is te vinden omtrent ter plaatse van kracht zijnde beperkingen, waarschuwingen en 
dergelijke. 
 
Informatie 
Nadere informatie omtrent dit besluit kan worden verkregen bij de heer mr. G.M. van Woudenberg, te  bereiken tijdens kantooruren 
op telefoonnummer 0118-622293.  
Middelburg, 7 april 2006.  
De hoofdingenieur-directeur van 
Rijkswaterstaat Zeeland, 
J.H.G. Jacobs. 
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Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 

• Artikel 50c. Watersport 

1. Een persoon die zwemt dan wel op andere wijze watersport bedrijft zonder gebruik te maken van een schip houdt 
voldoende afstand tot een varend schip of tot een schip bezig met het verrichten van werkzaamheden. 

2. Een persoon die waterskiet of doet waterskiën of op soortgelijke wijze van het vaarwater gebruik maakt of gebruik 
doet maken, of vaart met een waterscooter, een zeilplank of met een door een vlieger voortbewogen plank, houdt 
voldoende afstand tot een varend schip of tot een schip bezig met het verrichten van werkzaamheden. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen gedragen zich zodanig dat geen gevaar of hinder voor andere 
gebruikers van het vaarwater kan worden veroorzaakt. 

4. Zwemmen, onderwatersport, watersport zonder gebruik te maken van een schip, waterskiën of doen waterskiën of 
op soortgelijke wijze van het vaarwater gebruik maken of gebruik doen maken, varen met een waterscooter, varen 
met een zeilplank of varen met een door een vlieger voortbewogen plank vinden niet plaats: 

� a. op of in de onmiddellijke nabijheid van een ankerplaats; 
� b. in de vaargeul; 
� c. in routes van veerponten; 
� d. nabij de ingangen van havens; 
� e. in de nabijheid van meergelegenheden; 
� f. in de door de Rijkshavenmeester Westerschelde aangewezen gebieden. 

 
Rijkswaterstaat Zeeland 
Postbus 5014 
4330 KA  Middelburg 
telefoon 0118 – 622000 
 
Rijkswaterstaat landelijke informatielijn 
telefoon 0800-8002 
www.08008002-rijkswaterstaat.nl 
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Provinciale milieu verordening Zeeland (laatste wijziging 30 september 2011) 

 

§ 3.5.1 Onderwater flora en fauna 
 
Artikel 3.5.1.1 
Het is een ieder die zich langs, te, op of onder een oppervlaktewater bevindt verboden, zonder 
ontheffing van gedeputeerde staten: 
a. waterplanten en wieren uit te steken, af te snijden of anderszins te verwijderen, voorhanden te 
    hebben of te vervoeren; 
b. waterdieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden, voorhanden te hebben of te 
    vervoeren; 
c. voorwerpen bij zich te hebben die kennelijk tot doel hebben een onder a of b verboden handeling 
    te verrichten; 
d. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde verboden. 
 

Artikel 3.5.1.2 
1. De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 3.5.1.1 wordt in enkelvoud ingediend. 

 
 
Ontheffingen aanvragen bij: 

Provincie Zeeland 
Directie ruimte, milieu en water 
Afdeling landelijk gebied en water 
Postbus 165 
4330 AD  Middelburg 
telefoon 0118 – 631400 
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Natuurbeschermingswetgeving 
 
De Oosterschelde is een natuurmonument en milieubeschermingsgebied. 
De toegankelijkheidsregeling kent 3 categorieën van toegankelijkheid voor de gebieden. 

1. Toegankelijk gebied – het zich bevinden in deze gebieden is toegestaan tenzij deze gebieden als 
schelpdierperceel in gebruik zijn, hetgeen door bebakening is aangegeven. 

2. Beperkt toegankelijk gebied – het zich bevinden op slikken en platen (drooggevallen intergetijdengebied) is 
hier niet toegestaan. Varen en/of ankeren is toegestaan. 

3. Niet toegankelijk gebied – het zich bevinden in deze gebieden is niet toegestaan. 
De begrenzingen van de gebieden staat aangegeven op de hydrografische kaarten en op informatie borden op 
diverse plaatsen langs de Oosterschelde. 
 
Natura 2000  
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische, genetische en 
economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese 
Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.  

Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn 
(1992). Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Het netwerk is in 
opbouw: nog niet alle lidstaten hebben definitief alle gebieden aangewezen. Tot op heden hebben de lidstaten in de 
Europese Unie meer dan 15.000 gebieden met een totale oppervlakte van meer dan 420.000 km2 (vijftien procent 
van het grondgebied van de EU) voorgesteld als Natura 2000-gebied.  

Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) schrijft ook maatregelen voor soortenbescherming voor.  
In Nederland zijn deze maatregelen vertaald in de Flora- en faunawet.  
 
Vogelrichtlijn  
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand) is in 1979 
in werking getreden. De Vogelrichtlijn heeft tot doel de bescherming en het beheer van alle vogels die op het 
grondgebied van de EU (zogeheten communautair grondgebied) in het wild leven en hun habitats (leefomgeving).  
De lidstaten nemen met name maatregelen voor bescherming van de leefgebieden van vogelsoorten die extra zorg 
nodig hebben. Het gaat dan om bedreigde soorten die op bijlage I van de richtlijn voorkomen. In Nederland zijn er 
voor 44 van deze soorten gebieden aangewezen. Ook voor trekvogels worden dergelijke maatregelen genomen. Het 
gaat daarbij vooral om de bescherming van watergebieden van internationale betekenis.  
De Vogelrichtlijn heeft twee beschermingsstrategieën:  

● de bescherming van leefgebieden van een aantal specifieke soorten;  
● algemene bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de   
Europese lidstaten.  
 

Habitatrichtlijn  
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna) is in 1992 in werking getreden. De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 
diversiteit in de Europese Unie in stand te houden.  
De Habitatrichtlijn heeft twee beschermingsstrategieën:  

● de bescherming van natuurlijke habitats en habitats van een aantal specifieke soorten (gebiedsbescherming);  
● de strikte bescherming van soorten die belang zijn voor de Europese Unie (soortenbescherming). 

 
Natuurbeschermingswet 1998 
Artikel 19l 
      1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de instandhouding van een gebied aangewezen op grond van 

artikel 10, eerste lid, artikel 10a, eerste lid of waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen 
als bedoeld in artikel 12. 

      2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, voor zover het een 
gebied betreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, dan wel gelet op de wezenlijke kenmerken 
van een gebied, aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, nadelige gevolgen voor het gebied, bedoeld 
in het eerste lid, kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel, 
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
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Artikel 20 

1. Gedeputeerde staten kunnen de toegang tot een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, 
eerste lid, een aangewezen gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, of een gebied waarvan de aanwijzing 
als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12 of delen van bedoelde gebieden, voorzover dit 
noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden, beperken. 

2. Indien een gebied als bedoeld in het eerste lid geheel of ten dele wordt beheerd door of onder 
verantwoordelijkheid van Onze Minister of een van Onze andere Ministers, wordt de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheid uitgeoefend door Onze Minister in overeenstemming met Onze andere Minister. 

3. Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge het eerste en tweede lid zijn opgelegd, zich te 
bevinden in een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid, een aangewezen gebied als 
bedoeld in artikel 10a, eerste lid, of een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen 
als bedoeld in artikel 12 of gedeelten daarvan. 

4. Het verbod in het derde lid geldt niet voor de eigenaar en de gebruiker van een beschermd natuurmonument 
als bedoeld in artikel 10, eerste lid, een aangewezen gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, of een 
gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld gebruiksrecht zich daarover 
uitstrekt. 

 
Flora en Faunawet 
Hoofdstuk III.  Algemene verbodsbepalingen  
Paragraaf 1.  Bepalingen betreffende planten op hun groeiplaats  
Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, 
af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen.  

Paragraaf 2.  Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving  
Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  

 
Nationaal Park Oosterschelde 
p.a. IVN Consulentschap Zeeland 
Postbus 334 
4460 AS  Goes 
0113 211675 
www.npoosterschelde.nl 
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Monumentenwet 1988 (bijgewerkt tot 28 januari 1999) 

 
Artikel 11 

1. Het is verboden een bescherm monument te beschadigen of te vernielen 
2. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunnning: 

a. een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; 
b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor 

het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 
 
Artikel 39 

1. Het is verboden opgravingen te doen zonder schriftelijke vergunning van Onze minister 
2. De vergunning kan worden verleend aan een rijksdienst, een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of 

een gemeente. 
3. ……… 

 
Artikel 47 

1. Hij die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het een monument is, is verplicht hiervan binnen drie dagen aangifte te doen. 

2. De aangifte dient te geschieden bij de burgemeester van de gemeente waar de vondst is gedaan of, wanneer 
de vondst werd gedaan buiten het grondgebied van enige gemeente, bij Onze minister. 

3. De burgemeester geeft van deze aangifte onverwijld kennis aan de directeur van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

 
Een vergunning of ontheffing van deze verboden aanvragen bij; 
 Burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen met monument is gelegen. 
Valt het buiten gemeente grenzen dan aanvragen bij Onze minister. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Rijmtelijke Ordening en Milieubeheer 
Den Haag 

 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
Kerkstraat 1 
3811 CV  Amersfoort 
telefoon 033 – 4227777 
www.archis.nl 
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Visserij 
 
In de Zeeuwse wateren zijn beroepsvissers, sportvissers en hengelvisser actief. 
 
De beroepsvissers hebben vergunningen voor de verschillende soorten vistuigen. Zij huren van het Rijk visvakken. 
Daarnaast mogen zij op de vrije gronden vissen om in hun inkomen te voorzien. 
Ook de schelpdiervisserij is beroepsmatig. Deze vissers huren van het Rijk percelen om daar schelpdieren te kweken. 
Je mag hier als duiker duiken, maar je moet er wel rekening mee houden dat de beroepsvisser zijn werk op zijn 
perceel / visvak kan doen.  
Als zijn er dus bezig zijn met vissen, ga dan niet het water in !!  
Is er (nog) niemand bezig met vissen, plaats dan een duidelijk waarneembare duikvlag, zodat zichtbaar is dat er 
duikers onder water zijn. (zie bepalingen Binnenvaartpolitiereglement) 
Bedenk altijd dat zij jou niet kunnen zien als je onder water bent ! 
 
De sportvissers hebben vergunning om met kleine vistuigen te vissen op de vrije gronden. 
 
De helgelvissers mogen overal vissen in de kustwateren met twee hengels. Voor het vissen in binnenwateren is een 
vergunning van de rechthebbende op het visrecht vereist en een viskaart. 
Houdt ruime afstand van hengelvissers. Als je als duiker aan de haak wordt geslagen is voor beiden niet plezierig, en 
we zijn tenslotte beide voor ons plezier bezig. 
 
Blijf af van vistuigen !  
Het beschadigen, vernielen, onbruikbaar maken is een misdrijf zoals omschreven in het wetboek van Strafrecht. 
Informatie over vistuigen en hun markeringen vindt je verderop in deze publicatie. 
 
Tref je ongemarkeerde vistuigen aan, meld dit dan bij de Waterpolitie; 

Korps Landelijke Politie Diensten 
Dienst Waterpolitie Zeeuwse stromen 
Kanaalweg 12 
4417 ER  Hansweert 
telefoon 0343-535353 (Dit is het landelijk doorverbind nummer, vraag naar waterpolitie Zuidwest) 

 
Mocht je onverhoopt schade hebben gemaakt aan een vistuig of onenigheid hebben gehad met een beroepsvisser, 
meldt dit dan bij; 

Vereniging van Beroepsvissers Zuid-West Nederland) 
Telefoon 0113 – 576066 
pomossel@zeelandnet.nl 
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Arbeidsomstandighedenwet > sportduik instructeurs 
 
Advies:  Lees http://www.inspectieszw.nl/Images/sportduikinstructie_tcm335-312254.pdf 
 
 


