
GEDRAGSCODE
Vissen op de pieren van IJmuiden

4. Houd rekening met anderen
Soms is het op een goede visstek druk met andere hengelaars en/of andere gebruikers en is 
je vis- en werpruimte beperkt. Iedereen heeft evenveel recht tot medegebruik van de pieren.

• Echte vissers zijn geen “stekkenpezers”.
• Houd afstand van elkaar maar blijf in het zicht van collega vissers.
• Pas op met uitwerpen. Rondvliegend lood en onderlijnen zijn gevaarlijk!

5. Vis milieubewust
Een gezond watermilieu is essentieel voor een goede visstand.
Draag bij aan het schoon houden van het water en de oevers.

• Neem al het afval dat je op een visdag produceert mee naar huis.
• En doe dat – indien mogelijk – ook met afval dat andere vissers op je stek hebben 

achtergelaten.

Een dag zeevissen is voor honderdduizenden mensen een heerlijk dagje ontspannen. Je kunt lekker 
uitwaaien en maakt daarnaast ook nog eens kans op de vangst van diverse vissoorten. Dat geldt zeker 
op de Noord- en Zuidpier van IJmuiden. Nergens in Nederland kunnen sportvissers zo ver vanaf de kust in zee 
vissen. Dat is geweldig, maar speciaal voor je eigen veiligheid en die van anderen gelden er regels op de pieren 
van IJmuiden.  Om het vissen in goede banen te leiden, is het van belang om de hier beschreven regels in acht 
te nemen, zodat iedereen op een veilige en plezierige manier kan vissen en recreëren op de pieren. Nu en in de 
toekomst.

1. Denk aan je veiligheid.
Check voor je visdag de weersvoorspelling en het getij.

• Bij windkracht 5 of meer worden de pieren afgesloten. Ga nooit de pieren op als deze afgesloten zijn!
• Zorg dat je zichtbaar bent voor andere vissers, verstop je niet tussen de blokken.
• Neem bij hoge golfslag geen risico. Ga niet onderaan of tussen de blokken staan om een vis te landen.
• Zorg dat je altijd met z’n tweeën bent als je een vis moet landen beneden aan de blokken. 
• Ga nooit alleen �s nachts vissen en ga altijd in het zicht van collega vissers staan.
• Zorg ervoor dat je altijd een gouden of zilveren reddingsdeken in je viskoff er bij je hebt. Kosten € 4,00. 
• Neem altijd een mobiele telefoon mee.

2. Ken de regels
Zeevissen met de hengel kent weinig wett elijke regels. Als je de wett elijke regels kent – hoeveel hengels mag ik waar 
gebruiken, hoeveel haken, wat zijn de minimummaten – vis je pretti  ger. 
En je kunt ook andere vissers informeren hoe het zit. Als iedereen zich aan de regels houdt, komt dat ten goede 
aan de visstand én de sportvisserij. 

3. Veroorzaak geen hinder
Als zeevisser ben je medegebruiker van de pier.
Toegang tot en gebruik van de pier wordt gedoogd maar er gelden beperkingen en/of verboden. Realiseer je 
dat je als visser niet meer rechten hebt dan anderen. Vissen kan en mag  alleen zolang eigenaren, beheerders en 
andere medegebruikers daarvan geen hinder ondervinden.

Visl i jnen - hoofdli jnen -  kust l i jnen - onder li jnen . . . r icht l i jnen!
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Vissen op de pieren van IJmuiden

6. Wees zuinig met lood
Lood hoort niet thuis in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier.

• Probeer te vissen met loodvervangers en het verlies van lood waar mogelijk te voorkomen.
• Deponeer lood dat je niet meer kunt gebruiken bij het chemisch afval.

7. Behandel vissen met respect
Vis meenemen om thuis op te eten is onlosmakelijk verbonden met zeevissen. 
Vis terugzetten kan natuurlijk ook en gebeurt steeds vaker. In een aantal 
gevallen is terugzetten zelfs verplicht. Raadpleeg hiervoor onze meetsticker!
Of je je vis nu meeneemt of terugzet: behandel deze met respect.

• Onthaak voorzichtig en gebruik hierbij indien nodig onthaakgereedschap.
• Ondermaatse vis moet altijd meteen terug! 
• Zalm, zeeforel en paling zijn beschermde vissoorten en moet je altijd direct teruggezetten. 
• Ook als een haak is geslikt, kun je vis nog goed terugzetten. Knip in dat geval de lijn bij de 

haak af en zet de vis direct terug.
• Als je je vis wilt fotograferen of wegen, doe dit dan zo snel mogelijk.
• Zet een vis zo voorzichtig mogelijk terug.

8. Ga zorgvuldig om met consumptievis
• Neem niet meer vis mee dan je voor eigen consumptie nodig hebt. Vis verkopen is verboden!
• Is de vis bestemd om mee te nemen, dood de vis dan eerst voordat je hem onthaakt.
• Dood een vis met een harde klap op de kop.
• Bewaar vis die bestemd is om mee te nemen op een koele plaats en uit de zon.
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