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Weervisserij 

 Weervisserij: Wat is het? Hoe werkt het? 

 Wat zijn de producten van de weervisserij?  

 Weervisserij en de vrije tijdseconomie 

 

 

 



Waar  Brabant 

Zeeland kust 



De Middeleeuwen: 

 

Door de vele  

stormvloeden 

Is de Westerschelde  

en de Oosterschelde   

ontstaan en  

Bergen op Zoom 

verliest zijn centrale  

functie.  

De visserij komt op! 



A Potuil 

B De Orgel 

C Middelrug 

D Goudmijn 

E ‘t vaarwater 

F Klein Visserijke 







Voorbereiding  

 Hout kappen (winter) 

 Onderhoud boten 

 Hout vervangen / bijsteken (maart) 

 Onder- en bovennetten bevestigen (april) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hout kappen  

 

 

Houtkap 



Hout kappen  

 

 

Onderhoud boten 





Hout kappen  

 

 

Hout ligt klaar voor gebruik 

bij Bergse Diepsluis 





Hout kappen  

 

 

Hout steken 



1997: Elfstedentocht; kruiend ijs, weer 100% vernietigd 



Hout kappen  

 

 

Netten bevestigen 





Weer bevissen                (mei-juli) 

 Afgaand water (wegvaren circa 3 uur na hoog water) 

 De vis wordt in de weer naar de fuik geleid 

 Men zet een fuiknet voor het fuikgat en halen de hor weg 

 Met een sleepnet drijven vervolgens de vissers de zich in de fuik ophoudende 

vis naar het fuikgat. 

 Vervolgens sluit men het fuikgat, maken de fuik los van het weer en kan de vis 

aan boord genomen worden.  

 

 

 

In Nederland wordt deze vismethode alleen nog in de oostelijke kom van de 

Oosterschelde toegepast. 

 



Vissen begint met geduld… 

Aalscholvers verjagen, anders eten ze de weer leeg 



Wachten tot het water ver genoeg gezakt is 



Met het sleepnet de door het fuikgat de weerkamer in 



De vis in de fuik gedreven en klaar om aan 

boord genomen te worden 



Geep   Ansjovis     Makreel 



Haai 



Ansjovis te koop bij Van Dort 

Artilleriestraat 63 

Bergen op Zoom 



Van oudsher beroemd 





   Onderdeel van AAA-menu (sinds ‘73) 



Vrijetijdseconomie - aanbod 

 Vaartochten: toeristen, basisscholen, bedrijven 

 Educatie: basisscholen, erkend leerbedrijf voor MBO 3 & 4 stages 

 Voorlichting: lezingen, evenementen, boek 

 www.behoudweervisserij.nl 

 

 

 

 

 

 



Vrijetijdseconomie - aanbod 



Educatie, stages 



Evenementen 



Vastleggen verhaal 

 Verhalenkamer 

 DVD/Film 

 Boek 

 Expositie 

 

 

 

 

 

 





 

 


