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Algemene gegevens 
 

Naam:    Stichting Behoud Weervisserij 

Datum oprichting:  17 januari 1997 

KvK:    41107151 

ANBI:    8055 87 512 

Bank:    NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank) 

Correspondentieadres: Bouwmanlaan 4, 4614 AH, Bergen op Zoom 

E-mail:    info@behoudweervisserij.nl 

Telefoon:   06 - 42 99 76 78 

Website:   www.behoudweervisserij.nl 

 

Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur bestaat op 31 december 2020 uit: 

1. Kees Coppens – Voorzitter 

2. Dick Westerhof – Vice-voorzitter 

3. Lau de Smet – Secretaris 

4. Pieter Riedijk – Penningmeester 

5. Joke de Boeck – Vertegenwoordiger vrijwilligers 

6. Rick van Geel – PR en Communicatie 

7. Henk van Schilt – Vertegenwoordiger van de firma Van Dort in het bestuur 

 

Stichting Behoud Weervisserij 

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het in stand houden en bevorderen van de 

ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de 

Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en 

omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en 

omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of 

vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt. 

 

In de praktijk zijn er drie kernactiviteiten te onderscheiden: 

1. Het organiseren van toeristische vaartochten naar de weervisserij; 

2. Het werven en inzetten van vrijwilligers ter ondersteuning van de weervissers; 

3. Het genereren van publiciteit voor de weervisserij en aanverwante activiteiten – via de 

media en door deelname aan evenementen. 
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Het seizoen 2020 zit erop, we schrijven nu maart 2021. Het is het meest vreemde maar ook het 

slechtste visseizoen geweest sinds onze oprichting. Zeer vreemd door de uitbraak van de 

coronapandemie eind februari van 2020. Hierdoor zijn alle geboekte vaartochten geannuleerd. 

Er is geen enkele vaartocht geweest in 2020. 

Jammer voor Ad de Boeck die voor het eerst aan het werk was als vaartochten-coördinator en 

ook voor Joke en de gidsen die zich goed hadden voorbereid. 

Ook erg vervelend voor Henk Hoogerwerf, de schipper van de Marjoes. Hopelijk komen er nog 

vele mooie vaartochten in de toekomst. 

De familie Van Dort zal het seizoen 2020 niet snel vergeten. De vangsten van de ansjovis waren 

minimaal en 2020 gaat de boeken in als een slecht visseizoen. 

De oorzaak laat zich moeilijk raden. Een aantal factoren kunnen een rol gespeeld hebben. 

Temperatuur, windrichting, stormen, werkzaamheden aan de kust, verzanding van de geulen, 

toenemend zoutgehalte van de Oosterschelde. Wellicht zijn er nog tal van andere oorzaken te 

benoemen of een combinatie ervan. Zolang we niet weten wat de oorzaken zijn, kunnen we 

alleen maar hopen op een betere toekomst met minder corona en meer ansjovis. 

Toch waren er ook in 2020 veel zaken waar we dankbaar en tevreden op terug kunnen kijken. 

We zijn heel veel dank verschuldigd aan ‘De Takkenbende’ die vol overgave het nodige hout bij 

elkaar heeft gebracht. Dat geldt ook zeker voor ‘De Scheldeprikkers’ die vlak na de winter de 

weren in orde hebben gebracht. 

Ook niet te vergeten de bijliggers, de vissers, straks de gidsen, de bestuursleden die maar één 

keer hebben kunnen vergaderen. Gelukkig vinden we elkaar via telefoon en mail. 

Dat de weervisserij leeft in Bergen op Zoom en omgeving blijkt uit de aanmelding van nieuwe 

vrijwilligers. 

De toekomst is nog onzeker. Gelukkig zijn er vaccins en is men volop aan het inenten. Toch 

vrees ik dat we ook in 2021 geen vaartochten zullen kunnen organiseren. We moeten eventuele 

versoepelingen na Pasen afwachten. 

Laten we uitkijken naar een betere toekomst voor iedereen. 

 

Kees Coppens 

Voorzitter 
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Verslag van activiteiten in 2020 
 
In de winter van 2018/2019 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. Door 

Brabants Landschap was een stuk bos toegewezen bij de Burgemeester Peterssluis. Gezien de 

geringe dikte van het hout werd later nog een perceel toegewezen bij de Ruytershoveweg om 

palen te kappen. In totaal zijn vrijwilligers samen met de firma Van Dort in december 2019 drie 

weken bezig geweest met het verwijderen van de opstanden. 

Van Dort en de vrijwilligers noemen zich De 

Takkenbende. Er werd voldoende hout gekapt 

en verzameld om de jaarlijkse paalworm en 

stormschade te herstellen. De paalworm 

zorgt voor het zwakker worden van het hout 

dat vervolgens onder invloed van de najaars- 

en winterstormen afbreekt. Het hout werd 

per vrachtwagen naar de Bergse Diepsluis 

gebracht in afwachting van de juiste 

weersomstandigheden in het voorjaar van 

2020 om de herstelwerkzaamheden te 

verrichten. De groep vrijwilligers onder 

leiding van de firma Van Dort noemen zich 

dan De Scheldeprikkers. Vermeldingswaardig 

is dat Cor van Dort (88+) nog steeds in de weer 

is. 

Cor van Dort (l) en Henk van Schilt kappen hout nabij de 
Burgemeester Peterssluis. 

 

Na het vervangen van het beschadigde hout 

in de weren (het zogenaamde steken van de 

staken) worden de netten in het fuikgat 

aangebracht en zijn de weren klaar voor de 

vangst. 

 

Bij al deze werkzaamheden levert een ploeg 

vrijwilligers hier intensief een bijdrage aan. 

Het vangstseizoen dat ongeveer 10 weken 

duurt heeft natuurlijk de meeste aandacht, 

maar kan niet zonder deze voor- en nazorg. 

Deze 10 weken - startend in mei -worden 

door ons met veel enthousiasme verzorgd. In 

2020 hebben er geen vaartochten 

plaatsgevonden en is er alleen bijgelegen: het 

onzichtbare werk van aalscholvers verjagen 

wat vele uren geduld vraagt bij de weren 

door de firma Van Dort en de vrijwilligers. 

Het seizoen eindigt met hulp aan de firma 

Van Dort bij het weghalen van de netten in 

het fuikgat. 

Gepunte staken liggen klaar om gestoken te worden. 



 

6 
 

Evaluatie toeristische vaartochten en bijliggen 2020 
 

Eind 2019 is er aan de hand van de 

getijdentabel een rooster gemaakt voor 

bijliggen en voor gunstige tijden voor 

vaartochten. Er is een selectie gemaakt voor 

schooltochten en voor de open tochten. Dit 

overzicht is naar firma Van Dort gegaan ter 

verificatie. Tijden waar bijliggen nodig is 

worden ook vastgesteld. Het schema voor de 

vaartochten is naar Hendrik Hoogerwerf 

gegaan voor planning van het 

passagiersschip Marjoes.  

 

De vletten liggen  te wachten op passagiers van Marjoes. 
In de verte wacht een weer op de bezoekers. 

Helaas hebben we alle boekingen moeten afzeggen vanwege de coronapandemie.  

 

De flyer, de website-aankondigingen en de daaruit volgende boekingen hebben we allemaal 

verwerkt tot toezeggingen voor 2021 en terugbetaling van de boekingen. 

 

 

promotie & evenementen 
 
Van juni tot oktober heeft er bij Natuurpodium Brabantse Wal in Bergen op Zoom een mooie  

tentoonstelling gestaan over de weervisserij. Volgens het Natuurpodium is de tentoonstelling 

goed bezocht. Als gevolg van de coronasituatie zochten veel mensen (met kinderen) vertier in 

de directe omgeving en heeft het Natuurpodium daarvan geprofiteerd. Er waren een paar 

honderd flyers beschikbaar en deze bleken bij het afbreken allemaal op. 

 

 
De tentoonstelling over de weervisserij bij Natuurpodium Brabantse Wal. 
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Pr & communicatie 
 
Voor de PR- en communicatieactiviteiten zijn er door het jaar heen vier vaste pijlers: het kappen 

van staken, het steken van staken c.q. herstel van de weren, de promotie van de vaartochten en 

publiciteit genereren voor de vangst. Het kappen en steken van staken zijn fotogenieke en 

relatief onbekende activiteiten waardoor aandacht van lokale media doorgaans verzekerd is. 

Daarmee is het een uitdaging om er jaarlijks een actuele en nieuwswaardige insteek aan te 

geven. 

Sinds mei 2019 kunnen bezoekers van onze website zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief. 

Dit betekent dat de nieuwsbrief niet meer is voorbehouden aan onze donateurs - Vrienden van 

de weervisserij. Door deze voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle belangstellenden 

voor het erfgoed weervisserij en onze stichting nadrukkelijker aan ons binden en kunnen 

informeren. Tot op heden hebben 299 personen zich voor de e-mailnieuwsbrief aangemeld. In 

2020 waren er 157 nieuwe aanmeldingen. 

 

Vermeldenswaardige media-aandacht is het item over de weervisserij in het populaire KRO-

NCRV programma BinnensteBuiten, waarin culinair expert Alain Caron met Henk van Schilt 

ging vissen op ansjovis. Het slechte seizoen 2020 trok de aandacht van de (landelijke) media. 

Rian van Dort bij NOS Radio 1 mocht tekst en uitleg geven over waarom er zo weinig ansjovis 

was gevangen. Qua media-aandacht werd 2020 positief afgesloten met een hoofdstuk in het 

boek De Smaak van de Brabantse Wal & omgeving van Margot Haest. Weervisser Henk van Schilt 

is namens firma Van Dort opgenomen als een van de Producenten van de Brabantse Wal – 

vanzelfsprekend vanwege de ambachtelijke wijze van vissen op ansjovis. 

In 2020 is er vervolg gegeven aan het in 2019 

gestarte initiatief om in eigen beheer  

achtergrondverhalen over de weervisserij en 

aanverwante onderwerpen te creëren. Deze 

aanpak moet onder meer ertoe leiden dat we 

ook buiten die vier periodes om verhalen en 

daarmee publiciteit kunnen genereren. De 

artikelen Weervisserij inspireert schilder en 

vrijwilliger Peter Raaijmakers en “Als ze er niet 

zijn, dan kun je ze ook niet vangen” (te lezen op 

onze website) zijn twee voorbeelden uit 2020. 

 

In bijlage I vindt u een overzicht van de 

mediaplaatsingen in 2020. 

 

 

 

 

 

 
Henk van Schilt in het boek ‘De Smaak van de Brabantse Wal 

& omgeving’. 
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Vrienden van de Weervisserij 
 
De stichting kent een groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn mensen 

die hun betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage van ten 

minste € 20. Hiervoor ontvangen ze drie keer per jaar een Nieuwsbrief en worden ze 

uitgenodigd voor evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd. 

Eind 2019 hadden we 89 vrienden. Eind 2020 tellen we na aan- en afmeldingen 83 vrienden. 

 

 

Immaterieel cultureel erfgoed 
 
De inschrijving  van de weervisserij bij de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is 

gehonoreerd. De bijschrijving is een onderkenning dat een erfgoedgemeenschap zich actief en 

bewust inzet voor het in stand houden en doorgeven haar immaterieel erfgoed. Dit gegeven 

geeft ons het recht om het logo Weervisserij is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 

Nederland te gebruiken op communicatie- en promotiemateriaal. 

 

We maken in al onze publicaties hier melding van. Onduidelijk is nog welk effect dit heeft op 

onze stichting. 

 

Europees Streekproduct 
  
De aanvraag voor de ansjovis als Europees Streekproduct is aangevangen, samen met de firma 

van Dort. Dat laatste traject kent een doorlooptijd van circa twee jaar zodat een eventuele 

erkenning in 2023 zou kunnen rondkomen. 
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Bijlage I   overzicht mediaplaatsingen 
 

NR DATUM MEDIUM TITEL LINK 

1 12-2-2020 De Bergen op Zoomse Bode Vaartochten naar de 
weervisserij weer te boeken 

 

2 12-2-2020 Internetbode Vaartochten naar de 
weervisserij weer te boeken 

https://www.internetbode.nl
/regio/bergen-op-
zoom/306217/vaartochten-
naar-de-weervisserij-weer-
te-boeken- 

3 28-2-2020 BN/deStem Weervissers steken handen uit 
de mouwen voor nieuw seizoen 

 

4 4-3-2020 Zuidwest Update   

5 8-3-2020 Kijk op Bergen op Zoom Vaartochten naar de 
weervisserij weer te boeken 

https://kijkopbergenopzoom
.nl/vaartochten-naar-de-
weervisserij-weer-te-
boeken/ 

6 15-04-2020 BinnensteBuiten (KRO-
NCRV) 

Ansjovis vangen op authentieke 
wijze 

https://binnenstebuiten.kro-
ncrv.nl/terugkijken/15-april-
2020 

7 14-5-2020 BN/deStem Yes, er is ansjovis, maar nog 
maar heel weinig 

https://www.behoudweervis
serij.nl/in-de-media/yes-er-
is-ansjovis-maar-nog-maar-
heel-weinig/ 

8 7-7-2020 BN/deStem Dit is waarom het een 
superslecht jaar is voor de 
ansjovis 

https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/dit-is-
waarom-het-een-
superslecht-jaar-is-voor-de-
ansjovis~a52ea05a/?fbclid=I
wAR29FdkVY8UhY2-
JTdcJLwYBz94sMg5RN6pm
lC0HGlMxJfZsxgmhF0uF73
Q 

9 9-7-2020 NOS Radio 1 Slecht jaar voor ansjovis https://www.nporadio1.nl/no
s-radio-1-
journaal/onderwerpen/61511
-2020-07-09-slecht-jaar-
voor-ansjovis 

10 15-7-2020 Zuidwest Update Rian van Dort over het slechte 
ansjovisseizoen 

https://www.zuidwesttv.nl/a
udio/23266/ZuidWest-
Update 

11 27-8-2020 Eigen website "Als ze er niet zijn, dan kun je ze 
ook niet vangen" 

https://www.behoudweervis
serij.nl/nieuws/als-ze-er-
niet-zijn-dan-kun-je-ze-ook-
niet-vangen/ 

12 2-11-2020 Eigen website / De Smaak 
van de Brabantse Wal 

De Smaak van de Brabantse 
Wal 

https://www.behoudweervis
serij.nl/nieuws/firma-van-
dort-in-de-smaak-van-de-
brabantse-wal/ 

13 8-12-2020 Eigen website Weervisserij inspireert schilder 
en vrijwilliger Peter 
Raaijmakers 

https://www.behoudweervis
serij.nl/nieuws/weervisserij-
inspireert-schilder-en-
vrijwilliger-peter-
raaijmakers/ 

 

 


