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• zeevissen

ZEEUWSE KUSTSTEKKEN BRESKENS
In de oude veerhaven van Breskens kun je ’s zomers prima terecht 

voor diverse vissoorten. Zo kun je er leuk geep vangen, doelgericht op 
harder vissen of proberen een botje te verschalken. Het mooie is dat je hier 
uitstekend met licht materiaal kunt vissen, bijvoorbeeld een strandfeeder 
met een dwarrellijntje. De stranden naast de haven zijn ook prima stekken, 
zij het dat de stroming daar aanzienlijk sterker is. Iets om rekening mee 
te houden bij je materiaalkeuze. In de avonduren is het mogelijk om hier 
tong te vangen aan dwarrellijntjes met een haakje 6 of 8 en daarop een 
zagertje. Iets ten westen van Breskens, ter hoogte van Nieuwesluis, ligt 
een gemaaltje waar je prima op geep en zeebaars kunt vissen en met tijden 
ook makreel vangt. Hier ligt wel van alles in het water – van stenen tot 
staalkabels – dus met de bodemvisserij kun je hier niet uit de voeten.

CADZAND-BAD
De stranden van Cadzand zijn het hele jaar door prima te bevis-

sen, dus ook in de zomermaanden. In de winter kun je hier een wijtinkje, 
gulletje en ook bot vangen, in het vroege voorjaar de schar en in de zomer 
is de tong present. Andere zomergasten zoals makreel of zeebaars kun je 
goed aan de schubben komen bij het sluisje waar het kanaal de Noordzee 
instroomt. Voor wat betreft de bodemvisserij kun je hier zowel met zwaar 
materiaal als met de feeder aan de slag. Over bodem gesproken: dit is 
vrijwel het enige strand in Nederland waar je nog wel eens een haaien-
tand vindt.
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Zeeland is naast een geliefde vakantiebestemming ook een waar eldorado voor de zeevisser. Deze provincie 
heeft met een kustlijn die grenst aan de Noordzee, Oosterschelde en Westerschelde talloze kilometers strand 
en dijk van waaraf je prima kunt vissen. Zeeviscrack Bas van Driel neemt je in dit artikel mee naar de beste 
zomerse zeevisstekken van Zeeland.
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ZIERIKZEE
Waar de Zeelandbrug bij Zierikzee aan land komt, zie je rechts net 

buiten het haventje een klein vuurtorentje staan. Daarachter ligt de Noord-
bout. In deze wat ondiepere kom kun je alleen over hoogwater vissen. Hier 
kun je heerlijk met de feeder aan de slag op platvissen als bot en schol. Ook 
is het er prima dobbervissen op geep en kun je mooi de kanten afvissen 
met de plug of shad voor de zeebaars. Zelfs met de vliegenhengel kun je 
hier redelijk uit de voeten om het op de zoute baars te proberen. Je kunt op 
deze stek ook nog wat verder doorlopen naar het vuurtorentje. Daar is met 
laagwater wel te vissen en het assortiment vis met tong, makreel schol en 
harder ook wat groter

DISHOEK
Dishoek staat bij strandvissers vooral bekend om de stek ge-

naamd ‘het pannenkoekenhuisje’. Deze dankt zijn naam aan het pannen-
koekenhuis dat onderaan de strandovergang staat. Het is aan te raden hier 
even uit te rusten alvorens je aan de overgang begint die ook wel bekend 
staat als de overgang der zeven zuchten. Op deze stek is ’s zomers bot, 
schar, tong en een zeebaarsje te vangen (alvast een wintertip: hier kun je 
’s winters prima voor wijting en gul aan de gang). Houd er rekening mee 
dat dit wel een stek is waar je regelmatig vast zit. Je kunt dus het beste 
een loodlifter gebruiken. Mijn favoriete onderlijn voor Dishoek is een lange 
dwarrellijn met één haak maatje 6 of 8 erop voor de tong.

ZOUTELANDE
Dit is een van de bekendste en meest beviste stekken van Zeeland. 

Het is hier heerlijk vissen en je kunt ieder seizoen van alles verwachten. ’s 
Zomers vis ik hier lekker simpel met een dwarrellijn met één haakje 6 of 8 
en een steek- of kweekzagertje erop. Laat je lood zonder ankers maar wat 
over de bodem rollen en het komt vanzelf in orde. Je maakt zelfs kans op 
kleine haaitjes. Met name in het voorjaar en de zomermaanden worden 
die hier regelmatig gevangen. Om bij het strand te komen, kun je gebruik 
maken van diverse overgangen. De gemakkelijkste is die onderaan de 
dijk in het dorp zelf. Parkeren is vaak wel een probleem. Rijd daarom het 
dorp uit richting Westkapelle en zet je auto op een van de parkeerstroken 
aldaar. Het is wel even teruglopen, maar dat is goed te doen op de verharde 
wegen.

WESTKAPELLE
In en rondom West-

kapelle vind je maar liefst drie 
topstekken: de Joossesweg, 
de Zeedijk en de Baaiweg. De 
Joossesweg bevindt zich net 
voor het dorp aan de linkerkant 
– afslag richting camping 
Zuiderduin. Parkeren is hier ’s 
zomers niet gemakkelijk, maar 
je vindt hier wel een goede 
zomerstek voor tong en andere 
platvissen.
De Zeedijk is een populaire 
stek waar je prima op geep of 
met kunstaas op zeebaars kunt 
vissen. Ook voor tong is dit een 
van de topstekken van Zeeland. 
Dit is een van de weinige plekken waar je ook over hoogwater kunt vissen. 
Bijvoorbeeld op de harders die echt vlak voor je voeten de algen van de 
stenen af komen schrapen. Ze zijn niet gemakkelijk te vangen, maar het is 
zeker de moeite van het proberen waard.
Net voorbij de zeedijk vind je ten noorden van Westkapelle nog een 
duinovergang. Vanaf de parkeerplaats links van de weg loop je zo naar 
het strand toe. Dit is een goede stek voor alle zomervissen waar je zowel 
feederlicht als met strandstokken goed kunt vissen. Zoals op alle stekken 
bij Westkapelle vind je hier ook kleiranden die behoorlijk wat onderlijnen 
kunnen kosten. Loodlifters gebruiken is dus ook hier het motto.

DOMBURG
Net als de stekken 

in Westkapelle is dit een 
prima zomerstek voor alle 
zomergasten. De stek die het 
gemakkelijkst is te bereiken 
is die voor de golfbaan – in 
Domburg zelf is parkeren ’s 
zomers haast niet te doen. Je 
hebt op deze stek wat minder 
kleiranden, zodat je een rol-
loodje kunt gebruiken en wat 
meer bodem af kan vissen. Ook 
hier gebruik ik wederom het 
liefste een lange dwarrellijn met 
een haakje 6 of 8 erop. In het 
voorjaar kun je hier trouwens ook 
leuk schar vangen.

DE BANJAARD
Op dit strand ten zuidwesten van Neeltje Jans kun je ’s zomers 

tong, schar, geep,zeebaars, makreel, en haaitjes vangen. Het is vanaf de 
parkeerplaats een stukje wandelen, maar dan kun je ook met van alles aan 
de gang: pluggen, shads, dobber, bodemvisserij (zowel licht als zwaar); het 
kan allemaal. Op deze stek kan het vanwege het afgaande water dat uit de 
Oosterschelde komt flink stromen, maar je kunt hier nog uit de voeten met 
een wat zwaarder rollood.

NEELTJE JANS
Op de stek aan de westkant van het werkeiland kun je bijna uit 

de auto vissen. Dit doe je het beste van zo’n 2,5 uur voor tot 2,5 uur na 
laagwater. Onderaan de dam komt dan een vlak stuk droog te staan waar 
je op kunt vissen – bij hoogwater verspeel je op de blokken anders alleen 
maar lood en onderlijnen. Alle zomervissen zijn hier present, maar vooral 

de geep- en zeebaarsvis-
sers kunnen hier hun hart 
ophalen. Het kan hier 
loeihard stromen, dus 
de feeder is geen optie 
voor de bodemvisserij. 
Aan de binnenkant van 
Neeltje Jans kun je aan 
de buitenzijde van de 
haven ook prima vissen 
op alle zomergasten. 
Daarvan tref je de 
harder overigens ook in 
de haven aan.

VLISSINGEN
In Vlissingen kun je zowel op het Nollenstrand als de boulevard goed terecht, zowel met 

stevige strandstokken of met de feeder achter de branding. Het Nollenstrand is een prima zomerstek 
voor tong, geep, zeebaars en af en toe een makreeltje. Vooral richting het windorgel staat bij tijd en 
wijle een sterke stroming. Hier slaan de makreel, zeebaars en dus ook de kunstaasvisser hun slag. 
Je kunt hier het beste net voor laagwater tot zo’n drie uur met opkomend water vissen. Aan de 
boulevard in Vlissingen ben je vanwege de badgasten ’s zomers aangewezen op de donkere uurtjes. 
Het mooie van deze stek is dat de vaargeul dichtbij ligt en zeeschepen hier vlak langs het strand pas-
seren. Let daarbij wel op dat deze soms veel golfslag veroorzaken. Oppassen dus voor natte voeten 
en uitkijken dat je visgerief niet de zee in spoelt.

3

Adres: President Rooseveltlaan (parking), Boulevard Bankert, Boulevard de Ruyter; Vlissingen

Adres: Verlengde Dishoekseweg, Dishoek

4 5

6 7

8

9

J

Adres: Banjaard, Kamperland

Adres: Westkapelseweg, Zoutelande

Adres: Joossesweg, Zeedijk, Baaiweg, Westkapelle

Adres: Schelpweg, Domburg

Adres: Faelweg, 
Vrouwenpolder

Adres: Gouweveerse Zeedijk, Zierikzee

De Noordbout.

Neeltje Jans binnenzijde.

Baaiweg.

De boulevard bij Vlissingen.
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