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Aanvullingslijst januari 2009, 

bij de Landelijke Lijst van Viswateren 2007 – 

2008 – 2009 
 
De hieronder vermelde wateren en voorwaarden zijn een 
aanvulling op de Landelijke Lijst van Viswateren 2007-
2008-2009 en de Aanvulling 2009.  
In deze wateren mag worden gevist door de houder van 
een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden 
zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden 
zoals vermeld bij de verschillende federaties. 
Bij het vissen in de hieronder genoemde wateren dient u 
naast de VISpas en de Landelijke Lijst van Viswateren 
een afdruk van deze pagina bij u te hebben. 
 
 

Federatie Friesland 

(pag. 31) 
Verwijderen op blz. 74 (in huur bij de HSV Leeuwarden): 

 nr 2 De Sleuterpoel - Het visrecht is komen te vervallen. 

 
 

Federatie Gooi & Eemland  

(pag. 116) 

Op pagina 117 & 118  Met toestemming van de AUHV - 
Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging 
(www.auhv.nl) 
Extra voorwaarden: 
- Het snoeien van hinderlijke takken of twijgen is 

verboden en er mag geen afval worden 
achtergelaten. 

- Het nachtvissen is verboden, behalve voor leden van 
AUHV. 

 
Federatie Limburg  

(pag. 176) 

Op pagina 21 van de aanvulling 2009: 

3. Zuid-Willemsvaart  

Vis- en looprecht langs het kanaal vanaf de Belgische 
grens bij Budel tot aan sluis 15 onder Nederweert (km. 
61.200) alsmede in de bijbehorende bermsloten en het 
beneden toeleidingskanaal naar sluis 15 tot de 
grensscheiding tussen de provincies Limburg en Noord 
Brabant (Km 67.500). 

De gevangen vis dient, onmiddellijk na weging ter 
plaatse, in hetzelfde water te worden terug gezet. 
Nachtvisserij is toegestaan in de maanden juni, juli en 
augustus; het nachtvissen buiten deze maanden is alleen 
voorbehouden aan leden van Hs. St. Petrus Weert e.o.  
Per visdag mag men slechts 2 snoekbaarzen en/of 5 
baarzen in zijn bezit hebben, een en ander met een 
maximum van 5 vissen; voor karper en snoek geldt een 
meeneemverbod.  
Wedstrijdvergunningen aan te vragen bij St. Petrus 
Weert e.o., R. de Haan, Bergerothweg 6, 6039 AM 

Stramproy, tel. 0495-563439. 
 
 


