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Aanvulling bij de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
Versie 06: juli 2010 
 
De hieronder vermelde wateren en voorwaarden zijn een 
aanvulling op de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
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 & federatieve Lijst van 
Viswateren een afdruk van deze pagina bij u te hebben. 
 
Visserijwet 

Op pagina 7, direct onder het kopje Nachtvissen 
toevoegen: 
Reglement voor de binnenvisserij 1985 art. 7, lid 3 
Nachtvissen is het hele jaar toegestaan in onder 
meer: 

- de Rijn, de Maas en alle andere stromende wateren, 

welke met de twee eerstgenoemde in open gemeenschap 

staan en daarvan water afvoeren;  

De volledige omschrijving is te vinden op de website van 
Sportvisserij Nederland. 
 
Federatie Oost Nederland 
Op pagina 82/83 ter verduidelijking:  
� Het vissen op snoek, evenals het in bezit hebben of 

meenemen van snoek geldt voor alle delen van De 
Weerribben. 

 
Sportvisserij NoordWest Nederland 
HSV VIOD Heerhugowaard 
� De waterpartijen gelegen in Stad van de Zon. Het is 

verboden te voeren of te vissen met pinda’s. 
 
Eerste Rhenense Hengelaarsvereniging De Voorn 
� Lingevak 900 meter beneden de brug in de 

Dalwagenseweg tot de brug in de Marktstraat. 
� Rechterzijde van de Nederrijn, vanaf het 

Opheusdense Veer onder de gemeente Wageningen 
(ca. kmr. 908.000) tot ca. kmr. 917.375 onder de 
gemeente Amerongen (Inclusief het looprecht over 
een breedte van ca. 2 meter.) Met uitzondering van 
het gedeelte vanaf het Valleikanaal tot de eerste 

rechte krib stroomafwaarts voorbij de verkeersbrug 
Rhenen-Kesteren (wedstrijdparcours De Voorn). 

 
Federatie Gooi & Eemland 
HBIJ HSV Lelystad 
� Lelystad, het water gelegen achter ’t Kofschip. 
 

 

Wijzigingen Federatieve lijst Sportvisserij NoordWest 
Nederland en federatie Gooi & Eemland. 
 
Blz 12 � toevoegen bij de Zandput: Het uitzetten van 
karperstekken middels vaartuigen is verboden. 
 
Blz 47 � toevoegen: 

Heinoomsvaart tussen Wilnis en recreatieterrein 
Heinoomsvaart, aan de Bovendijk (HSV Wilnis) 
Heinoomsvaart tussen recreatieterrein Heinoomsvaart 
en Oudhuyzersluis (HSV Wilnis) 
Heinoomsvaart tussen Oudhuyzersluis en Kromme 
Mijdrecht (AUHV) 
 
Blz 51 � verwijderen: kader onderop deze pagina. Hier 
mag alleen worden gevist door leden van De Voorn. 
 
Blz 56 � De Nederrijn: uitgezonderd het wedstrijd-

parcours, dat (ruwweg) loopt vanaf de ingang van het 
Valleikanaal tot stroomafwaarts de 1e krib. 
 
Blz 56 � Gemeente Almere 

Algemeen: Voor het organiseren van wedstrijden en 
evenement op wateren van HSV Ons Genoegen dient 
toestemming te zijn gegeven door HSV Ons Genoegen-
Almere. 
Eventuele wijzigingen, respectievelijk aanvullingen op 
deze vergunning worden gepubliceerd in 'De Opsteker' 
en zijn te vinden op www.hsvog.nl. 
Als voorwaarde toevoegen: Van 1 maart t/m 31 mei is 
het in deze wateren niet toegestaan te vissen met dood 
aasvisje, slachtproducten, kunstaas of kunstvliegen 
groter dan 2,5 cm. 
 
Blz 68 ���� Gemeente Almere 

Noorderplassen vervangen door: 
Noorderplassen (uitgezonderd de gedeeltes tussen de 
bebouwing). 

 

Pagina 74 toevoegen: 
Gemeente De Bilt 
Gewestelijke pachtcommissie Utrecht 
� Wateren in recreatiegebied Gagelbos voor zover 

eenvoudig bereikbaar vanuit de berm van de 
openbare weg en/of de fietspaden. (zie kaart) 

- gebruik van tenten en windschermen niet toegestaan 
- aanwezigheid hond niet toegestaan 
- nachtvissen is het hele jaar verboden 
- verboden karper of snoek mee te nemen 
- verboden waterplanten te verwijderen 
- verboden vogels te verstoren 
- verboden viswedstrijden of andere 
hengelsportevenementen in groepsverband te houden 
- verboden te vissen in de fortgracht van Fort Ruigenhoek 
 

 
 
 

Federatie Midden Nederland 
Op pagina 106 vervangen: 
h Nachtvissen is toegestaan in de maanden juni, juli en 

augustus, tenzij anders is vermeld. Dit geld niet voor 
de gedeelten van de grote rivieren Neder-Rijn, 
Pannerdensch kanaal, IJssel, Waal en Maas. Hier is 
het hele jaar nachtvissen toegestaan. 
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Pagina 107 toevoegen:  
Neder-Rijn  
- Linkeroever: vanaf km 880.000 tot de kop van de 
Malburgse haven (km 881.660); 
- Rechteroever: vanaf km 880.000 tot de kop van de 
Malburgse haven (km 881.660). 
 
Op pagina 108 toevoegen: 
EATH Onder Ons te Tiel 
� Het ‘Rossumse” viswater, gerekend de zuidoever 

vanaf de rivier de Waal, tot de Rijksdijk van de sluis 
te St. Andries van de scheiding Heerewaarden-
Rossum, buiten de dijk stroomafwaarts tot de 
scheiding Rossum-Hurwenen en gerekend de 
noordoever, de scheiding van Heesselt-Varik tot de 
scheiding Heesselt-Opijnen (km 924 tot km 929), 

met uitzondering van de haven der Heesseltse 
steenfabriek. 

 

Op pagina 109 toevoegen:  
HSV De Brasem te Tiel 
� De voorhaven (Tielse zijde) van het Amsterdam-

Rijnkanaal onder Tiel. 
 
Op pagina 110 toevoegen: 
Bijzondere voorwaarden code 3,4 en 5 
 
Stadswateren Doetinchem 

- Vijver Beukenhage 
- Kennedy vijver 
- Kapperskolk 
- Vijver Onstein / Ampsen 
- Vijver Boekweitdreef / Koriander- Belderstraat 
- Veldvijvers Kruidenlaan, 7 stuks 
- Vijvers Liemersweg 
- Vijver Esdoornlaan 

 
 
 
Op pagina 111 onder toevoegen: 
� De Zandmeren te Kerkdriel. 
 
Pagina 112, De Bijland en Eendekolk: 
Voorwaarden: 
- Het is verboden om meer dan één snoek of één 

snoekbaars in bezit te hebben; 
- Hengelen vanuit een boot is niet toegestaan; 

- Vissen alleen toegestaan op aangewezen visoevers; 
- Vissen alleen toegestaan tussen één uur voor 

zonsopkomst en één uur na zonsondergang; 
- Het plaatsen van tenten en bivvy’s is verboden. 
 
Op pagina 113 als voorwaarde toevoegen: 
� Op de Gouden Ham is het gebruik van boot wel 

toegestaan. 
 
HSV Gorinchem 
� Alle tot de gemeente Gorinchem behorende 

watergangen, singels en sierwateren - voor 
zover deze vanaf de openbare weg te bereiken zijn – 
met uitzondering van het Merwedekanaal, het 
Zederikkanaal, het Kanaal van Steenenhoek, De 
Linge, het Dalemse Wiel, de Lingehaven, de 
waterpartij Lindelaantje en de Vliet, de 
Schelluinsevliet vanaf de spoorwegovergang 
Banneweg tot aan het viaduct van de Rijksweg over 
de Bataafsekade, het Zwanenwater, het 
Paardenwater, het privéwiel fam.van Vliet, het grote 
Wiel en het kleine Wiel. 

 
Wijziging Federatieve lijst federatie Midden Nederland & 
Sportvisserij Zuidwest Nederland & Oost Nederland 
 
Blz 163 � verwijderen: Tot 1 maart is het verboden te 
vissen in vijver St. Jan gelegen aan de Winkelsteegseweg. 
 
Blz 163 � Stadswateren Nijmegen 

Verwijderen: Uitgezonderd zijn de vijvers in het 
Kronenburgerpark, de weg door Jonkerbos, de singel 
langs de Rapsodiestraat, singel tussen de Meijhorst en 
van Apelterenweg, singel ten noorden van de splitsing 
Meijhorst en Tolhuis. 
 
Toevoegen: Uitgezonderd zijn de vijvers in het 
Kronenburgerpark, vijver bij de Tarweweg en de vijver 
tussen de Weezenhof en de Staddijk. 
 
Blz 169 � toevoegen: Linge vanaf de Grondduiker 

onder het Amsterdam-Rijnkanaal tot 460m 
stroomafwaarts. (HSV De Brasem te Tiel) 
toevoegen: Linge vanaf “Het Schut” tot aan de houten 

brug over de Linge en de Echteldse Kamp. (HSV De 
Brasem te Tiel) 
 

Blz 171 � toevoegen:  

EATH Onder Ons te Tiel 
� De baggergaten onder en boven de dam der 

Noordergeul te Heesselt, gemeente Neerijnen. 
 

 
Blz 177 ���� toevoegen: 

HSV Helpt elkander te Hattem 
� De Jachthaven te Hattem. Bepalingen Jachthaven 

Hattem: Men mag geen overlast veroorzaken, in 
welke vorm dan ook. Alle werkzaamheden in of bij 
de jachthaven moeten ongehinderd doorgang 
kunnen vinden. Aanwijzingen door of namens de 
havenmeester dienen stipt en onvoorwaardelijk te 
worden opgevolgd. Het betreden of gebruik maken 
van de aanlegsteigers is ten strengste verboden. 
Uitsluitend vaste hengel, zonder opwind-
mechanisme, is toegestaan. 

 

 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
� Het water binnen het recreatiegebied De Lithse 

Ham (voor zover in eigendom van de gemeente Oss) 
– zie onderstaande kaart. 

 

 
 
ONI Terneuzen 
� Het kanaal Gent-Terneuzen (in Nederland). Met 

uitzondering van: 
- de oostkant, tussen de brug Sas van Gent en de 
grens met België, met name de Sint Anthoniekade. 

- Het schiereiland aan de jachthaven Sas van Gent 
genoemd van Clubhuis de Savana t/m de brug Sas 
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van Gent; dit zijn de Zwembadstraat en de 
Arsenaalstraat. 

o Er mag slechts worden gevist met één hengel en 
aangewezen aassoorten. 

o Er mag geen vis worden meegenomen. 
o Er mag geen leefnet worden gebruikt. 
 
Vervangen: 
Op pagina 126 staat : 
4. Wassenaarse HSV:  
De Zijlwetering van de Schulpbrug (Lange Kerkdam) tot 
de vijver van Kasteel Oud Wassenaar 
  
Dit moet zijn/worden: 
De Zijlwetering(Wassenaarse wetering) 
1. Van de Schulpbrug (Lange Kerkdam) tot de vijver van 
Kasteel Oud Wassenaar 
2. Vanaf de brug in de Landge Kerkdam tot aan de Oude 
Rijn 

 
Pagina 128, nr 8, vervangen:  
Voor toestemming tot het houden…….. tot en met het 
mailadres. 
 
Door: Het nachtvissen aan de putten is uitsluitend 
toegestaan met een geldige nachtvispas die via hsv de 
graafstroom/de alver te verkrijgen is. 
Voor toestemming van het houden van wedstrijden dient 
men zich te wenden tot de heer R de Zeeuw (06-
13504300) email hsvdegraafstroom@hotmail.com 

 
 
Pagina 132, nr 1, tweede bolletje, gearceerde deel 
vervangen door; de volle breedte van 153.000 tot 
159.300 is eigendom van HSV VBG Gennep voor het 
houden van wedstrijden is toestemming nodig van VBG 
Gennep. De rechterhelft (Limburgse zijde) van de Maas 
vanaf km 156.000 tot 157.200 (monding Niers) nacht 
vissen niet toegestaan, cultuur/natuurgebied, plaatselijk 
bekend als Genneperhuis ruïne. 
 
 
 
Op pagina 136 vervangen: 
De Zuid-Willemsvaart vanaf de Dieze te 's-Hertogenbosch 
tot aan de provinciegrens Noord-Brabant/Limburg. Inclusief 

het afgesloten gedeelte van de Zuid-Willemsvaart, gelegen 
in de gemeente Helmond. 
- Er mag niet vanaf de horecasteiger ter hoogte van het 
Havenplein (Helmond) worden gevist. 
- Op het grondgebied van de gemeente Schijndel, 
uitgezonderd het gebied tussen de toegangsweg tot 
Kanaaldijk–Zuid 1 en de Houterdsedijk, alsmede binnen 
een afstand van 100 meter van de sluis te Schijndel, is 
tijdens het nachtvissen het gebruik van eenvoudige 
kampeermiddelen toegestaan. Onder eenvoudige 
kampeermiddelen wordt verstaan: een paraplu, al dan 
niet voorzien van daarbij behorende flappen of een tent, 
met een maximale afmeting van 3 x 3 meter. Het 
kampeermiddel moet een neutrale groene, bruine, of 
camouflagekleur hebben. Het plaatsen van een 
kampeermiddel is uitsluitend toegestaan binnen een 
afstand van 10 meter van de waterlijn. Per hengelaar 
mag slechts één (1) kampeermiddel worden geplaatst of 
geplaatst worden gehouden. 
- het gebruik van geluidsapparatuur, daaronder begrepen 
beetverklikkers, is verboden binnen een afstand van 200 
meter vanaf de bewoonde bebouwing. 
 
Op pagina 136/137 onder nummer 23 toevoegen: 
� de Waal, vanaf kmr. 931.000 tot kmr. 951.000 

(Vloerkenszijfing of de Limietscheiding van Vuren en 
Dalem), inclusief de veerstoepen te Gameren en Tuil. 

� de linkerhelft (Noord-Brabantse zijde) van de Maas 
te Bokhoven, vanaf kmr. 221.650 tot kmr. 223.000 

 
 
 
Op pagina 142/143 vervangen: de voorwaarden voor 
het Volkerak-Zoommeer + kanalen 
- Natura 2000-gebied: de delen op de kaart die 
gearceerd zijn met lijnen en stippels. 

- In Natura-2000 gebied mag alleen gevist worden 
vanuit vaartuigen. Waar een vooroeververdediging 
aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 m uit de 
buitenteen van de vooroeververdediging.  

- De sportvisserij mag niet worden uitgeoefend in die 
delen van de Natura-2000 gebieden die op kaart 
staan aangeduid met ‘geen bevissing’.  

- De sportvisserij mag in de periode 1 augustus tot 31 
maart niet worden uitgeoefend in die gebieden die op 
de kaart staan aangegeven met ‘bevissing 1 april t/m 
31 juli’.  

- In het resterende deel (= geen Natura 2000- gebied) 
mag jaarrond gevist worden. 

 
- Alle materialen en afval dienen op een zodanige 
wijze opgeslagen te worden dat ze niet door 
verwaaiing, verspoeling of op andere wijze verspreid 
kunnen raken. 

- Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten 
gevolge van de vergunde activiteit in aanraking 
komen met de bodem of het oppervlaktewater 
worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende 
verwerker gebracht. 

- Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid 
producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt 
noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband 
met communicatie of veiligheid) 

 
 
Sportvisserij Limburg 
Op pagina 155 onder nummer 8 (de beken in Noord-
Limburg) toevoegen: 
� De Groote Molenbeek. Let op de aanvullende 

bepalingen op pagina 156! 


