Vissen op en
rond de camping

Het Zwarte Gat

Vissen aan Zee

Hieronder vind je vissoorten die in de
kreken voorkomen en die je mogelijk
aan je haak zou kunnen slaan!
Een toffe visfoto? Plaats de
foto op social en tag ons!
@strandcampinggroede

Bekijk van tevoren welk getij het is.
Het beste vis je bij opkomend of
afgaand water, dit geeft de juiste
stroming. Pas op, de zee kan onvoorspelbaar zijn. Vissen vanaf het strand is
met maximaal twee hengels toegestaan.
In juni, juli en augustus is vissen alleen
toegestaan na 18.00 uur ‘s avonds tot
10.00 uur ‘s ochtends. Vissen met
werphengel: verboden van 1 juni tot
1 september tussen 10.00 en 18.00 uur.
Voor het spitten van zeepieren heb je
een spitvergunning nodig. Deze is
verkrijgbaar via www.sportvisserijzwn.nl.

Er zijn verschillende visstekken aan
Het Zwarte Gat, op de camping en
in de Groese Polders. Kijk op de
plattegrond hoe je hier komt. Vissen
bij kampeerplaatsen? Kies je visstek
aan de korte zijde van het water, zodat
je niet voor iemands tent of caravan zit.

Het Zwarte Gat is een prachtige visplek met historie. Vroeger was dit een
zeearm tussen het Eiland van Groede en het eiland van Cadzand. De kreek
Het Zwarte Gat is na een dijkdoorbraak ontstaan. Het zeewater kreeg vrij
spel en er ontstonden ingepolderde geulen, ofwel kreken. Hier vind je nu
een grote diversiteit vis, maar ook veel water- en weidevogels.

Beet! Wat heb
je gevangen?
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* Er mag niet gevist worden

Karper

op de baars, snoek en
snoekbaars vanaf 31 maart
t/m de laatste zaterdag
van mei.

Op karper kun je heel goed
met een pen (dobber) vissen.
Lekker in je stoel, landingsnet
en onthaakmat bij de hand,
een paar maiskorrels
op de haak en rustig
afwachten.

Ruisvoorn

Zeeweg 1, 4503 PA Groede
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receptie@strandcampinggroede.nl
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Snoek*

Er mag niet gevist
worden met kunstaas in de
periode vanaf 31 maart t/m
de laatste zaterdag
van mei.
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Vergeet niet om met het meetlint
een foto te maken van de vangst.
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Snoekbaars*
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In één van de felroze
omkaderde gebieden op
de plattegrond kun je een
prachtig visstekje vinden!

Visvergunning

Waar wel vissen...

...en waar niet!

Vis houdt van stilte

Vangst terug in water?

Netjes achterlaten

Neem je visvergunning (gratis
verkrijgbaar bij de receptie) altijd mee
als je gaat vissen. Bewaar die samen
met deze plattegrond.

Van zonsopkomst tot zonsondergang
mag je bij de omlijnde visplaatsen
vissen. Zorg dat je vanaf de kant vist
en dat voet- en ﬁetspaden vrij blijven.

Vissen vanaf de brug bij terrein 5,
vanaf de brug bij de Groese Polders,
nachtvissen en vissen in ander water
dan aangeduid is niet toegestaan.

Zorg ervoor dat anderen bij je visplezier
geen geluidsoverlast ondervinden.
Vissen bijten trouwens beter bij stilte.

Pak je vangst met natte handen aan.
Voorkom dat de vis het haakje inslikt
en verwijder dit voorzichtig. Zet je de
vis terug? Doe dit in hetzelfde water.

Laat je visstek schoon achter. Neem
je afval mee terug naar de camping.
Ook vislijnen, ze zijn een ramp in de
natuur!

