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Pagina 63, GEMEENTE IJSSELSTEIN 
Toevoegen: 
Gemeentewateren IJsselstein voor zover niet verhuurd aan derden. 
Het water mag worden bevist vanaf alle oevers, tenzij het gaat om oevers in particulier eigendom dan wel om 
openbare oevers waar uitdrukkelijk is bepaald dat het verboden is zich daar te begeven (verboden toegang). 
 
Pagina 72, GEMEENTE MONTFOORT 
Toevoegen: 
HSV Montfoort: 
Gemeentewateren Montfoort 
 
Pagina 81, GEMEENTE SCHAGEN 
Heemtmeer 
Toevoegen: 

- Alle gevangen vissen moeten direct worden teruggezet. 
- Het vissen zonder weerhaak is verplicht. 
- Het gebruik van een onthaakmat is verplicht. 
 
Pagina 120 (aanvullingslijst 2021), GEMEENTE LEEUWARDEN 

Verwijderen: 
De Boeg  

 
Pagina 137, GEMEENTE TERSCHELLING 
Toevoegen: 
Poldersloten Terschelling  
 
Pagina 152, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
Vervangen: 
Appe verwijderen, Vijver Bieslaan en Vijver Leliesingel toevoegen (appe gesplits in twee wateren) 
 
Pagina 155, GEMEENTE EMMEN 
Bij Kleine en Grote Rietplas: Toevoegen: 
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Pagina 169, GEMEENTE OLDAMBT 
Toevoegen: 
Watergang tussen Oldambtmeer en Nieuwe Kanaal 
 
Pagina 279, GEMEENTE ZUIDPLAS 
Toevoegen: 
Gemeentewateren gemeente Zuidplas 
 
Pagina 189, GEMEENTE DEVENTER 
Toevoegen: 
Hank Deventer Stadsstrand 
Niet vissen achter de woningen en voor de terrassen van Stadsstrand Meadow 
 
Pagina 189, GEMEENTE DEVENTER 
Toevoegen: 
Hank Stadscamping Deventer 
-  Vissen in de Hank is alleen toegestaan vanaf de noordelijke oever, vissen vanaf de zuidelijke zijde is niet 
toegestaan incl. de camping 
- Vissen is alleen toegestaan in het gearceerde gebied. Zie kaartje. 

 
 
Pagina 189, GEMEENTE DEVENTER 
Toevoegen: 
De Worp in Hank 
Vissen is alleen toegestaan in het gearceerde gebied. Zie kaartje. 

 
 
Pagina 222 (aanvullingslijst 2021), GEMEENTE BERG EN DAL 

Driehoekige vijver aan de Mies in Groesbek 

Verwijderen:  

Pagina 222, GEMEENTE AALTEN 
Verwijderen: 

Politiekolk te Bredevoort  
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Pagina 289 9. Maasplassengebied Midden – Limburg 
Eerste deel tekst vervangen met: 
Het is verboden: 
- ’s nachts te vissen in de Midden-Limburgse Maasplassen, tussen zonsondergang en zonsopgang, tenzij in 

de voorwaarden anders is aangegeven; 
- om met een boot door grote groepen vogels (100+) te varen; 
- te vissen vanaf aanlegsteigers; 

- om gevangen vis mee te nemen. Alle vissen dienen levend in hetzelfde water teruggezet te worden. 
Uitgezonderd het voorhanden hebben van zoutwater aasvis en zoetwater aasvis. Voor zoetwater aasvis geldt 
een maximummaat van 25cm en een maximum van 5 stuks; 

- een leefnet te gebruiken, uitgezonderd vergunde wedstrijden. 
Zonder (schriftelijke) toestemming van de eigenaar/beheerder/ exploitant mag de vergunninghouder de 
toeristische-recreatieve projecten, zoals jachthavens, campings en bungalowparken niet betreden; 
 

 

 

 

 

 
 
 


