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Pagina 22, PROVINCIALE KANALEN
Hengelsportvereniging Ons Genoegen Woudenberg:
Valleikanaal vanaf de Rijksweg A-28 te Leusden tot aan de spoorlijn Utrecht–
Arnhem. Inclusief de bijbehorende voorwaarden van HSV Ons Genoegen.
Buiten kader plaatsen (waarmee dit water landelijk is ingebracht)
Pagina 39, gemeente Castricum
HSV Limmen, HSV Castricum en HSV De Sander te Akersloot:
Toevoegen:
Het Grote Kerkemeer en het Kleine Kerkemeer
Pagina 50, gemeente Hilversum toevoegen:
Sierwateren Hilversum
Vijvers bij Anna’s Hoeve
Sierwateren Hilversumse Meent
Alleen vanaf de walkant tot 50 meter aan beide zijden van de bruggetjes naar de diereneilanden en ook daar
waar beplanting aan het water grenst.
Voor bovenstaande wateren geldt:
Vissen met maximaal 1 hengel en aangewezen aassoorten, en/of, uitgezonderd de maanden april en mei, met
de worm. Alle gevangen vis dient te worden teruggezet in het betreffende water. Het gebruik van een leefnet is
verboden. Vissen met drijvend aas is niet toegestaan.

Pagina 138, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN toevoegen:
Eendrachtsvijvers aan de Woldweg
Pagina 143, gemeente Coevorden toevoegen:
Drostendiep
Pagina 170, gemeente Deventer toevoegen:
Traasterdijkvijver
Pagina 203, Gemeente Beuningen
HSV De Loenensche Well - Ewijk
Toevoegen:
Loenensche Well
•Bij wedstrijden verzoeken de benodigde ruimte vrij te houden en aanwijzingen van de organisatie op te volgen
•A.P.V Beuningen geldt ook voor dit viswater. ( Algemene Plaatselijke Verordening)
Het is verboden:
•Afval op de visplaats achter te laten
•De natuur te verstoren
•Tussen 1 november en 1 maart staken in het water te laten staan
•Nachtvissen
Pagina 222, REGIONAAL WATER
Beneden-Dommel toevoegen:
Pagina 238, toevoegen Gemeente Hulst
Wateren Oost Zeeuws-Vlaanderen
Pagina 239, toevoegen:
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Wateren Nuenen
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Na inval van de vorst mag niet meer worden gevist.
Het is niet toegestaan zich met een vaartuig of enig ander drijvend voorwerp in of op het water te bevinden.
Pagina 241, Gemeente Loon op Zand
Bergingsvijver aan de Amerikaweg te Kaatsheuvel toevoegen:
Het is niet toegestaan, om aan de waterkant, zonder toestemming van de visrechthebbende, evenementen zoals
bijv: clinics, jeugd vislessen en dergelijke te organiseren of andere (eventuele commerciële) activiteiten, die vis
gerelateerd zijn.
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