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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021 
Versie: 01-02-2021 
 
Pagina 22, POLDERS WESTFRIESLAND 
Toevoegen: 
Alle wateren in de voormalige Schellinkhouterpolder en Mijzenpolder voor 
zover in eigendom bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
Pagina 28, RIVIEREN EN ZIJTAKKEN 
Algemene Weesper Hengelaars Bond (AWHB): 

Rivier de Vecht toevoegen  
 
Pagina 29, GEMEENTE AALSMEER 

Toevoegen: 

Voor de Oosteinderpoel en de Aalsmeerse sierwateren geldt: 

- Het is verboden om alle soorten vissen in bezit te hebben behalve 1 snoekbaars en 15 aasvisjes. 

- Het is verboden zich op akkers of particulier terrein te begeven. 

- Het is verboden om auto’s op de berm en beplanting te parkeren. 

- Het is verboden om de oever en beplanting te beschadigen en afval achter te laten. 

- Het is verboden te vissen in binnen het gebied gelegen particulier water. 

- Het is verboden te vissen vanaf de bruggen. 

- Lokvoer is slechts in beperkte mate toegestaan. 

- De landelijke nacht- en 3e hengeltoestemming zijn niet geldig in onze wateren. 

- In de Oosteinderpoel is het niet toegestaan om achter de balken te vissen. 

- Bij het karper vissen bent u verplicht een onthaakmat gebruiken. 

 

Pagina 29, GEMEENTE AALSMEER 

Verwijderen: kader (daarmee landelijk ingebracht) 

HSV Vislust te Aalsmeer: 

Wilgentocht  

Freesiatocht  

De Horntocht van de Oosteinderpolder  

De Molenvliet  

Oosteinderpoel  

De Horn- en Stommeerpolder  

De Machinetocht van de Oosteinderpolder  

Stommerkade  

Het Boezemwater  

De Schinkelpolder  

De sierwateren van de gemeente Aalsmeer (incl.Kudelstaart)  

De Middentocht van de Oosteinderpolder  

Mendeltocht  

 

Pagina 30, GEMEENTE ALMERE 

Voorwaarden voor alle wateren van HSV Almere te Almere: 

Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ is niet 

toegestaan. Uitsluitend leden kunnen voor het gebruik van een leefnet t.b.v. het vissen op witvis een ontheffing 

aanvragen bij het bestuur.  

Wijzigen in:  

Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ is niet 

toegestaan. Voor wedstrijden waarvoor het bestuur toestemming heeft verleend kan een ontheffing worden 

afgegeven. 
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Pagina 31, GEMEENTE AMERSFOORT 

HSV Amersfoort: 

Voor alle wateren van HSV Amersfoort gelden de volgende richtlijnen: 

Toevoegen: 

In de gesloten tijd voor aassoorten (1 april – laatste zaterdag van mei) is het verboden om een of meerdere 

wormen of delen daarvan als aas te gebruiken, tenzij 

1. Dit aas statisch (dus niet actief) wordt aangeboden middels een dobbermontage of een bodemmontage, 
2. Werphengels (hengels met opwindmechanisme) beaasd met dit aas na het inwerpen in een steun of 

anderszins op de oever worden geplaatst. 
Deze bepaling is bedoeld om het gericht vissen op roofvissen zoals baars, snoek en snoekbaars in de gesloten 
tijd voor aassoorten tegen te gaan. 
 
Pagina 36, GEMEENTE AMSTERDAM 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV): 
Minimummaat snoekbaars in alle AHV wateren is 55 cm. 
Vervangen door:  
Meeneem verbod van snoekbaars in alle AHV wateren tenzij tussen de minimum maat van 55 cm en een 
maximum maat van 70 cm. 
 
Pagina 38, GEMEENTE AMSTERDAM 
Algemene Weesper Hengelaars Bond: 

Gaasp toevoegen  

 

Pagina 40, GEMEENTE DEN HELDER 

De wateren in stadsgedeelte De Schooten 

Voorwaarden vervangen door: 

Nachtvissen in de wateren van HSV Den Helder is alleen toegestaan in de wateren welke langs de openbare weg 

te bevissen zijn, met uitzondering van: 

- Avonturenvijver Torplaan, gelegen tussen de Ravelijnweg en de Hendrik Baskeweg. Nachtvissen en vissen met 

3 hengels is hier verboden. 

- Vijver de Schooten, gelegen tussen de Walvisvaarderweg, Vrede en Veiligheid en bejaardentehuis De 

Golfstroom. Nachtvissen vanaf de oostoever, flats Heiligharn, is verboden. 

Informatie over nachtvissen bij HSV Den Helder, zie www.hsv-denhelder.nl 

 

Pagina 47, GEMEENTE DE RONDE VENEN 

Verwijderen: 

Alle wateren in de voormalige Schellinkhouterpolder en Mijzenpolder voor 

zover in eigendom bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

Pagina 48, GEMEENTE DE RONDE VENEN 

Het Gein toevoegen  

Pagina 52, GEMEENTE GOOISE MEREN 
Algemene Weesper Hengelaars Bond: 

Naardertrekvaart Naarder- en Muidertrekvaart toevoegen   
 
Pagina 52, GEMEENTE ERMELO 
Plas van Beek aan de Julianalaan. 
Toevoegen: 
Het is hier verboden om met kunstaas te vissen. 
 
Pagina 53, GEMEENTE GOOISE MEREN 
Algemene Weesper Hengelaars Bond (AWHB): 

Naardertrekvaart Muidertrekvaart tussen Diemerbrug en Muiden.  toevoegen   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsv-denhelder.nl/
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Pagina 57, GEMEENTE HARDERWIJK 
Toevoegen: 
HSV De Snoek: 
De Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven 
- Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet! 
Algemeen: 
- Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren hebben te allen tijde voorrang op 
individuele sportvisserij. 
- Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit hebben van vis toegestaan. 
- Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren. 
- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een schepnet en onthaakmat te gebruiken bij het landen en 
onthaken van de vis, wanneer er vanaf de kant word gevist. 
- Voor meer informatie zie: ww.hsvdesnoek.nl 
- Het is verboden te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk. 
Aanvullend: 
- Het is verboden vanaf een gemeerd vaartuig, zonder toestemming van de rechthebbende, deze te betreden met 
het doel hier vanaf te vissen. 
- Alle vis moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet! Het is hier namelijk 
verboden om aan de waterkant levende vissen in bezit te hebben. Ook het meenemen van gevangen vissen is 
verboden. Het ter plekke doden van vissen voor gebruik als doodaas is hier ook verboden. 
 
Pagina 57, GEMEENTE HARDERWIJK: 
Vissershaven 
Het in bezit hebben van levende vis in deze haven is toegestaan. 
Voorwaarden vervangen door: 
Alle vis moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet! Het is hier namelijk 
verboden om aan de waterkant levende vissen in bezit te hebben. Ook het meenemen van gevangen vissen is 
verboden. Het terplekke doden van vissen voor gebruik als doodaas is hier ook verboden. 
 
Pagina 86, GEMEENTE TEYLINGEN 
Toevoegen met federatief kader: 
HSV Sikkens – Sassenheim: 
Oude zwembad Willem Warnaarlaan 
Ringsloot 
Roodemolenpolder 
Het water rond de IJsclub Sassenheim 
 
Pagina 93, GEMEENTE WEESP 
Algemene Weesper Hengelaars Bond: 

Trifaxvijver toevoegen  
 
Pagina 94, GEMEENTE WEESP 
Algemene Weesper Hengelaars Bond: 

Smal Weesp toevoegen  
 
Pagina 99, GEMEENTE ZAANSTAD 

Toevoegen: 

Voorwaarden voor alle wateren van HV Zaanstreek: 

1. Meeneem verbod van snoekbaars in alle HVZ wateren met een minimum maat van 55 cm en een maximum 

maat van 70 cm; 

2. Groepsvissen met meer dan 5 personen wordt gezien als een viswedstrijd waarvoor voorafgaand toestemming 

dient te worden aangevraagd; 

3. Nachtvissen is alleen toegestaan aan HVZ leden met een HVZ nachtvisvergunning en de hierin beschreven 

wateren; 

4. Het is niet toegestaan om te vissen in de buurt van (grote) gemalen en sluizen en andersoortige vispassages; 

5. Het is verboden met een auto te rijden op ‘groene’ dijken; 

6. Het vissen met 3 hengels is alleen toegestaan aan HVZ leden met een HVZ 3e hengelvergunning.Pagina 99,  

 

Pagina 99, GEMEENTE ZAANSTAD 

De Vliet en het water van de Vliet naar de Wijde blick (Zeedijk), De Kaaik, De Bloksloot, De Dijksloot langs de 

veenpolderdijk, De Delft, De Binnendelft, De Sluissloot. Toevoegen:  

Er geldt een meeneemverbod voor snoekbaars. 
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Pagina 100, GEMEENTE ZEEWOLDE 
Voorwaarden voor alle wateren van HSV Ons Stekkie te Zeewolde: 
• Vissen mag van 06.00 uur tot en met 23.00 uur. 
• Het vissen tussen 23.00 uur en 06.00 uur is binnen de bebouwde kom niet toegestaan. 
• Gebruik van een schuilplaats zoals o.a. overwrap of bivvy is binnen de bebouwde kom verboden. 
• Nachtvissen is verboden. Een uitzondering v.w.b. het nachtvissen en gebruik van schuilmiddelen is gemaakt 
voor de volgende wateren: 
- Het water ten zuiden van de kastanjelaan, nabij kunstwerk Sea Level, alleen de meest zuidelijke oever! 
- Het water aan de Waterlinie, hier alleen de meest Noordelijke oever! 
• Gebruik van open vuur, zichtbaar gebruik van alcoholische dranken, het achterlaten van vuil, parkeren op niet 
toegestane plekken en/of het veroorzaken van, welke soort overlast dan ook, zijn ten strengste verboden. 
• Terugzetplicht op het zelfde water geldt voor Karper, Giebel, Zeelt en alle roofvissoorten. 
• Nog levende aasvis moet in het water van herkomst worden teruggeplaatst. 
• Gebruik van een onthaakmat is zowel bij het roofvissen als ook het Karpervissen verplicht. Daar waar de 
bepalingen niet duidelijk zijn verwijzen we naar www.visseninzeewolde.nl De vereniging controleert samen met 
de lokale en regionale overheden actief alle gestelde regels. Bij het niet naleven volgt direct intrekking van de 
VISpas en mogelijk een verbaal. 
 
Pagina 104, REGIONALE WATEREN 

De Leijen toevoegen  voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de 
toegestane periode de openstelling bebording die leidend is.  
Toegestaan om te vissen vanuit een vaartuig of bellyboat. Raadpleeg voor de bevisbare oevers 
www.visplanner.nl  
 
Pagina 106, GEMEENTE DANTUMADIEL 
Visgebieden Staatsbosbeheer 
Toevoegen: 
Algemene voorwaarden voor de onderstaande wateren zie Voorwaarden Staatsbosbeheer op pagina 104.  
 

Pagina 106, GEMEENTE DANTUMADIEL 

Toevoegen: Tusken Lytsen, het is niet toegestaan om te voeren 

Pagina 106, GEMEENTE DANTUMADIEL 

Driesumermeer  

Toevoegen , het is niet toegestaan om te voeren, 

Verwijderen “noordelijk van Driesum en ten westen van de Kolkenslaan bevissingsperiode van 1 juni t/m 28 

februari. Slechts de westelijke en noordwestelijke oever mogen worden betreden (350m). Het is niet toegestaan 

auto’s op het terrein van Staatsbosbeheer te parkeren (deze dienen geplaatst te worden langs de Kolkenslaan). 

Algemene voorwaarden voor dit water zie Voorwaarden Staatsbosbeheer op pagina 104”  

 

Pagina 106, GEMEENTE DANTUMADIEL  Toevoegen: 

Water aan eind van Westerloane  

Wateren Rinsma Pôle  

Dorpsvijvers Veenwouden  

Dorpswateren Zwaagwesteinde   

Pagina 111, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

Nannewijd verwijderen   

Toevoegen: voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de toegestane periode 

de openstelling bebording die leidend is.  

Wijzigen: Het is toegestaan om uit een niet gemotoriseerde bootjes op het water te vissen. Vervangen door: Het 

is toegestaan te vissen vanuit een niet gemotoriseerd vaartuig of bellyboot, met dien verstande dat afmeren in het 

riet niet is toegestaan.  

 

Pagina 111, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

Sondeler Leijen 

Toevoegen: voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de toegestane periode 

de openstelling bebording die leidend is. 

 

 

 

 

http://www.visplanner.nl/
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Pagina 111, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

Zwettepoel  

Toevoegen: voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de toegestane periode 

de openstelling bebording die leidend is. Het is niet toegestaan om te voeren.  

 

Pagina 111, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

Wyldemerkplas 

Toevoegen: voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de toegestane periode 

de openstelling bebording die leidend is. Het is toegestaan te vissen vanuit een vaartuig of bellyboat, met dien 

verstande dat afmeren in het riet niet is toegestaan. 

 

Pagina 116, GEMEENTE LEEUWARDEN 

Meertijnje Verwijderen  

 

Pagina 116, GEMEENTE LEEUWARDEN 

Toevoegen: 

Leechlan Algemene voorwaarden voor dit water zie voorwaarden Staatsbosbeheer op pagina 104. Het is niet 

toegestaan om te voeren.  

 

Pagina 121, GEMEENTE NOARDEAST FRYSLÂN 

Toevoegen: 

Opvaart van Lauwers naar Burum   

 

Pagina 124, GEMEENTE OPSTERLAND 

Toevoegen: 

Opsterlandse Compagnonsvaart  van de sluis Gorredijk tot de Schoterlandse Compagnonsvaart       

 

Pagina 124, GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Toevoegen: 

Haulerwiekster Vaort   

  

Pagina 128, GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN 

Toevoegen: 

Kleine Zijlroede binnen de bebouwde kom van Makkum  

Pagina 129, GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN 

Toevoegen: 

Easterwierrumer Aldfeart   

 

Pagina 129, Gemeente Súdwest Fryslân 

Toevoegen: 

Ringwielgracht  

Pagina 136, GEMEENTE SÚDWEST FRYSLAN 

Langstaartenpoel, Jurgens of Jurriënsloot, Horseweg, Dolte Wymbritsradeel, Idzegasterpoel, 

Oosthemmermeer, Palsepoel, Rintjepoel, Schuttelpoel, Ursulapoel plas 

Toevoegen: voor dit water geldt mogelijk een beperkte bevissingsperiode, raadpleeg voor de toegestane periode 

de openstelling bebording die leidend is. Het is toegestaan te vissen vanuit een vaartuig of bellyboat, met dien 

verstande dat afmeren in het riet niet is toegestaan.  

 

Pagina 137, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 

Toevoegen: 

Meertje aan Oude Commissieweg Burgum Algemene voorwaarden voor dit water zie Voorwaarden 

Staatsbosbeheer op pagina 104. Het is niet toegestaan om te voeren. Het is toegestaan te vissen vanuit een niet 

gemotoriseerd vaartuig of bellyboat. Raadpleeg voor de bevisbare oever www.visplanner.nl 

 

 

 

http://www.visplanner.nl/


 

6 
 

Pagina 137, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 

Toevoegen:  

Vaart in Soestpolder   

 

Pagina 138, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL  

Oudkerkermeer Verwijderen   

 

Pagina 144, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 

Toevoegen: 

Wateren langs Steenwijkerweg Wolvega    

 

Pagina 155, VIJVERS IN DE PROVINCIE DRENTHE 

Hoogeveen de vijvers in de kom van Hoogeveen, m.u.v. de vijvers in het Burg. 

Tjalmapark, park Dwingeland, bij de Westerkim, het hertenkamp en de vijvers 

aan de Kanaalweg. 

Vervangen door: 

Hoogeveen de vijvers in de kom van Hoogeveen, m.u.v. de vijvers in het Burg. 

Tjalmapark, park Dwingeland, het hertenkamp en de vijvers aan de Kanaalweg. 

 

Pagina 189, GEMEENTE BRUMMEN 

Toevoegen: Oekensche Beek     

Pagina 189 en 191, GEMEENTE DEVENTER 
Toevoegen: 
Zandwetering vanaf de Schapenzandweg te Diepenveen tot de Diepenveense weg 

Zandwetering Vanaf grondgebied kasteel Groot Hoenlo tot de monding Soestwetering 

Pagina 192, GEMEENTE VOORST 

HSV Voorst: 

Toevoegen: 

Watergang in de Voorsterklei 

Voorsterbeek Vanaf de spoorduiker in de Oudhuizerstraat tot aan het gemaal bij de Middelbeek m.u.v. het 

gedeelte op en nabij Het terrein van huize Beekzicht ( tussen bruggetje en Rijksstraatweg) 

Pagina 195, GEMEENTE STAPHORST 

De Tippe Verwijderen:  Toevoegen:  

Alleen vissen op de aangewezen plekken 

Verboden zich op het water te begeven 

Pagina 201, GEMEENTE HARDENBERG 

Stobbeplas Hardenberg Verwijderen:  
Toevoegen: Geen toegang na zonsondergang tot en met zonsopkomst. 
Het nachtvissen is alleen toegestaan voor degene die via de KSN regio Zwolle, een speciale toestemming 
hebben om te mogen nachtvissen. 
 
Pagina 205, GEMEENTE ZWOLLE 
Voor alle wateren van HSV Zwolle: 
Toevoegen: Het is bij het vissen op karper VERBODEN om gebruik te maken van gevlochten lijnen. 
 
Pagina 222, RECREATIEPLASSEN 
Leisurelands 
2. De Berendonck 
Toevoegen: 
Het is verboden te vissen, of lijnen uit te leggen, direct voor de Thermen Berendonck. 
 
Pagina 222, RECREATIEPLASSEN 
Uit®waarde bv. 
2. Rijkerswoerdse plassen 
Toevoegen: 
Nachtvissen niet toegestaan in mei, juni, juli, augustus en september.2. 
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Pagina 222, RECREATIEPLASSEN 
Uit®waarde bv. 
3. De gouden Ham 
Toevoegen: 
Nachtvissen niet toegestaan in mei, juni, juli, augustus en september. 
 
Pagina 225, GEMEENTE DRUTEN 
Grindgat in gebied Afferdense en Deestse waarden ten zuiden van 
de Waal tussen Deest en Druten (HSV Deest). 

Toevoegen: 

Voor de nevengeul geldt een invaarverbod ingesteld door Rijkswaterstaat. Dag ontheffingen op dit verbod worden 

uitgegeven door Hengelsportvereniging Deest (HSV Deest). Meer informatie omtrent deze ontheffing kunt u 

vinden op de website van HSV Deest. 

 

Pagina 269, GEMEENTE RIDDERKERK 

Toevoegen: 

Gemeentewateren Ridderkerk 

 

Pagina 270 

Toevoegen: 

GEMEENTE RUCPHEN 

Vijver Sikdome    

Pagina 286, GROTE REGIONALE WATEREN 

1a.Maas 

Toevoegen: 

Derde hengel geldt niet voor de rechter (oostelijke) oever van de Maas vanaf de stuw te Sambeek tot het veer 

Bergen – Vierlingsbeek 

Het is verboden te vissen vanaf de veerstoepen bij de veer Afferden -Sambeek en de daar gelegen 

parkeerplaats/opslag aan de rechter (oostelijke) oever.  

Pagina 294, GROTE REGIONALE WATEREN 

Plas Koeweide, De Grote hegge 

Nachtvissen is in de maanden juni, juli en augustus toegestaan voor houders van een Nachtvistoestemming op 

de landtong vanaf het kunstwerk tot einde landtong in zuidelijke richting.  

Wijzigen in:  

Nachtvissen is in de maanden juni, juli en augustus toegestaan voor houders van een Nachtvistoestemming op 

de landtong vanaf het kunstwerk tot einde landtong in zuidelijke richting. ‘s Nachts vissen vanuit een boot is niet 

toegestaan. 

 

 


