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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021 
Versie: 08-04-2021 
 
Pagina 38, GEMEENTE AMSTERDAM, Pagina 93, GEMEENTE WATERLAND en Pagina 66, GEMEENTE 

LANDSMEER 

HSV Landsmeer den Ilp: 

Toevoegen: 

Alle snoekbaars gevangen in de maand maart moet onmiddellijk na het vangen in hetzelfde water worden 

teruggezet.  

Snoekbaars kleiner dan 50 cm of groter dan 70 cm moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water terug 

worden gezet. 

Maximaal mag per visdag en per hengelsporter 1 (één) snoekbaars in het bezit zijn. 

Pagina 49, GEMEENTE DRONTEN 
Riettocht (het brede stuk bij de woonboten is verboden te vissen). 
veranderen door: Riettocht (zie VISplanner voor het toegestane deel) 
 
Pagina 100, GEMEENTE ZEEWOLDE 
HSV Ons Stekkie – Zeewolde: 
Het vissen tussen 23.00 uur en 06.00 uur is binnen de bebouwde kom niet toegestaan. 
Vervangen door: 
Het vissen tussen 23.00 uur en 06.00 uur is binnen de bebouwde kom én in de Harderhaven niet toegestaan. 
 
Pagina 116, GEMEENTE HEERENVEEN 
Zandwinput Tjalleberd 
Toevoegen:  

Het is niet toegestaan om te voeren  

Wijzigen: 

Bevissingsperiode: 1 juli t/m 28 februari – wijzigen naar 1 juli t/m 1 januari 

 

Pagina 121, GEMEENTE NOARDEAST FRYSLÂN  
Toevoegen: 

Dorpsvijver lange Doniastrjitte Burdaard  

Dorpsvijver Brantgum  

Dorpsvijver op kruising Ljouwerterdyk en Reinderslaan Ferwert  

Dorpswater Oosternijkerk  

Dorpswateren Hallum  

Dorpswateren Holwerd  

Dorpswateren Kollumerzwaag  

Opvaart vanaf Dokkumer Ee in Burdaard  

Poel langs Poelepaed  

Dorpswateren Kollum  
 
Pagina 121, GEMEENTE NOARDEAST FRYSLÂN  
HSV Leeuwarden 
Toevoegen: 

Vijver aan de Vergulde Klok  

Vijver langs de rondweg noord t.h.v. het Slachthuis  

Vijver voor Probo  

Vaart ten westen van Betterwird  

Verbindingskanaal tussen Dokkumer Ee en Woudvaart  

Wateren Zuiderpoort en Zuiderschans  

Vaart onder straat de Spinnekop  

Gracht door stadscentrum  

Vijvers wijk it Fûgellân   
Waterranonkel  

Wateren wijk Kooilanden  

Parkwater Bonifatiuspolder  

Sloot langs Bronlaan  

Vijver voor politiebureau  

Vijver voor kinderboerderij   

Parkvijver langs van Eysingalaan  

Wijk ten noorden van de trekvaart Kollum  
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Pagina 124, GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 
De Koele 
Verwijderen: Het is niet toegestaan vanuit boten te vissen en de oever aan de zuidwestzijde van de plas te 
betreden. 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
 
Pagina 124, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Rottige Meenthe, Pieter Stuyvevsant kolk 
Verwijderen:  “a. bevissingsperiode… …. Kaart Rottighe Meenthe” 
Verwijderen:  kaartje. 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
i. Vissen toegestaan vanaf de steigers of aangegeven plaatsen (tevens mindervalidensteiger aanwezig) 
 

Pagina 125, GEMEENTE OPSTERLAND 
Kattepoel 
Toevoegen:  

• Het is niet toegestaan om te voeren  

• Vissen uitsluitend toegestaan vanaf de vissteiger  

 

Pagina 125, GEMEENTE OPSTERLAND 
Waskmar 
Toevoegen:  

• Het is niet toegestaan om te voeren  

 

Pagina 145, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Rottige Meenthe, Scheene vanaf Scheenesluis 
Rottige Meenthe, Scheene vanaf kruising 
Rottige Meenthe, Scheene nabij Ale Bakkers Broggien  
Rottige Meenthe, Scheene vanaf Kerkeweg 
Rottige Meenthe, Nijetrijne petgaten 
Rottige Meenthe, Nijetrijne Lampevaart 
Rottige Meenthe, Munnekeburen Bakersvaart 
Rottige Meenthe, Munnekeburen Meulevaart 
Verwijderen: “a. bevissingsperiode……. Oever te vissen” 
Verwijderen: kaartje 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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 
g. Toegangsregels zoals aangeven in het terrein d.m.v. bebording zijn altijd leidend m.b.t. het looprecht/ toegang 
van een gebied. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
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Pagina 145, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Vinkegavaartplas 
Verwijderen: “a. bevissingsperide… …. Oever te vissen” 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
 
Pagina 146, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Bekhofplas 
Het gebruik of hebben van vaartuigen op het viswater en het vissen vanaf de zuidelijk oevers is niet toegestaan. 
Bevissingsperiode: 1 juni t/m 28 februari (tenzij anders aangegeven). Nachtvissen verboden. Verboden oevers te 
beschadigen en het rietgewas te betreden. Verboden vogelnesten te verstoren, eieren te rapen en bloemen te 
plukken. Het is verboden te vissen vanuit een vaartuig of belly boat. 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
 
Pagina 146, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Brandemeer Oldelamer Petgat 
Verwijderen: “vissen vanaf de… ….. Rottighe Meenthe”  
Verwijderen: Kaart met jaarrond en beperkte bevisperiode 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
i. Vissen vanaf de wegkant op gemaaide plaatsen 
 

Pagina 146, GEMEENTE WESTSTELLINGWERF 
Brandemeer Oldelamer Infohut 
Verwijderen: “er mag uitsluitend…. …..kaart Rottighe Meenthe”.  
Verwijderen: Kaart met jaarrond en beperkte bevisperiode 
Vervangen door: 
Visgebieden Staatsbosbeheer. 
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. Verboden 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. 
h. Het is niet toegestaan om te voeren 
i. Er mag uitsluitend gevist worden in het voorste petgat, vanaf het wandelpad.  
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Pagina 180, GROTE RIVIEREN EN KANALEN 
Overijsselse Vecht  
Toevoegen: Het is verboden te varen op de Vecht in de periode van 1 november tot en met 31 maart. Dit geld 
voor het gedeelte vanaf de Duitse grens tot daar waar de Regge in de Vecht uitmond (Hessel Mulertbrug) Tevens 
is het verboden te varen op dit gedeelte tussen zonsondergang en zonsopgang. 
Sportvisser die wel willen varen in deze periode kunnen een ontheffing aanvragen bij het waterschap 
Vechtstromen (info@vechtstromen.nl). 
 
Pagina 257, GEMEENTE GELDROP-MIERLO 
HSV De IJzeren Man – Geldrop: 
Westelijke vijver; water gesplist van Oostelijke vijver, bijzondere bepalingen vervangen door: 
- Nachtvissen is niet toegestaan. 
- Gevangen vis moet direct na vangst in hetzelfde water worden teruggezet. 
- Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan (wedstrijden uitgezonderd). 
- Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
- Verder gelden de voorwaarden die horen bij de (Jeugd)VISpas. 
Oostelijke vijver; water gesplitst van Westelijke vijver, bijzondere bepalingen vervangen door: 
- Nachtvissen is alleen toegestaan met een nachtvisvergunning van HSV De IJzeren Man. 
- Gevangen vis moet direct na vangst in hetzelfde water worden teruggezet. 
- Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan. (wedstrijden uitgezonderd). 
- Verder gelden de voorwaarden die horen bij de (Jeugd)VISpas. 

 

Pagina 275, GEMEENTE THOLEN 

Gemeente wateren Gemeente Tholen 

Toevoegen: Visrechthebbende: HSV de Zeebaars – Scherpenisse: 

Karper moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet. 

Het is verboden om landerijen te betreden zonder toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker. 

 
 
 
 

 

 

 


