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Versie: Juli 2017 
 
 
Pagina 44 , Gemeente ’s Graveland 
Buiten kader plaatsen (waarmee deze wateren landelijk zijn ingebracht): 
HSV Naarden – Bussum: 
’s-Gravelandsevaart  langs de Loodijk vanaf de gemeente Weesp tot in de gemeente Hilversum 
Toevoegen:  
- Het nachtvissen en de derde hengelvergunning is voorbehouden aan leden van HSV Naarden-Bussum.  
- Tijdens het vissen op snoek(baars) en karper moet men in de wateren van HSV Naarden-Bussum een 
onthaakmat bij zich hebben. 
 

Toevoegen: 
Bermsloten langs N236 
 
 
Pagina 52 en 53 , Gemeente Huizen 
Kader verwijderen (waarmee deze wateren landelijk zijn ingebracht): 
Toevoegen: 
- Het nachtvissen en de derde hengelvergunning is voorbehouden aan leden van HSV Naarden-Bussum.  
- Tijdens het vissen op snoek(baars) en karper moet men in de wateren van HSV Naarden-Bussum een 
onthaakmat bij zich hebben. 
 
 
Pagina 61 , Gemeente Naarden 
Kader verwijderen (waarmee deze wateren landelijk zijn ingebracht): 
Verwijderen: onderstaande wateren zijn uitsluitend bevisbaar voor sportvissers lid van een vereniging 
aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland: 
 

Toevoegen: 
Gracht rondom het eiland Fort Ronduit  
Toevoegen: 
- Het nachtvissen en de derde hengelvergunning is voorbehouden aan leden van HSV Naarden-Bussum.  
- Tijdens het vissen op snoek(baars) en karper moet men in de wateren van HSV Naarden-Bussum een 
onthaakmat bij zich hebben. 
 
 
Pagina 139 , VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
Roden : vijver aan de Dwazziewegen 
Toevoegen: Het vissen met  2 hengels is hier toegestaan. 
 
 
Pagina 146 , Gemeente Emmen 
Toevoegen: 
Koning Willem-Alexander Kanaal 
Zijwateren Scholtenskanaal  
 
 
Pagina 150 , Gemeente Loppersum 
Toevoegen: 
Oude Maar   
Garsthuizermaar   
Leermenstermaar   
Lustigemaar   
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Pagina 165 , gemeente Almelo 
Toevoegen: 
Almelose Aa  
De Hagen  
Basculevijver (inclusief watergang)  
Vijvers Bedrijvenparksingel  
 
 
Pagina 181 , Gemeente Raalte 
Raalterwetering Toevoegen: 
Er mag niet gevist worden in het gedeelte tussen de Wechterholtweg en Velnerweg (zie www.visplanner.nl) 
 
 
Pagina 205 , gemeente Doesburg 
Verwijderen: Bevermeer    
 
 
Pagina 207 , Gemeente Gorinchem 
Visputten te Hoogblokland  
Bijzondere voorwaarden vervangen door: 
Wedstrijden kunnen alleen georganiseerd met toestemming van de vereniging. 
Tijdens wedstrijden van 't Stekelbaarsje zijn de putten voor gastvissers gesloten. (zie website van de vereniging) 
Nachtvissen verboden. 
Zinkvissen verboden en leefnet verboden. 
 
Grote put: Vissers met een VISpas anders dan die van hsv ‘t Stekelbaarsje mogen alleen vissen met een vaste 
hengel van ten hoogste 11,5 m lang. 
Kleine put: Vissers met een VISpas anders dan die van hsv ‘t Stekelbaarsje mogen alleen vissen met 
(werp)hengel voorzien van een dobber, waarbij hengel + gebruikt tuig samen maximaal 10 m lang zijn. 
Weerhaakloze haak is voor iedereen verplicht, onthaakmat aanbevolen. 
 
 
Pagina 215 , gemeente Zevenaar 
Toevoegen: Bevermeer   
 
 
Pagina 237 , Gemeente Hellevoetsluis  
Kanaal door Voorne 
Toevoegen: 
Er mag niet gevist worden op het traject (gedeelte) langs de Kanaalweg Oostzijde strekkende vanaf de 
verkeersbrug Amnesty Internationallaan / De Sprong tot en met de brug parallel aan het kanaal (zie 
www.visplanner.nl)  
 
 
Pagina 249 , gemeente Zoetermeer 
Toevoegen:  
Heemkanaal  
Aan de oostzijde van het Heemkanaal mag enkel gevist mag worden vanaf de vissteigers. 
Wateren langs de Olof Palmelaan  
Voor de ligging zie www.visplanner.nl 
 
 
 


