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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2016-2017-2018 

Versie: 1-10-2018 

 

Pagina 11, Minimummaten zeevissoorten en baglimit 

Zeebaars regel wijzigen in: Voor zeebaars geldt dat u maximaal één vis in bezit mag hebben.  

 

Pagina 26, gemeente Alkmaar 

Toevoegen: 

HSV Viscollege VNK 

Markermeertje en aangrenzende wateren  

Pagina 90, GROTE REGIONALE WATEREN 

De Leijen verwijderen:  

 

Pagina 90, gemeente Achtkarspelen   

Toevoegen:  

Fabrieksvaart  

Sânsleat  

 

Pagina 101, Gemeente Dongeradeel  

Verwijderen: 

Muizenried Jouswierpolder  

 

Pagina 118, Gemeente Smallingerland  

Toevoegen: 

45. De Sanding (De Wilgen) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in alle wateren, behalve de wateren gelegen tussen of aan woonkavels. (HSV Voorwaarts) 

46. De Trisken (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

47. Morrapark (Drachten) (HSV Voorwaarts)    

Er mag worden gevist in de meest noordelijk gelegen vijver vanaf openbaar toegankelijke plekken niet grenzend 

aan woonkavels. 

48. Himsterhout (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

49. Westerbuorren (Boornbergum) (HSV Voorwaarts)    

Er mag worden gevist in de ten noorden van de Westerbuorren gelegen sloot, vanaf de vlonder. 

50. Eijzingapaed (De Veenhoop) (HSV Voorwaarts)    

Er mag worden gevist in de watergang ten zuiden van het Eijzingapaed. 50m. ten westen en 150m. ten oosten 

van de oprit naar Eijzingapaed 14 vanaf de noordoever. 

51. Slingepark (Drachten)     

52. De Drait woonwijk (Drachten) (HSV Voorwaarts)    

Er mag worden gevist in de vijvers tussen de Zuiderhogeweg en De Hunze/Linde.  

53. Bouwen (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

54. M.L. Kingsingel (Drachten) (HSV Voorwaarts)  

Er mag worden gevist in de watergang grenzend aan de zuidzijde van de M.L. Kingsingel. 

55. De Singels (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

56. De Venen, Sportpark Splitting (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

57. De Venen (Drachten) ) (HSV Voorwaarts)   

58. Kantorenpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in alle wateren binnen het kantorenpark vanaf openbaar toegankelijke plekken niet 

grenzend aan woon-/werkkavels. 

59. De Wiken en Reidingpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)  

60. Fennepark (Drachten) (HSV Voorwaarts)  

61. De Folgeren (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in de grote vijver tussen De Twee Gebroeders en de Rival aansluitend de vijver langs de 

Noorderhogeweg in zuidelijke richting, de vijvers ten noorden van de Meer, de vijver ten oosten van de Orion en 

de vijvers ten zuiden van de Wetterwille vanaf openbaar toegankelijke plekken niet grenzend aan woonkavels.  

62. Burmaniapark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

63. De Feart en dorpswateren (Drachtstercompagnie) (HSV Voorwaarts)  

Er mag worden gevist in de sloot aan de westzijde van de Feart binnen de bebouwde kom. 
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64. Haven (Nijega) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in de haven van Nijega tot aan de kruising Swettenwei-Westerein. 

65. Thalenpark (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in alle wateren van het Thalenpark. 

66. De Swetten (Drachten) (HSV Voorwaarts)   

Er mag worden gevist in de vijvers aan de Ee en de Rien 

67. Arendswyk 

68. De Wilgen  

69. Wateren ten zuiden van de Drachtstervaart   

70. Water in Oudega 

71. Wateren rondom de Zuiderhogeweg  

 

Pagina 126, gemeente Terschelling 

Toevoegen: 

Vaart tussen Hoofdweg en gemaal Kinnum   

 

Pagina 127, gemeente Tytsjerksteradiel 

Het Oudkerkermeer verwijderen:   

 

Pagina 165, gemeente Almelo 

Verwijderen: Bornebroekse Waterleiding    

 

Pagina 168, gemeente Wierden 

Verwijderen: Wierdense Aa      

 

Pagina 173, gemeente Meppel   

Verwijderen: Meppeler grachten    

 

Pagina 175, gemeente Steenwijkerland 

HSV Steenwijk 

Toevoegen: 

Eesveensche wetering     

Kallenkoterwetering     

 

Pagina 179, gemeente Zwartewaterland 

Toevoegen: 

Stadsgracht vanaf de Sluiskolk tot aan het Keppelbrugje.  

Haven de Beer       

Kolk Bodewes       

 

Het is niet toegestaan zich te begeven op gronden en dergelijke buiten de bermen langs het viswater, tenzij deze 

uitdrukkelijk zijn opengesteld. 

 

Pagina 93 en verder 

Staatsbosbeheer wateren nieuwe voorwaarden: 

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. Toegestaan om 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.  

 

Pagina 209, gemeente Lingewaard 

De Linge 

Regel over nachtvissen wijzigen in: 

Nachtvissen met schuilmiddel is toegestaan vanaf de brug aan de Kerkstraat in Doornenburg tot de inlaat Rijndijk.  

 


