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Pagina 61, GEMEENTE HOLLANDS KROON 
HSV ‘t Voorntje te Wieringerwaard: 
toevoegen: 
Gemeentewateren Wieringerwaard  
Alle binnen de kernen Wieringerwaard gelegen gem. waterpartijen (incl. vijvers).   
Gemeentewateren Anna Paulowna 
Alle binnen de kernen Kleine Sluis/Spoorbuurt gelegen gemeentelijke waterpartijen (incl. vijvers).   
 
Pagina 82, GEMEENTE SCHAGEN 
HSV De Eendracht te Burgerbrug: 
toevoegen: 
Polders nabij Schagerbrug en Sint Maartensburg.       
 
Pagina 118, GEMEENTE LEEUWARDEN 
HSV Leeuwarden: 
Vijverpartijen aan de Tjallinga, De Skeakels, De Snoek, De Lel en de 
Setangel . 

verwijderen:  

 

Pagina 195, GEMEENTE STEENWIJKERLAND 

Algemene Bond van Binnenvissers NW-Overijssel: 

toevoegen: 

Het gebruik van een meertandige haak is alleen toegestaan bij het vissen met kunstaas of takels voor dood aas. 

De sportvisser mag slechts één snoek en één snoekbaars in bezit hebben. 

Kleine Belterwijde 

Schutsloot 

Toppenkolkje 

Stobbenkolkje 

Oostelijke Wetering 

Brouwersgaten 

Hoosjesgracht 

Dorpsgracht 

Bruggetjesgracht 

Bovenboersevaart 

Zuideindigerwijde 

Dwarssloot 

Kerkgracht 

Oostelijke en Westelijke Schutsloot 

Haagjesgracht 

Klossenvaart 

Paaslooervaart 

Brouwersgracht 

Pinkesloot 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Pagina 205, GEMEENTE ZWOLLE 

De Zandwinput Steenwetering  

verwijderen: 

Looprecht voor een strook grond van 5 m gemeten vanuit de oever. 

toevoegen: 

 

 

 

 

Pagina 212, GROTE RIVIEREN EN KANALEN 
De Linge (ten oosten Amsterdam Rijnkanaal) 

Vanaf Rijksweg N839 Huissen-Bemmel tot aan de autoweg Nijmegen-Arnhem A325 .  

Nachtvissen met schuilmiddel is toegestaan na het paardenhuis tot de afsplitsing van het naast gelegen water 

(naast het Patrouillepad). Vissen is alleen toegestaan vanaf de wegzijde. 

vervangen door: 

Nachtverblijf is toegestaan in de gemeente Lingewaard (N839 tot park Lingezegen bij Patrouille pad Zuid) 
 

Pagina 286, GROTE REGIONALE WATEREN 

toevoegen: onder Rivier de Maas 
Voor alle Maasdelen geldt: 
Het is verboden te vissen: 
a. in een bij een stuw aangebrachte vispassage; 
b. binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van een bij een stuw aangebrachte vispassage; 
c. binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw. 

 
Pagina 287, GROTE REGIONALE WATEREN 
toevoegen: Sportvisserij Limburg en Visstand Verbetering Maas 

1.g Grensmaas   
Grensmaas vanaf de stuw te Borgharen tot de Belgische grens ter hoogte van de monding van de Huyskensplas 
te Stevensweert (grenspaal 126). 
Met uitzondering van het voormalig deel Julianaplas te Meers. 
Het meenemen van gevangen vis is verboden. De volgende vissoorten dienen direct te worden teruggezet: 
karper, barbeel, serpeling, sneep, beekforel, zeeforel en zalm. 
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Voor het gedeelte van de Grensmaas vanaf de stuw te Borgharen tot aan de monding van Geul geldt: 

- Visrechthebbende: Visstand Verbetering Maas 
- Nachtvissen voor leden van VVM is toegestaan zonder extra nachtvistoestemming. Zie het reglement 

van VVM voor aanvullende voorwaarden. 

- De derde hengeltoestemming van VVM is ook geldig. 
 
Pagina 299, GEMEENTE MAASGOUW 
Bosmolenpolas 
toevoegen: 
Het wordt geadviseerd om het voergebruik zoveel mogelijk te beperken. Het is verboden meer dan 4kg (lok)voer 
per dag in bezit te hebben en te voeren.  
Het meenemen en doden van gevangen vis is verboden.  
 
 

 
 


