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Pagina 56, GEMEENTE HARDERWIJK 
Toevoegen: 
Strandhaven, Stadshaven en Waterstadhaven 

• Het is verboden te vissen vanaf de ophaalbruggen. 

• Het is verboden vanaf een gemeerd vaartuig, zonder toestemming van de rechthebbende, deze te 
betreden met het doel hier vanaf te vissen. 

• Het in bezit hebben van levende vis in deze haven is toegestaan. 
 
 
Pagina 72, GEMEENTE MEDEMBLIK 
Toevoegen: 
Haven Medemblik (zie www.visplanner.nl voor het toegestane deel van de haven)  

• Afgemeerde vaartuigen mogen niet betreden worden. 

• Vissen is enkel toegestaan in de periode van 15 oktober t/m 15 maart tussen zonsopgang en 
zonsondergang. 

• Trollen of vissen vanaf een boot is niet toegestaan. 

• Er geldt een algeheel werpverbod. 

• Respecteer de rust in het havengebied. 

• Zorg dat er geen aas en voer op de kade wordt achter gelaten. 

• Aanwijzingen van de havenmeester moeten strikt opgevolgd worden. 

 
Pagina 104 en verder Staatsbosbeheer wateren nieuwe voorwaarden:  
a. Bevissingsperiode 1 juli t/m 28 februari (tenzij anders aangegeven).  

b. Nachtvissen (van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang) verboden.  

c. Verboden de Rust te verstoren  

d. Verboden oevers te beschadigen en rietgewas te betreden  

e. Verboden vogelnesten te verstoren, eieren te rapen en planten/bloemen te plukken  

f. Niet toegestaan om te vissen vanuit een vaartuig of bellyboat  

g. Toegangsregels zoals aangeven in het terrein d.m.v. bebording zijn altijd leidend m.b.t. het looprecht/ toegang 
van een gebied.  
 
Pagina 189, GEMEENTE DEVENTER  
Rielerkolk 
Toevoegen: 
Niet vissen in de buurt van de huizen die in het water gebouwd zijn 
 
Pagina 263, GEMEENTE LANSINGERLAND 

Bleiswijkse Zoom 

Toevoegen: 

i.v.m. werkzaamheden en afvissing tot nader order verboden te vissen. 

Pagina 265, GEMEENTE MOERDIJK 

Toevoegen: 

HSV De Baroniesche Hengelaars te Breda: 

De Roode Vaart    

Vanaf de rivier de Mark tot ongeveer aan de kop van de oude strekdam buiten de Sluis. 

Het vissen is uitsluitend toegestaan vanuit bootjes, vanaf visstoepen, vanaf kademuren en vanaf taluds naar het 

maaiveld, die met betonstenen of andere bouwmaterialen zijn bedekt, mits daarvoor geen rietberm aanwezig is. 

 

Pagina 246, REGIONAAL WATER 

Toevoegen: 

HSV De Baroniesche Hengelaars te Breda: 

De Mark Vanaf de singels van Breda tot de instroom van de Halsche Vliet   

Het vissen is uitsluitend toegestaan vanuit bootjes, vanaf visstoepen, vanaf kademuren en vanaf taluds naar het 

maaiveld, die met betonstenen of andere bouwmaterialen zijn bedekt, mits daarvoor geen rietberm aanwezig is. 
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Pagina 273, GEMEENTE SLUIS 

HSV Ons Genoegen te Groede: 

Toevoegen: 

Op onderstaande wateren geldt een nachtvisverbod en een meeneemverbod. 

Zwartegatsche Kreek  

Uitwateringskanaal Nieuwesluis  

Gaternisse Kreek  

Tragel  

Boschkreek  

Blontrok  

Molenkreek  

 
 
 
 


