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Aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlands e Viswateren 2016-2017-2018 
 
Versie: mei 2016 
 
 
Pagina 11, Minimummaten zeevissoorten en baglimit.  
Voor zeebaars geldt dat u maximaal 3 vissen in bezit 
mag hebben. wijzigen in: 
Van 1 januari tot 1 juli 2016 geldt er bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden dat een 
sportvisser geen zeebaars in bezit mag hebben; de zogenoemde "bag limit" is dus 0. Vanaf 1 juli 2016 mag een 
sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. 
 
 
Pagina 12 , Gemeente Alkmaar, 
Het gemeentewater van Alkmaar  en Zandput , verwijderen:  
Toevoegen: Per 1 juni 2016 is nachtvissen in de Oudieplas, Oudorperpolder, Oosterhout en de Zandput alleen 
toegestaan voor leden van HSV Alkmaar e.o. 
 
 
Pagina 23 , Flevopolders  
Sportvisserij MidWest Nederland – Uitgeest, toevoegen:  
Wisentbos .Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Vissen dient te gebeuren vanaf de 
walkant, dus niet vanuit een boot. Het is niet toegestaan om het viswater vrij te maken van waterplanten, 
oeverbegroeiing en bagger. Vissen is uitsluitend toegestaan met 1 hengel met aangewezen aassoorten. Het is 
verboden afval achter te laten. Tenten of andere schuilmiddelen, windschermen, honden en andere voorwerpen 
die voor de uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn niet toegestaan. Het verstoren van 
vogelnesten, het vangen van vogels en het verstoren van de rust is niet toegestaan. 
 
 
Pagina 23-24 , nachtviszones Flevopolders, toevoegen: 
- Plavuizenweg tot net iets voorbij de Bijltocht 
- Torenvalk – vanaf de Torenvalkweg  langs de Warandedreef tot aan het spoorlage Dwarsvaart 
- Knardijk  aan de Lage vaart in Noordelijke richting 
- Trekweg aan Lage vaart vanaf de Vaartplas tot aan de Knardijk 
- Meerkoetenweg aan de Larservaart vanaf de brug Noordelijk zo’n 50 meter  
- Hoge vaart onder de Larserweg brug op de hoek van het Larserpad  
- De Oostervaart, vanaf de Lage vaart tot aan de Gelderse Hout. 
 
 
Pagina 24,  RIVIEREN EN ZIJTAKKEN  
Algemene Weesper Hengelaars Bond, toevoegen: 
De Vest 
 
 
Pagina 26, Gemeente Alkmaar 
HSV Alkmaar e.o. te Alkmaar toevoegen: 
Nachtvissen is (uitgezonderd in de Schermer) het hele jaar toegestaan. 
Voor informatie over de 3e Hengelvergunning: zie www.hsvalkmaar.nl 
 
 
Pagina 26, Gemeente Alkmaar toevoegen: 
Viscollege De Hengelaar - De Rijp 
Eilandspolder  
 
 
Pagina 33,  Gemeente Amsterdam 
Hengelsportvereniging Landsmeer- Den Ilp, toevoegen: 
1. Geijenbreek   
2. Kerkebreek   
3. Schuttebreek   
4. Oostkerkebreek   
5. Nieuwegouw   
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Pagina 34, Gemeente Baarn toevoegen: 
De Eem strekkende 40 meter boven de mond van het Valleikanaal tot het Eemmeer 
 
 
Pagina 36, Gemeente Egmond 
HSV Alkmaar e.o. te Alkmaar, toevoegen: 
Nachtvissen is (uitgezonderd in de Schermer) het hele jaar toegestaan. 
Info over 3e Hengelvergunning: zie www.hsvalkmaar.nl 
 
 
Pagina 36, 41, 57 en 76 
Hengelsportbond IJsselmeerpolders/HSV Lelystad-Dronten vervang door: HSV Lelystad-Dronten 
 
 
Pagina 38, 44, 46, 48 en 50, Gemeente Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede en Hillegom. 
HSV Haarlem e.o. Wijzigen: 
- Voor alle wateren van HSV Haarlem e.o. geldt: in de wateren gemarkeerd met een sterretje (*) is nachtvissen 

het gehele jaar toegestaan uitsluitend aan leden van de HSV Haarlem e.o. 
- De nummers voor de wateren komen overeen met de nummers op de waterkaart van HSV Haarlem e.o. 
- De wateren met een maantje (symbool maan) zijn opgenomen in de landelijke nachtvistoestemming.  
 
 
Pagina 43, Gemeente Ermelo 
HSV De Snoek te Harderwijk, toevoegen: 
Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een onthaakmat te gebruiken bij het onthaken van de vis. 
 
 
Pagina 46, Gemeente Haarlem,  
HSV Haarlem, toevoegen: 
Schoterbos 
 
 
Pagina 46, Gemeente Haarlemmerliede,  
Fortgracht gelegen langs de Nieuwe Rijweg , wateren in de Veerpolder  en de wateren in het 
recreatiegebied Spaarnwoude , toevoegen: * en  
 
 
Pagina 47, Gemeente Haarlemmermeer 
HSV Haarlem, toevoegen: 
Boseilanden en Groene Weelde 
Bijzondere bepalingen: 
- Nachtvissen is verboden. 
- Handelingen die kunnen leiden tot verstoring van de rust op en rond het water, en vogelnesten in het bijzonder, 
zijn niet toegestaan. 
- Er mag geen afval in of bij het water worden achter gelaten. 
- Tenten, windschermen, geluidsapparatuur, honden en voorwerpen die voor de uitoefening van de visserij niet 
strikt noodzakelijk zijn, zijn op en rond het water niet toegestaan. 
- Het is niet toegestaan het viswater vrij te maken van waterplanten en oeverbegroeiing. 
 
 
Pagina 47, Gemeente Harderwijk  
HSV De Snoek, toevoegen: 
- Het is verboden te vissen vanaf alle bruggen in de gemeente Harderwijk. 
- Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een onthaakmat te gebruiken bij het onthaken van de vis, 

wanneer er vanaf de kant word gevist. 
 
 
Pagina 48 , Gemeente Heemstede, toevoegen:  
Bij het nachtvissen is het plaatsen van tenten e.d. verboden. 
 
 
Pagina 51, HSV Hollands Kroon, wijzigen: 
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Pagina 52, Gemeente Huizen 
HSV Naarden - Bussum, toevoegen: 
Oude Haven 
Nieuwe IJsbaan 
 
 
Pagina 53, Gemeente IJsselstein 
HSV Lopikerwaard, toevoegen: 
Achtersloot 
Zijdewetering NZ 
Zijdewetering ZZ (langs weg der Verenigde Naties) 
 
 
Pagina 55,  Gemeente Langedijk  
HSV De Langedijker Sportvissers e.o., toevoegen: 
De Potjesdam   
Industriegebied Breekland   
Industriegebied Westerdel   
 
Sportvisserij MidWest Nederland - Uitgeest en HSV Alkmaar e.o en Langendijker Sportvissers e.o:  
De wateren van het recreatiemeer Geestmerambacht 
- Periode 1 oktober tot 1 april: Alle gevangen forel direct terugzetten. 
- Periode 1 april tot 1 oktober: Per visdag mag één forel worden meegenomen. 
Deze dient direct na de vangst gedood te worden. wijzigen in: 
Alle gevangen forel dient direct in hetzelfde water terug gezet te worden. 
 
 
Pagina 55 , gemeente Heerhugowaard, wijzigen: 
Ringvaart Heerhugowaard  in Kanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn  
 
 
Pagina 59, Gemeente Lopik  
HSV Lopikerwaard, toevoegen: 
De Vaart 
 
 
Pagina 59, Gemeente Lopik, verwijderen: 
Tussen Polsbroekerdam en Oudewater 
 
 
Pagina 59,60 , Gemeente Lopik resp. Montfoort  
HSV Lopikerwaard, toevoegen: 
Algemene voorwaarden: 
- Alle wateren dienen bevist te worden vanaf openbaar terrein (geen looprechten).  
- Het gebruik van vaartuigen of het plaatsen van obstakels in de watergang is verboden.  
- Er mogen geen ongerechtigheden afval e.d. in of langs het water worden achtergelaten. 
Voor alle karpervissers:  
- Onthaakmat verplicht.  
- Geen gevlochten lijn.  
- Geen vast lood op de lijn. 

HSV Hollands Kroon  
– Het is verboden om op of in de wateren van HSV Hollands Kroon op welke wijze dan 
ook het visrecht economisch te benutten – In de haven van Middenmeer en de 
Wieringerwerfvaart verboden te vissen met kunstaas, dode vis of een stukje vis. De 
minimum maat voor het meenemen van snoekbaars is vanaf 1 juli 2013 voor zowel 
beroeps- als sportvisserij verhoogd naar 55 cm. 
Het Amstelmeer 
De wateren in de Wieringermeer: Den Oeverse Vaart, Slootvaart, Nieuwe 
Sluizervaart, Medemblikkervaart, Lage Kwelvaart, Ho ekvaart, Wieringerwerfvaart, 
haven van Middenmeer  
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- Loodgewicht, niet zwaarder dan 50 gram.  
- Het is toegestaan om maximaal 15 aasvisjes voor eigen gebruik mee te nemen, verder  
dient alle vis in hetzelfde water te worden terug gezet. 
 
Cabauw , toevoegen: 
- Het is niet toegestaan te vissen in de Cabauwse- en Lopikerwetering. 
 
 
Pagina 60, Gemeente Montfoort 
HSV Lopikerwaard, toevoegen: 
Kaaiwetering 
 
 
Pagina 61, Gemeente Naarden visrechthebbende toevoegen: 
HSV Naarden-Bussum: 
Boven de onderstaande wateren: 
De kom van Biegel 
’t Mouwtje 
 
 
Pagina 61, Gemeente Naarden 
De Pijp  verplaatsen naar kader: 

 
 
 
Pagina 65, Gemeente Almelo 
Sportvisserij Oost Nederland, toevoegen: 
Kanaal Almelo Nordhorn (vanaf het Overijsselskanaal tot het Banisgemaal) 
 
 
Pagina 68 , toevoegen: 
Gemeente Oudewater 
HSV de Rijnstreek 
De wateren in bebouwde kom Oudewater 
 
 
Pagina 71, gemeente Schagen, verwijderen: 
HSV Snoekbaars ’t Zand 
De opgaande Egalementsloot langs de Stolperweg 
Callantsoog de gracht vanaf de Duinroosweg tot aan de Sinckelsant 
 
Pagina 71 , gemeente Schagen, Kanaal Alkmaar (Omval ) – Kolhorn , toevoegen:   
 
 
Pagina 73,  Gemeente Stedebroec, toevoegen: 
- In de Binnen- en Buitenhaven is het verboden te vissen met de werphengel van 1 april tot 1 november.  
- Nachtvissen is in de Binnen- en Buitenhaven niet toegestaan. 
 
 
Pagina 83 , Gemeente Wijk bij Duurstede 
HSV de Rietvoorn Doorn, toevoegen: 
Langbroekerwetering (Wijk bij Duurstede)  
Amerongerwetering  
 
 
Pagina 108 , Gemeente Heerenveen 
Recreatieplas De Heide 
Bijzondere voorwaarden vervangen door: 
De Heide is uitsluitend te bevissen door leden van verenigingen aangesloten bij Sportvisserij Fryslân .Voor het 
nachtvissen/karperen met 3 hengels moet men in het bezit zijn van de Karperpas van HSV Heerenveen en lid zijn 
van HSV Heerenveen. Voor de recreatieplas geldt: Gevangen karper dient onmiddellijk te worden teruggezet. Op 

HSV Naarden-Bussem: 
onderstaande wateren zijn uitsluitend bevisbaar voor sportvissers lid van een vereniging 
aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland: 
De Pijp  
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de Heide loopt een Spiegelkarperproject. Verzoek om van gevangen spiegels de linkerkant te fotograferen en 
door te geven aan HSV Heerenveen via spiegelkarper@hsvheerenveen.nl. 
 
 
Pagina 136 , GROTE REGIONALE WATEREN 
Noord-Willemskanaal ¸ toevoegen:  
Tot de Drentse Hoofdvaart, met uitzondering van de haven in de wijk Marsdijk in Assen bij de Messchen. 
Oude Winschoterdiep , toevoegen: 
Van Matenshoek tot Winschoterdiep 
Van Sappermeer tot Oosterbroek 
 
 
Pagina 137 , MEREN 
Oldambtmeer , verwijderen:  
Het is verboden:, toevoegen:  
4. Binnen de bewoonde gebieden aan te leggen of stil te liggen. 
5. In de directe nabijheid van woningen of bouwkavels te vissen en op plekken waar de privacy van bewoners kan 
worden verstoord. 
Voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van de sportvisserij:, toevoegen:  
4. Parkeren is alleen toegestaan op parkeerplaatsen of direct naast de weg. 
 
 
Pagina  139, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN  
verwijderen: Grijpskerk : De vijver in recreatie park de Enk.  
Stadskanaal, toevoegen: In de Pageplas mag met twee hengels worden gevist. 
Roden:  vijver aan de Dwaziewegen, toevoegen:  
 
 
Pagina 140 , Voorwaarden voor alle vijvers in Groningen en Drent he, verwijderen: 
met de aangewezen aassoorten (zie voorin in deze Lijst van Viswateren). 
 
Nieuw-Buinen , toevoegen: Het gebruik van twee hengels is toegestaan. 
Gemeente Emmen , Kleine en Grote rietplas, toevoegen:   
verwijderen:  “In deze drie plassen is het vissen met twee hengels toegestaan, alsmede het nachtvissen indien 
men in bezit is van de Nachtvistoestemming”. 
 
 
Pagina 141, Gemeente Assen 
Drentse Hoofdvaart , vanaf het Noord-Willemskanaal om Assen, toevoegen: 
tot het Meppelerdiep, alsmede de bermsloten ten noorden van de rijksweg Assen-Meppel, m.u.v. de 
verbindingssloot ten zuiden van de Paradijssluis. 
 
 
Pagina 142, Gemeente Bellingwedde 
Veendiep plassen , toevoegen: Nachtvissen niet toegestaan. 
 
 
Pagina 153 , Gemeente Oldambt,  
toevoegen: Meedenerdiep of Rak 
Beersterdiep , toevoegen: 
In de periode van 1 oktober tot 1 april is het alleen toegestaan om op dinsdag en donderdag te vissen vanaf de 
Chinees tot aan de kinderspeelplaats (zie borden). Op de overige dagen mogen alleen wedstrijden worden gevist 
die voorafgaand bij de federatie zijn aangevraagd. In de zomer mag overal gevist worden. Vissen toegestaan 
vanaf 9:00 tot 17:00 uur. Auto's moeten worden geparkeerd op de parkeerplaats bij de jachthaven.  
Emergoplas , toevoegen: nachtvissen verboden. 
 
 
Pagina 167 , Gemeente Hellendoorn, verwijderen:  
Boersingelvijver  
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Pagina 168 , Gemeente Oldenzaal,  
De Bergingsvijver, toevoegen: 
Het is verboden te parkeren voor het landkruis. Parkeren kan in de bocht langs de sloot. 
 
 
Pagina 167, Gemeente Lochem toevoegen: 
Sportvisserij Oost-Nederland 
Dortherbeek , vanaf de instroming bij de Schipbeek tot aan de uitstroming van de Haarbeek. 
 
 
Pagina 169, Gemeente Deventer toevoegen: 
Sportvisserij Oost-Nederland 
Dortherbeek , vanaf de instroming bij de Schipbeek tot aan de uitstroming van de Haarbeek. 
 
 
Pagina 173, Gemeente Meppel toevoegen: 
Sportvisserij Oost-Nederland 
De Oude Hoogeveense Vaart    
Wachthaven Meppelerdiep  
Er mag uitsluitend gevist worden vanaf de walkant. 
 
 
Pagina 178, Gemeente Westerveld, verwijderen:  
Omkadering incl. de volgende tekst:  
UITSLUITEND TE BEVISSEN DOOR SPORTVISSERS AANGESLOTEN BIJ DE 
HENGELSPORTVERENIGINGEN DIE BEHOREN TOT DE FEDERATIE OOST 
NEDERLAND, FEDERATIE GRONINGEN DRENTHE, FEDERATIE FRYSLÂN 
 
 
Pagina 184, Gemeente Meppel verwijderen: 
Ingebracht door de Meppeler HSV: 
De Wachthaven Meppelerdiep  bij Meppel. 
Er mag uitsluitend gevist worden vanaf de walkant. 
 
 
Pagina 185 , IJsselmeer , wijzigen: 
Men mag in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer niet meer dan twee snoekbaarzen en/of vijf baarzen in 
bezit hebben. 
 
 
Pagina 192 , GROTE RIVIEREN EN KANALEN 
Waal  
- Volle breedte vanaf km 888.100 tot km 907.000  (m.u.v. het kantwater aan de rechteroever/noordzijde van km 
890.635 tot km 895.500). wijzigen in:  
- Volle breedte vanaf km 895.500 tot km 907.000 
 
verwijderen: 
- Volle breedte  vanaf de lijn gaande van krib km 915.565 (linkeroever/zuidzijde) naar krib km 915.710 
(rechteroever/noordzijde), nabij de ingang van het voormalige Inundatiekanaal bij Tiel tot de lijn van krib km 
918.475 (linkeroever/zuidzijde) naar krib km 918.400 (rechteroever/noordzijde). (Sportvisserij Zuidwest 
Nederland). Nachtverblijf toegestaan voor zover gelegen in de gemeente Tiel (rechter oever) 
 
- Volle breedte vanaf km 929.500 tot 951.000  (Sportvisserij Zuidwest Nederland) toevoegen: Met 
uitzondering van: het veerslob te Gameren, het veerslob te Tuil en de volle breedte tussen kmr. 
934.390 tot 936.000.   
 
 
Pagina 202 , RECREATIEPLASSEN, Recreatie plas Horsterpark te Duiven . 
HSV de Graskarper te Duiven, toevoegen: 
- Het gebruik van een bewaarzak is verboden. 
- Nachtvissen is niet toegestaan. 
- Het vissen met een 3de hengel is alleen toegestaan, indien men in het bezit is van een 3de hengel-vergunning 
van HSV de Graskarper. De 3de hengelvergunning is verkrijgbaar bij HSV de Graskarper: www.graskarper.nl 
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onder Vergunningen NB: Een sticker op de VISpas met een derde hengeltoestemming is hier niet geldig. 
 
 
Pagina 203 , Gemeente Arnhem 
Alle stadswateren in Arnhem 
Verwijderen: M.U.V. Oostzijde zandwinplas Minervasingel Schuijtgraaf 
Toevoegen: “Westzijde zandwinplas Minervasingel Schuijtgraaf” 
 
 
Pagina 209,  Gemeente Lingewaal, toevoegen: 
LHV de Snoek-Leerdam 
De Munnikenwiel  
 
 
Pagina 211 , Gemeente Nijmegen 
Stadswateren Nijmegen , toevoegen: 
Nachtvissen met schuilmiddel met de landelijke nachtvistoestemming is toegestaan in: 
" De vijvers gelegen tussen de Winkelsteegseweg en de Vossendijk (beter bekend als Sint Jan) 
" De vijvers aan de zuidzijde van de Staddijk (beter bekend als Park Staddijk) 
" De vijvers tussen de Ypenbroekweg en de Smallesteeg gelegen aan de Weijbroekweg (alleen te bevissen vanaf 
de zuidzijde, industriekant). 
 
 
Pagina 216 , Zuidwest Nederland toevoegen: 
Bijzondere voorwaarden 
Voor de federatie Zuidwest Nederland geldt: Elke gevangen snoek moet direct in hetzelfde water worden 
teruggezet. 
 
 
Pagina 225, REGIONAAL WATER 
Oude Rijn 
vanaf de Doesbrug te Leiderdorp tot Zwammerdam perceel 26 Akkerboom 
Verwijderen:  
 
 
Pagina 227, Regionaal water, verwijderen: 
Vliet  vanaf de sluizen bij Leidschendam tot aan de Lammerbrug te Leiden 
en tot het eindpunt in Leiden. het gedeelte vanaf de grens Den Haag/Rijswijk 
(Broeksloot) tot aan de sluizen in Leidschendam. 
 
 
Pagina 228 , Zuid-Willemsvaart 
Het oude gedeelte te Helmond , toevoegen:   
het nachtvissen is toegestaan vanaf sluis 8 zuidwaarts tot aan de Stipdonkseweg op de oostelijke oever, met 
uitzondering van het kanoparcours" en "vanaf de Bosselaan noordwaarts tot aan de gemeentegrens met 
Laarbeek  (Janus Meulendijkspad) op de oostelijke oever". 
 
 
Pagina 237 , Gemeente Helmond, verwijderen:  
Vijver Dierdonk  
Toevoegen:  
Vijver Brandevoort/De Voort-noord  
Singel Bedrijfsterrein Zuidoost Brabant , noordelijk deel vanaf de Heibloemweg noordwaarts en langs de 
Rochadeweg 
 
 
Pagina 243 , Gemeente Oss, verwijderen:  
Lithse Ham  toevoegen:  
 
 
Pagina 245 , Gemeente Steenbergen 
HSV Loze Vissertje – Steenbergen, toevoegen: 
Middenvest  
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Pagina 246 , Gemeente Terneuzen  
O.N.I. Terneuzen 
Kanaal Gent-Terneuzen , toevoegen: 

- het is verboden te vissen binnen een straal van 100 meter van de sluis. 
 
 
Pagina 246 , Gemeente Schouwen-Duiveland, toevoegen: 
HSV Oosterschelde (Zierikzee) 
Kreken van Ouwerkerk  
Grote Kreek, Kleine Kreek en Oostkreek  
Hier mag uitsluitend worden gevist tussen zonsopgang en zonsondergang, met uitzondering van de oever van de 
Grote Kreek aan de Weg van de Buitenlandse Pers, waar tot uiterlijk 1:00 uur mag worden gevist. 
Het is niet toegestaan om vanuit een vaartuig te vissen. Alle gevangen vis dient onmiddellijk in hetzelfde water te 
worden teruggezet en mag dus niet worden bewaard of meegenomen. Voor leden van HSV Oosterschelde 
gelden andere voorwaarden m.b.t. het meenemen van vis. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de lijst van 
viswateren van HSV Oosterschelde.  
Ten behoeve van de monitoring van het visbestand en de vangsten, is elke visser verplicht om zijn of haar 
vangsten op de Grote Kreek bij te houden. Een standaardformulier met dieptekaart van de Grote Kreek is te 
downloaden op www.hsvoosterschelde.nl (Viswateren – Lijst van Viswateren). 
Van 1 november t/m 31 januari mag in de Kreken van Ouwerkerk niet worden gevist. Het viswater is dan 
gesloten. 
 
 
Pagina 252, bij punt 15 toevoegen: 
15b. Schelphoek Oost   strekdam (ca. dijkpaal 97) - meest zuidelijke strekdam (ca. dijkpaal 100) 
 
 
Pagina 226 , 227 REGIONAAL WATER 
- Rijn-Schiekanaal  ook wel genaamd Vliet  van de Zuidkolk (voormalige Rotterdammerpoortbrug) tot de 
gemeentegrens Den Haag-Rijswijk /Tolbrug te Voorburg. 
- Vliet vanaf de sluizen bij Leidschendam tot aan de Lammerbrug te Leiden en tot het eindpunt in Leiden.  
Samenvoegen tot: 
- Rijn-Schiekanaal  ook wel genaamd Vliet  van de Zuidkolk (voormalige Rotterdammerpoortbrug) tot aan de 
sluizen in Leidschendam.   
 
 
Pagina 245 , Gemeente Son en Breugel 
Visvijver “Ekkersweijer” toevoegen:   
 
 
Pagina 258 , GROTE REGIONALE WATEREN 
6. Zuid-Willemsvaart , vanaf de Belgische grens bij Budel tot aan de Brabants-Limburgse grens (sluis 15), 
wijzigen in: 
6. Zuid-Willemsvaart , vanaf de Belgische grens bij Budel tot aan de Brabants-Limburgse grens (sluis 13) 
 
7a. Noordervaart, vanaf 30 meter boven de sluis in de Noordervaart tot aan de rotonde in de weg van Meijel 
naar Roggel. Aanvullende bepalingen voor de wateren nr 5, nr 6 en 7a: 
Punt 3: nachtvispas wijzigen in: nachtvistoestemming. 
Punt 5: Men mag per dag slechts 3 snoekbaarzen en/of 5 baarzen in zijn bezit 
hebben, met een maximum van 5 vissen. wijzigen in: 
Er  geldt een algeheel meeneemverbod voor snoek, (snoek)baars en (gras)karper. 
 
 
Pagina 266, Gemeente Sittard-Geleen, toevoegen: 
Gulick-gelrehaven 
Het verlengde van de Halve Maanweg te Holtum. Uitsluitend de Noordzijde, voorbij de slagboom aan de 
buitenzijde van de erfafscheiding. 
Franciscushaven Born 
Industrieweg te Buchten, uitsluitend de zuidwal tot aan het hekwerk 
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In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 zijn per ongeluk de verenigingen wiens 
naam begint met HSV De Snoek, gewijzigd in LHV De Snoek. De enige vereniging waar dit had moeten gebeuren 
is LHV De Snoek te Leerdam. 
Het betreft: 

• HSV De Snoek, Harderwijk (pagina’s 43, 47 en 48) 
• HSV De Snoek, Wolvega (pagina 129) 
• HSV De Snoek, Susteren (pagina’s 267 en 268) 
• HSV De Snoek, Wieringen (pagina 50) 
• HSV De Snoekbaars, Baarna-Soest (pagina’s 34, 38,42 en 73) 
• HSV De Snoekbaars, ’t Zand (pagina 71) 

Overal waar bij deze 6 verenigingen LHV De Snoek staat, moet HSV De Snoek staan 
 
 
 


