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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021 
Versie: 1-01-2019 
 
Pagina 13, Minimummaten zeevissoorten en baglimit 
Toevoegen: Sportvissers mogen in 2019 van 1 april tot en met 31 oktober één zeebaars meenemen voor eigen 
consumptie. 
 
Pagina 30, gemeente Alkmaar 
Toevoegen: 
HSV Viscollege VNK 

Markermeertje en aangrenzende wateren  
 
Pagina 52, GEMEENTE ERMELO 
Verwijderen: 
Vijver aan de Zandkampweg 
 
Pagina 81, GEMEENTE SCHAGEN  
De haven van Schagen toevoegen: 
Het is hier niet toegestaan met een werphengel te vissen. 
 
Pagina 96, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 

Het recreatieproject Gravenbol, verwijderen:  
 
Pagina 104, REGIONALE WATEREN 

De Leijen, verwijderen:  
 
Pagina 104, gemeente Achtkarspelen   
Toevoegen:  

Fabrieksvaart  

Sânsleat  
 
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. 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 119, GEMEENTE LEEUWARDEN 

Merriedobbe, Nieuwe Wielen en het Rivongebied, toevoegen:  
 
 
Pagina 122, GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN (DDFK GEMEENTE) 
Verwijderen: 
Muizenried Jouswierpolder  
 
Pagina 124, GEMEENTE OPSTERLAND 
Toevoegen: 
Waskmar  
Voor bevisbare oever zie visplanner.  
 
Pagina 125, Gemeente Smallingerland  
Toevoegen: 

45. De Sanding (De Wilgen) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in alle wateren, behalve de wateren gelegen tussen of aan woonkavels. (HSV Voorwaarts) 

46. De Trisken (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

47. Morrapark (Drachten) (HSV Voorwaarts)    
Er mag worden gevist in de meest noordelijk gelegen vijver vanaf openbaar toegankelijke plekken niet grenzend 
aan woonkavels. 

48. Himsterhout (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
49. Westerbuorren (Boornbergum) (HSV Voorwaarts)    
Er mag worden gevist in de ten noorden van de Westerbuorren gelegen sloot, vanaf de vlonder. 
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50. Eijzingapaed (De Veenhoop) (HSV Voorwaarts)    
Er mag worden gevist in de watergang ten zuiden van het Eijzingapaed. 50m. ten westen en 150m. ten oosten 
van de oprit naar Eijzingapaed 14 vanaf de noordoever. 

51. Slingepark (Drachten)     

52. De Drait woonwijk (Drachten) (HSV Voorwaarts)    
Er mag worden gevist in de vijvers tussen de Zuiderhogeweg en De Hunze/Linde.  

53. Bouwen (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
54. M.L. Kingsingel (Drachten) (HSV Voorwaarts)  
Er mag worden gevist in de watergang grenzend aan de zuidzijde van de M.L. Kingsingel. 

55. De Singels (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

56. De Venen, Sportpark Splitting (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

57. De Venen (Drachten) ) (HSV Voorwaarts)   

58. Kantorenpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in alle wateren binnen het kantorenpark vanaf openbaar toegankelijke plekken niet 
grenzend aan woon-/werkkavels. 

59. De Wiken en Reidingpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)  

60. Fennepark (Drachten) (HSV Voorwaarts)  

61. De Folgeren (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in de grote vijver tussen De Twee Gebroeders en de Rival aansluitend de vijver langs de 
Noorderhogeweg in zuidelijke richting, de vijvers ten noorden van de Meer, de vijver ten oosten van de Orion en 
de vijvers ten zuiden van de Wetterwille vanaf openbaar toegankelijke plekken niet grenzend aan woonkavels.  
62. Burmaniapark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
63. De Feart en dorpswateren (Drachtstercompagnie) (HSV Voorwaarts)  
Er mag worden gevist in de sloot aan de westzijde van de Feart binnen de bebouwde kom. 

64. Haven (Nijega) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in de haven van Nijega tot aan de kruising Swettenwei-Westerein. 
65. Thalenpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in alle wateren van het Thalenpark. 

66. De Swetten (Drachten) (HSV Voorwaarts)   
Er mag worden gevist in de vijvers aan de Ee en de Rien 
67. Arendswyk 

68. De Wilgen  

69. Wateren ten zuiden van de Drachtstervaart   
70. Water in Oudega 

71. Wateren rondom de Zuiderhogeweg  
 
Pagina 133, GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN  
Verwijderen: 
Opvaart van het Hissemeer naar het Piekemeer 
 
Pagina 137 
Toevoegen: gemeente Terschelling 

Vaart tussen Hoofdweg en gemaal Kinnum   
 
Pagina 138, gemeente Tytsjerksteradiel 

Het Oudkerkermeer, verwijderen:   
 
Pagina 146, Visgebieden It Fryske Gea 
Natuurontwikkelingsgebied Lindewijk onder Wolvega, verwijderen: 
Kader en tekst over federatie. 
Dit gebied is nu landelijk ingebracht 
 
Pagina 147, LAUWERSMEER 

Het Lauwersmeer, toevoegen:  
 
Pagina 169, Gemeente Oldambt 
Toevoegen: 
Sloot langs de Westerwoldse Aa 
 
Pagina 187, gemeente Wierden 
Verwijderen:  
Wierdense Aa      
 
Pagina 195, gemeente Steenwijkerland 
HSV Steenwijk 



 

3 
 

Toevoegen: 
Eesveensche wetering     
Kallenkoterwetering     
 
Pagina 199, gemeente Zwartewaterland 
Toevoegen: 
Stadsgracht vanaf de Sluiskolk tot aan het Keppelbrugje.  
Haven de Beer       
Kolk Bodewes       
Het is niet toegestaan zich te begeven op gronden en dergelijke buiten de bermen langs het viswater, tenzij deze 
uitdrukkelijk zijn opengesteld. 
 
Pagina 216, GROTE RIVIEREN EN KANALEN 
Waal 
Toevoegen: 
Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Volle breedte vanaf de lijn gaande van krib km 915.565 (linkeroever) naar krib 915.710 (rechteroever) tot 
de lijn van krib 918.475 (linkeroever) naar krib 918.400 (rechteroever). 
Volle breedte vanaf kmr. 888.100 tot aan kmr. 895.500 
met uitzondering van de rechteroever tussen kmr. 890.635 en kmr. 895.500 
Volle breedte vanaf de lijn gaande van krib 934.390 (rechteroever) naar krib 934.455 (linkeroever) tot de 
lijn van krib 936.024 (rechteroever) naar krib 936.105 (linkeroever), inclusief de veerslob te Gameren en de 
veerslob te Tuil. 
 
Pagina 251 
Toevoegen: 
GEMEENTE BAARLE-NASSAU 
Kleine Heiloop 
 
Pagina 259 
Toevoegen: 
GEMEENTE HAAREN 
Broekleij en Zandleij 
 
Pagina 261, GEMEENTE HILVARENBEEK 
Toevoegen: 
Roodloop 
 
Pagina 266 
Toevoegen: Gemeente Middelburg 
HSV Middelburg 

Gemeente Wateren in en om Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl)  
Wateren Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl) 
Leden van HSV Middelburg en HV Vlissingen hebben geen Derde Hengeltoestemming of NachtVIStoestemming 
nodig om met drie hengels en of ’s nachts te vissen. 
Het gebruik van een paraplu/shelter in schutkleuren (bruin/groen) is toegestaan, een tent niet. 
De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden belemmerd. Voor eventuele schade 
wordt de visser persoonlijk aansprakelijk gesteld. 
Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. 
Alle vis dient teruggezet te worden. 
Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; aan te raden zijn kaden en 
graskanten. 
 
Pagina 270, GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 
HSV Oosterschelde – Zierikzee 
Toevoegen: 
Watergangen voormalige gemeenten Ouwerkerk en Nieuwerkerk. 
 
Pagina 275 
Toevoegen: gemeente Vlissingen 
HV Vlissingen 

Bloemetjesplas/Zwanenplas  

Kilometerbaan    

Saunaplas  

Eendenvijver  

Van Woelderenlaan/Willem Klooslaan   

Olympiaweg, Menno van Coehorngracht, Govert Flinklaan   

http://www.visplanner.nl/
http://www.visplanner.nl/
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Rosenburgplas  

Sloeplas   

Watergang Bossenburg  

Watergang Westerzicht  
Alle vis dient teruggezet te worden in hetzelfde water. 
Er mag gevist worden met maximaal 1 haak per hengel. 
Leden van HV Vlissingen en HSV Middelburg mogen met drie hengels vissen en hebben geen Derde 
Hengeltoestemming nodig om met drie hengels te vissen. 
De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden belemmerd.  
Voor eventuele schade wordt de visser persoonlijk aansprakelijk gesteld. 
Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. 
Activiteiten van derden (beroepsvissers, rondvaartboten, etc) mogen door visactiviteiten niet worden belemmerd.  
Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; aan te raden zijn kaden en 
graskanten.  
Auto’s parkeren op het gras langs de viswateren is verboden.  
Visplaatsen voor mindervaliden dienen vrij te zijn als deze mensen komen vissen. 
Vissen vanuit bootjes is niet toegestaan. 
 
 
Pagina 275 
Toevoegen: Gemeente Vlissingen 
HV Vlissingen  

Kanovijver     
Tussen de Herfstvakantie en Pasen mag gevist worden van 1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang. 
Tussen Pasen en de Herfstvakantie mag men alleen vissen tussen 1 uur vóór zonsopkomst tot 10 uur ’s 
morgens. 
Alle vis dient teruggezet te worden in hetzelfde water. 
Er mag gevist worden met maximaal 1 haak per hengel. 
Leden van HV Vlissingen en HSV Middelburg mogen met drie hengels vissen en hebben geen Derde 
Hengeltoestemming nodig om met drie hengels te vissen. 
De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden belemmerd.  
Voor eventuele schade wordt de visser persoonlijk aansprakelijk gesteld. 
Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. 
Activiteiten van derden (beroepsvissers, rondvaartboten, etc) mogen door visactiviteiten niet worden belemmerd.  
Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; aan te raden zijn kaden en 
graskanten. Auto’s parkeren op het gras langs de viswateren is verboden.  
Visplaatsen voor mindervaliden dienen vrij te zijn als deze mensen komen vissen. 
Vissen vanuit bootjes is niet toegestaan. 
 
Pagina 275, gemeente Veere 
HSV Middelburg 
Toevoegen: 

Sandenburgse Kreek   

Gapingse watergang   

Putten Staatsbosbeheer Veerse Kreek   

Veerse Kreek en omgeving   
Alleen op toegankelijke visplaatsen mag worden gevist. 
Leden van HSV Middelburg en HV Vlissingen hebben geen Derde Hengeltoestemming nodig om met drie 
hengels te vissen. 
Het vissen met de peur en het vissen met drijvende broodkorst is verboden. 
Het vissen vanuit bootjes is niet toegestaan. 
Alle gevangen vis dient te worden teruggezet. 
 
Pagina 291, GROTE REGIONALE WATEREN 
Verwijderen: 
Jachthaven de Rosslag en de tekst over de rosslag.  
 
Pagina 295, GROTE REGIONALE WATEREN 
Verwijderen: 
Jachthaven Stevensweert en de tekst over deze haven 
Toevoegen: 
in de Jachthaven gelegen op de Eilandplas mag niet gevist worden.  
 
 
 
 


