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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 
 
Versie: Juni 2017 
Let op: Dit is een nieuwe toevoeging die niet bij de VISpas 2017 geleverd is. 
 
 
Pagina 82, Gemeente Weesp 
Algemene Weesper Hengelaars Bond: Toevoegen: 
Rozeboom  
Oude Gracht, ook wel genoemd Voorgracht  
De Kom aan de Herengracht, tussen Smal Weesp en de Vecht   
 
Toevoegen als federatief water (kader): Algemene Weesper Hengelaars Bond: 
Vijver aan Fijnvandraatlaan en Tanksloot tussen Diepenbroickpark en M.Dotingalaan  
Vijvers aan de Nijhoffstraat  
Wateren wijk Leeuwenveld  
Trifaxvijver aan de Hogeweijselaan  
 
 
Pagina 107, Gemeente Heerenveen, in kader 
42. Vijvers en sloten Industriegebied De Kavels 
Toevoegen: 
Voor het nachtvissen op karper en/of het vissen met 3 hengels in de Mercuris vijver dient men lid te zijn van HSV 
Heerenveen en de KARPERpas van HSV Heerenveen te bezitten 
 
 
Pagina 202, Gemeente Arnhem. Toevoegen: 
Hoefijzerkolk aan de Drielsedijk  
- er mag niet gevist worden in de weilanden waar op dat moment vee rondloopt 
- er mogen geen tenten geplaatst worden 
- vissen in het weiland waar het water omheen ligt is niet toegestaan (binnenring) 
 
 
Pagina 241, Toevoegen: 
Gemeente Loon op Zand 
HSV De Vrolijke Vissers, Loon op Zand 
De Bergingsvijver aan de Amerikaweg te Kaatsheuvel   
Er mag slechts worden gevist met één hengel. 
Gebruik van een leefnet is niet toegestaan. Gevangen vis dient na onthaken direct teruggezet te worden. 
Er mag uitsluitend vanaf de oever gevist worden. 
 

 

Pagina 256, GROTE REGIONALE WATEREN (Zie aanvulling 2017) 
1e Maas volle breedte vanaf 160 meter voor de uitmonding van de Swalm (kmp. 88.000) tot de uitmonding van de 
Schelkensbeek ten noorden van Reuver (kmp. 97.500) Wijzigen in: 
1e Maas volle breedte vanaf de Loswalweg te Beesel (kmp. 92.300) tot de uitmonding van de Schelkensbeek ten 
noorden van Reuver (kmp. 97.500)  
Visrechthebbende: Sportvisserij Limburg en HSV De Ruisvoorn – Kessel 
Tekst verwijderen: 
Gevangen aal en roofvis dient meteen te worden teruggezet. 
Vissen vanuit een boot is uitsluitend toegestaan tussen kmp. 92.300 en kmp 97.500 waarbij per visdag maximaal 
2 snoekbaarzen in bezit mogen zijn. 

 

 


