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Pagina 53, Gemeente Gooise meren
Toevoegen aan federatief kader AWHB:
Vijvers Dobbertjeskom, Bliekwijk en Vinkenplas
Vijver tussen de Prins Bernardsingel en de Burgemeester de Raadtsingel
Pagina 154, VIJVERS GRONINGEN
Toevoegen:
Watergangen nabij de Golflaan
Verboden vis mee te nemen. Vissen is slechts toegestaan met één hengel.
Pagina 161, Gemeente Groningen
Reitdiep verwijderen
Pagina 161, Gemeente Groningen
Toevoegen:
Woldmeer en bijbehorende watergangen in Meerstad waaronder de kanobaan
Het is verboden:
Zich met auto’s, motoren, bromfietsen en andere voertuigen op oevergrongen, onderhoudspaden en
dijken te begeven. Gemotoriseerd verkeer op fietspaden is n iet toegestaan;
Om te vissen vanaf beweegbare bruggen en voor de doorvaartopeningen van vaste bruggen of op
andere wijze de scheepvaart te belemmeren;
Om te vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst;
In de directe nabijheid van woningen en bouwkavels te vissen en op plekken waar de privacy van
bewoners kan worden verstoord;
Gevangen vissen mee te nemen. Alle gevangen vis dient in hetzelfde water te worden teruggezet. Uitzet
van elders gevangen of aangeschafte vis is streng verboden;
IJzeren hengelsteunen te gebruiken;
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportvisserij Groningen Drenthe viswedstrijden in het
Woldmeer te organiseren of hieraan deel te nemen.
Bovengenoemde bepalingen gelden ook voor de bewoners van Meerstad. Ook voor hen geldt dat
sportvissen, ook vanaf eigen erf, alleen is toegestaan mits men in bezit is van een geldige VISpas.

Pagina 171, Gemeente Tynaarlo
Toevoegen:
Vijver Maatschappijgat
Vijvers Vries
Vijver Esveen, vijver langs de Groenkampen, vijvers langs de Fledders, vijver Kerspel, vijver Soltstede, vijver
Diepsloot en vijver Klaverkampen
Pagina 171, Gemeente Veendam
Toevoegen
Visplas Langeleegte
Vissen mag uitsluitend op daartoe aangelegde visplaatsen
Verboden vis mee te nemen
verboden voor (belly)boten en surfplanken, barbecue en open vuur zijn verboden.
Parkeren kan bij het buurthuis of de p-plaats bij de naastgelegen tennisvelden.
Wateren langs de N33 te Veendam in de Dallen II
Pagina 186, Gemeente Losser
Toevoegen:
Dinkel vanaf de Duitse grens tot aan de Schoklandbrug, beide oevers.
Ruhenbergerbeek vanaf de uitmonding vanuit de Duitse grens tot aan de uitmonding in de Dinkel
Pagina 189, Gemeente Deventer
Basiskanaal incl. 1e, 2e en 3e Havenarm
Toevoegen:
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Pagina 216, GROTE RIVIEREN EN KANALEN
Waal
- Volle breedte vanaf km 929.500 tot km 951.000. Met uitzondering van: het veerslob te Gameren, het veerslob
te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 tot 936.000.
Wijzigen in:
Vanaf km 931.400 rechteroever (noordzijde) en linkeroever (zuidzijde) km 932.000 tot km 951.000. Met
uitzondering van:
- Het veerslob te Gameren, het veerslob te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 tot 936.000.

Pagina 229, Gemeente Overbetuwe
Verwijderen:
Watergang langs Paardenbloem en Hoenveldsestraat
Pagina 242, REGIONAAL WATER
Toevoegen:
ALGEMENE VOORWAARDEN WATEREN STICHTING SPORTVISSERIJCOMBINATIE ZUID-HOLLAND (HSV
GHV - Groene Hart, Sportvisserijbelangen Delfland en HSV Groot Rotterdam):
1) Er geldt een algemeen meeneemverbod van alle (zoetwater)vis. Het is dus Catch & Release.
2) Karper, roofvis en aal/paling moeten direct in hetzelfde water worden teruggezet (een karperbewaarzak of
bewaarsling is niet toegestaan).
3) Het is NIET toegestaan om in de gesloten tijd voor aassoorten gericht (o.a. met een dropshot montage) met
worm op roofvissen te vissen.
4) Met 3 hengels vissen is NIET toegestaan.
Pagina 250, Gemeente Alblasserdam
Toevoegen:
Stichting V.I.S.S.E.N. (Alblasserdamse Hengelaars)
De Oude Wetering in polder van Nieuw-Lekkerland
Wateren van Stichting V.I.S.S.E.N. in Oud Alblas
Pagina 256, Gemeente Moerdijk
Toevoegen:
Wateren Klundert
Pagina 264, Gemeente Loon op Zand
HSV De Vrolijke Vissers, Loon op Zand:
Toevoegen:
Vijver Belgiëstraat
Pagina 271, Gemeente 's-Hertogenbosch
Toevoegen:
De Dieze
vanaf de Zuid-Willemsvaart tot aan het Kanaal Engelen-Henriëttewaard, exclusief de Ertveldplas.
Pagina 298, Gemeente Leudal
Toevoegen:
Tungelroyse beek/Neerbeek
Vanaf het kanaal Wessem – Nederweert tot aan de Maas, uitgezonderd het afgerasterde gedeelte behorende bij
het woonhuis, werkplaats en kruidvang van het waterschap gelegen aan de Biesstraat no. 78 te Heythuysen
Het is verboden om:
Zich met een vervoermiddel te bevinden op de oevers
In de periode van 16 maart tot 31 juli te vissen vanaf de Speckerbrug tot aan de zandvang in Neer
Vissen mee te nemen met uitzondering van 2 snoekbaarzen en aasvisjes
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