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Pagina 24, PROVINCIALE KANALEN 
Valleikanaal 
Toevoegen: Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden van HSV De Rietvoorn – Veenendaal. 
 
Pagina 81, GEMEENTE SCHAGEN 
HSV De Baars te Schagen 
Toevoegen:  
- Karper en snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!  
- Bij het vissen op roofvis en karper is het gebruik van een onthaakmat verplicht! 
 
Pagina 92, GEMEENTE VEENENDAAL 
Toevoegen: Gebruik een groene of gecamoufleerde tent om wildkamperen tegen te gaan. 
 
Pagina 106, GEMEENTE DANTUMADIEL 
Toevoegen: 
VISparel Feanwâlden  

Pagina 190, GEMEENTE HATTEM 
Toevoegen: 
De Gelderse Kolk  
 
Pagina 222, GEMEENTE BERG EN DAL 
Verwijderen: Ooijsche Graaf vanaf toegangsweg Kon.Julianalaan nr. 94 tot aan einde 
bij de Erlecomsweg aan de Duffeltdijk. 
 
Pagina 244, REGIONAAL WATER 
Aa vanaf Limburgse grens tot aan gemaal waterschap bij ’s-Hertogenbosch 
Wijzigingen in: 
Aa vanaf de instroom uit de Zuid Willemsvaart tot aan de brug Beusingsedijk. 
 
Pagina 247, REGIONAAL WATER 
Oude Maasje vanaf de Bergsche Maas tot aan de Kerkvaart te Waspik. 
Incl. Zuiderkanaal, zie gemeente Waalwijk. 
Wijzigingen in: 
Oude Maasje vanaf de Kerkvaart tot aan voormalig gemaal Keizersveer 
 
Pagina 251, GEMEENTE ALTENA 
Toevoegen:  
Federatie de Alm en Biesbosch 
Noordwaard Polder 
1. Langs de wateren geldt geen looprecht. Het verdient aanbeveling om ter plaatse te informeren of de 
aangrenzende gronden mogen worden betreden. 
2. Het vissen binnen 250 meter van gemalen is verboden, alsmede binnen een afstand van 10 meter bij stuwen. 
3. Het houden van wedstrijden is door of vanwege SZWN niet toegestaan en is uitsluitend voorbehouden aan bij 
De Alm en Biesbosch aangesloten hengelsportverenigingen. 
4. Nachtvisserij is uitsluitend toegestaan op viswater locaties voor zover deze vanaf de openbare wegen Steurgat 
en Nerzienweg direct toegankelijk en bereikbaar zijn. Eigendommen van derden en aangrenzende gronden 
mogen niet worden betreden. 
5. Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer de VISpashouder in het bezit is van een geldige 
nachtvistoestemming. 
6. Nachtverblijf, het gebruik van een tent of bivvy is niet toegestaan. 
7. Het vissen met een derde (3e) hengel is niet toegestaan. 
8. Het in bezit hebben of meenemen van snoek is verboden. Gevangen snoek dient direct en onverwijld in 
hetzelfde water te worden teruggezet. 
9. Per visdag en per persoon mogen maximaal 2 snoekbaarzen tot een lengte van 70 cm in het bezit zijn en 
worden meegenomen. Gevangen snoekbaars met een lengte van meer dan 70 cm mag niet in het bezit zijn en 
niet worden behouden en dient direct na de vangst onverwijld in hetzelfde water worden teruggezet. 
10. Per visdag en per persoon mogen maximaal 5 baarzen in het bezit zijn en worden meegenomen. 
 
Pagina 252, GEMEENTE BEST 
Visvijver de Leemkuilen 
Tekst vervangen door: 
het gebruik van leefnetten is – met uitzondering van wedstrijden – niet toegestaan. Gevangen vis moet direct na 
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vangst in hetzelfde water worden teruggezet. Het is verboden gevangen vis mee te nemen of te doden. Het 
gebruik van voerboten is verboden. Op wedstrijddagen is de vijver of gracht gesloten voor recreanten en leden 
van HSV de Vriendschap die niet deelnemen aan de wedstrijd. Informatie over de wedstrijden staat op de site 
www.hsvdevriendschap.net  en ook op de borden bij de vijver. Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden van 
HSV de Vriendschap voorzien van een, door het bestuur afgegeven (gestempeld, ondertekend en 
gedagtekende), nachtvergunning. 
 
Pagina 269, GEMEENTE OSS 
Lithse Ham   Toevoegen:  
 
Pagina 272, GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH 
Zandvang Toevoegen:  
 
Pagina 273, GEMEENTE SLUIS 
HSV Ons Genoegen te Groede 
Toevoegen: 
Plaskreek  
Uitwateringskanaal NOL Zeven  
Passageule  uitgezonderd het niet ingebrachte deel zie VISplanner. 
Zijsloot van het Isabellakanaal  
 
Pagina 277, GEMEENTE WAALWIJK 
Zuiderkanaal vanaf de schutsluis te Waalwijk tot 300 m ten oosten van de Abraham Kampbrug over het Oude 
Maasje te Waspik. 
Wijzigingen in: 
Het Zuiderkanaal van De Bergsche Maas vanaf ophaalbrug nabij Waalwijkse haven tot aan de Kerkvaart 
 
Pagina 272, GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH 
Toevoegen: 
Aa  vanaf de zandvang tot de brug Beusingsedijk. 
 
Pagina 302, GEMEENTE WEERT 
Toevoegen: Op alle viswateren van Hsv. St. Petrus Weert is het gebruik van een leefnet verboden. De gevangen 
vis dient direct te worden teruggezet. Bij viswedstrijden is een leefnet wel toegestaan. 
 
 

 

 

  


