
www.sportvisserijnederland.nl

Tijdens het vissen dient u bij controle - naast de VISpas - direct de 
VISplanner (zie achterzijde lijst) óf de combinatie Gezamenlijke Lijst  
van Nederlandse VISwateren + Aanvulling 2020 te kunnen tonen.

De wateren genoemd in deze lijst zijn een aanvulling op de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019 - 2020 - 2021.  
In deze wateren mag worden gevist conform de voorwaarden  
zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst.

Deze Aanvulling 2020 is alleen geldig in combinatie met een voor 
2020 geldige VISpas.

Beheer uw lidmaatschapsgegevens via www.mijnsportvisserij.nl

www.fishinginholland.nl

Aanvulling 2020 
Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse VISwateren
2019 - 2020 - 2021



Gebruik Aanvulling 2020
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De wateren in deze lijst zijn geordend  
per federatiegebied:

 1 Sportvisserij MidWest Nederland 2
 2 Sportvisserij Fryslân 5
 - Lauwersmeer 8
 3 Sportvisserij Groningen Drenthe 9
 4 Sportvisserij Oost-Nederland 11
 5 Hengelsport Federatie Midden Nederland 13
 6 Sportvisserij Zuidwest Nederland 15
 7 Sportvisserij Limburg 19

Let op!
In deze Aanvulling 2020 staan twee categorieën  
wateren — te onderscheiden door onderstaande achter-
grondkleur en omkadering: 

Uitsluitend bevisbaar voor sportvissers van de federatie van 
het betreffende hoofdstuk, tenzij anders vermeld

Bevisbaar voor alle sportvissers met de VISpas
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De wateren genoemd in deze lijst zijn een aanvulling op de Gezamenlijke Lijst 

van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021. 

In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, 

onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse VISwateren en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende 

federaties.

Tijdens het vissen dient u bij controle - naast de VISpas - direct de VISplanner 

(zie achterzijde lijst) óf de combinatie Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

VISwateren + Aanvulling 2020 te kunnen tonen.

VISplanner

De VISplanner (www.visplanner.nl en de gratis VISplanner app) is in combinatie 

met de VISpas ook een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op uw 

mobiele telefoon of tablet/laptop kunt u bij een controle aantonen dat u ergens 

mag vissen. De papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren/ 

Aanvulling wordt daarom niet meer automatisch bijgesloten bij de VISpas.

De VISplanner geeft veel duidelijkere informatie op maart over waar u mag 

vissen en is altijd actueel. Bovendien is dit een milieuvriendelijke oplossing en 

bespaart het veel geld, waardoor Sportvisserij Nederland meer voor u kan doen. 

Wij willen u vragen om ook de VISplanner te gebruiken, geef uw milieubewuste 

keuze door via www.mijnsportvisserij.nl

Het witte gedeelte betreft aanvullingen op de landelijk gedeelde wateren en 

de lichtblauwe gedeelten betreffen aanvullingen op federatief gedeeld water. 

Voor deze laatste dient u in het bezit te zijn van de VISpas van een bij de juiste 

federatie aangesloten vereniging.

Aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021
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GESLOTEN TIJD     VISSOORTEN

Pagina 11, Toevoegen: * achter Snoekbaars en baars

* Het is toegestaan(m.u.v. het IJsselmeer) om ondermaatse baars levend 

voorhanden te hebben op voorwaarde dat deze vis wordt bewaard in een leefnet 

of emmer en levend wordt teruggezet in hetzelfde water.

ZEEVISSERIJ    

Pagina 13, Minimummaten zeevissoorten en bag limit 

Aangezien de regels wat betreft de zeebaars Europees geregeld worden en  

soms meerdere keren per jaar wijzigen kunt u de recentste regels het best op 

www.sportvisserijnederland.nl raadplegen.

MIDWEST NEDERLAND    

Pagina 28, RIVIEREN EN ZIJTAKKEN 

Toevoegen: 

HSV De Toekomst: 

Rivier de Vecht     vanaf de Nes tot voorbij de camping.

Pagina 29, GEMEENTE ALKMAAR 

Toevoegen: 

HSV Viscollege VNK: 

Markermeertje en aangrenzende wateren  

Pagina 30, GEMEENTE ALMERE

Verwijderen voorwaarden HSV Almere:

*  Het gebruik van een leefnet is toegestaan. Leden kunnen een ontheffing 

aanvragen bij het bestuur.

*  Per persoon meer dan vijf dode zoetwatervissen in uw bezit hebben. 

Toevoegen voorwaarde: 

Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis 

levend te ‘bewaren’ is niet toegestaan. Uitsluitend leden kunnen voor het 

gebruik van een leefnet t.b.v. het vissen op witvis een ontheffing aanvragen bij 

het bestuur.
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Pagina 46, GEMEENTE DEN HELDER

Verwijderen:

Plas Mariendal

Toevoegen:

HSV Den Helder:

Doggershoek

Pagina 52, GEMEENTE ERMELO 

Verwijderen: 

Vijver aan de Zandkampweg

HSV De Snoek te Harderwijk

Voorwaarden wijzigingen in:

• Door HSV De Snoek georganiseerde activiteiten bij alle genoemde viswateren 
hebben te allen tijde voorrang op individuele sportvisserij.

• Voor viswedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven is het in bezit 
hebben van vis  toegestaan.

• Karper- en snoek(baars)vissers zijn verplicht een schepnet en onthaakmat te 
gebruiken bij het landen en onthaken van de vis.

• Het is verboden eigenhandig vissen over te zetten in de onderlinge wateren.
• Het aan de waterkant in bezit hebben en meenemen van vis is hier verboden.
• Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is hier verplicht bij het landen en 

onthaken van de vis.
• Het is hier verboden zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen 

grijpen (het drijvend vissen is hier dus niet toegestaan).
• Voor meer informatie zie: www.hsvdesnoek.nl

Pagina 53, GEMEENTE GOOISE MEREN 

Toevoegen aan federatief kader AWHB: 

Vijvers Dobbertjeskom, Bliekwijk en Vinkenplas 

Vijver tussen de Prins Bernardsingel en de Burgemeester de Raadtsingel

Pagina 81, GEMEENTE SCHAGEN 

De haven van Schagen toevoegen: 

Het is hier niet toegestaan met een werphengel te vissen. 

Pagina 84, GEMEENTE STICHTSE VECHT

Toevoegen: 

Zeister Hengelaars Vereniging: 
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Achterwetering 

Kockengensewetering 

Nieuwkoopsewetering-Oost 

Water tussen spoor en Schutterskade 

Zeldenrustwetering

Pagina 89, GEMEENTE UTRECHT 

Toevoegen: 

Zeister Hengelaars Vereniging: 

Duikerslootwetering 

Laagnieuwkoopsewetering 

Lage Haarse Middelwetering

Pagina 92, GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

Toevoegen: 

Zeister Hengelaars Vereniging: 

Langbroekerwetering van Odijk tot Langbroek provinciale weg. 

Verwijderen: 

Kader en tekst over Langbroekerwetering. 

Pagina 95, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 

Het recreatieproject Gravenbol, verwijderen:  

Pagina 100, GEMEENTE ZEEWOLDE

Toevoegen: 

HSV Ons Stekkie te Zeewolde: 

Harderhaven 

Wateren Zeewolde dorp uitgezonderd de oranje wateren op www.visplanner.nl

Men dient altijd rekening te houden met activiteiten van de vereniging.
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SPORTVISSERIJ FRYSLÂN    

Pagina 104, GEMEENTE ACHTKARSPELEN 

Toevoegen: 

Fabrieksvaart    

Sânsleat    

Pagina 104 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 105, GEMEENTE DANTUMADIEL (DDFK) 

Toevoegen: 

Kruiswater    

Pagina 107, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN

Toevoegen:

Dorpswateren Echtenerbrug  

Dorpswateren Lemmer  

Vijvers aan zuidwestzijde Balk  

De Luts Balk      

Dorpswateren Balk   

Vaart Elahuizen vanaf Fluessen  

Dorpswateren Sint Nicolaasga  

Dorpswateren Sint Johannesga  

Dorpswateren Rottum  

Dorpswateren Oudehaske  

Jiskenhústerfeart  

Vaart Langweer vanaf Langweerderwielen    

Legebuorren Langweer  

Water Vegelinsoord  

Vaart tussen Langsturtepoel en  Jentsjemar  
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Passantenhaven Langweer  

Wijk Blaauwhof Joure  

Wijk Skipsleat Joure  

Vissen vanaf het strand in de Skipsleat Joure is niet toegestaan
Sewei / De Ekers Joure  

Centrum Joure  

Jonkersland Joure  

In Park Heremastate is vissen niet toegestaan
Westermeer Joure  

Woudfennen Joure  

Wyldehoarne Joure  

Zuiderveld Joure  

Dorpswater Haskehorne  

De Herne  

Pagina 109, GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

Verwijderen: 

Leiding gemaal De Grie

Pagina 119, GEMEENTE LEEUWARDEN 

Merriedobbe, Nieuwe Wielen en het Rivongebied, toevoegen:  

Pagina 121, GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN (DDFK GEMEENTE) 

Park Eonstad    

Pagina 122, GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN (DDFK GEMEENTE) 

Verwijderen: 

Muizenried Jouswierpolder

Pagina 124, GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Toevoegen: 

Grootdiep    

Kuunder    

Dorpswater Oosterwolde  

Pagina 124, GEMEENTE OPSTERLAND 

Toevoegen: 

Wateren A7 zuid    

Voor bevisbare oever zie VISplanner. 
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Pagina 125, GEMEENTE OPSTERLAND 

Toevoegen: 

Waskmar

Voor bevisbare oever zie VISplanner.

Pagina 125, GEMEENTE SMALLINGERLAND

Toevoegen: 

HSV Voorwaarts:

De Sanding (De Wilgen)  

Er mag worden gevist in alle wateren, behalve de wateren gelegen tussen of aan 
woonkavels.  
 De Trisken (Drachten)  

 Morrapark (Drachten)  

Er mag worden gevist in de meest noordelijk gelegen vijver vanaf openbaar 
toegankelijke plekken niet grenzend aan woonkavels. 
Himsterhout (Drachten)  

Westerbuorren (Boornbergum)  

Er mag worden gevist in de ten noorden van de Westerbuorren gelegen sloot, 
vanaf de vlonder.
Eijzingapaed (De Veenhoop)  

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. 
Slingepark (Drachten)  

De Drait woonwijk (Drachten)  

Er mag worden gevist in de vijvers tussen de Zuiderhogeweg en De Hunze/Linde. 
Bouwen (Drachten)  

M.L. Kingsingel (Drachten)  

Er mag worden gevist in de watergang grenzend aan de zuidzijde van de  
M.L. Kingsingel. 
De Singels (Drachten)  

De Venen, Sportpark Splitting (Drachten)  

De Venen (Drachten)  

Kantorenpark (Drachten)  

Er mag worden gevist in alle wateren binnen het kantorenpark vanaf openbaar 
toegankelijke plekken niet grenzend aan woon-/werkkavels. 
De Wiken en Reidingpark (Drachten)  

Fennepark (Drachten)  

De Folgeren (Drachten)  

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 
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zuiden van de Wetterwille vanaf openbaar toegankelijke plekken niet grenzend 
aan woonkavels. 
Burmaniapark (Drachten) 

De Feart en dorpswateren (Drachtstercompagnie)  

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

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

Er mag worden gevist in alle wateren van het Thalenpark. 
De Swetten (Drachten)  

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

De Wilgen  

Wateren ten zuiden van de Drachtstervaart  

Water in Oudega 

Wateren rondom de Zuiderhogeweg  

Pagina 133, GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN 

Verwijderen: 

Opvaart van het Hissemeer naar het Piekemeer 

Pagina 137 

Toevoegen: GEMEENTE TERSCHELLING 

Vaart tussen Hoofdweg en gemaal Kinnum  

Pagina 138, GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 

Het Oudkerkermeer, verwijderen:    

Pagina 146, Visgebieden It Fryske Gea 

Natuurontwikkelingsgebied Lindewijk onder Wolvega, verwijderen: 

Kader en tekst over federatie.
Dit gebied is nu landelijk gedeeld. 

LAUWERSMEER    

Pagina 147, LAUWERSMEER

Het Lauwersmeer, toevoegen:  
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SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE    

Pagina 153, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Nieuweschans 

Finseweg vervangen door: Deenseweg. 

Pagina 153, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Finsterwolde 

Toevoegen: en de vijver aan de van Damslaan

Pagina 153, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Toevoegen: 

Heiligerlee vijvers aan de Venneblocken. 

Midwolda vijver aan de Doctor Oortwijn Botjeslaan.

Pagina 154, VIJVERS IN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Winschoten 

Toevoegen: Wateren langs de Oostelijke Rondweg, water aan de Bovenburen, de 

wateren aan beide zijden van de Molenweg ter hoogte van de Kloostergaard, 

water langs de Wezelaan en de vijver aan de Liefkensstraat.

Pagina 154, VIJVERS GRONINGEN 

Toevoegen:

Veendam watergangen nabij de de golflaan.

Verboden vis mee te nemen. Vissen is slechts toegestaan met één hengel.

Pagina 161, GEMEENTE GRONINGEN 

Reitdiep, verwijderen   

Pagina 161, GEMEENTE GRONINGEN 

Toevoegen: 

Woldmeer en bijbehorende watergangen in Meerstad waaronder de kanobaan 

Het is verboden:
• Zich met auto’s, motoren, bromfietsen en andere voertuigen op oevergrongen, 

onderhoudspaden en dijken te begeven. Gemotoriseerd verkeer op fietspaden 
is niet toegestaan.

• Om te vissen vanaf beweegbare bruggen en voor de doorvaartopeningen van 
vaste bruggen of op andere wijze de scheepvaart te belemmeren.

• Om te vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst.
• In de directe nabijheid van woningen en bouwkavels te vissen en op plekken 

waar de privacy van bewoners kan worden verstoord.
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• Gevangen vissen mee te nemen. Alle gevangen vis dient in hetzelfde water te 
worden teruggezet. Uitzet van elders gevangen of aangeschafte vis is streng 
verboden.

• IJzeren hengelsteunen te gebruiken.
• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportvisserij Groningen 

Drenthe viswedstrijden in het Woldmeer te organiseren of hieraan deel te nemen.
• Bovengenoemde bepalingen gelden ook voor de bewoners van Meerstad. Ook 

voor hen geldt dat sportvissen, ook vanaf eigen erf, alleen is toegestaan mits 
men in bezit is van een geldige VISpas.

Pagina 163, GEMEENTE HET HOGELAND

De Tocht 23 mei 1969

Toevoegen:

Alleen bevisbaar aan de linkerzijde (Lauwersmeerkant) van de N361. Op het militair 
oefenterrein mag niet worden gevist, ook niet vanuit de berm van de N361.

Pagina 169, GEMEENTE OLDAMBT 

Toevoegen: 

Sloot langs de Westerwoldse Aa

Pagina 170, GEMEENTE OLDAMBT 

Termunterzijldiep 

Toevoegen: inclusief het dok in Nieuwolda.

Pagina 171, GEMEENTE TYNAARLO

Toevoegen:

Ed Stoop vijver kantoor Sportvisserij Groningen-Drenthe

Vijver Maatschappijgat

Vijvers Vries 

Vijver Esveen, vijver langs de Groenkampen, vijvers langs de Fledders, vijver 

Kerspel, vijver Soltstede, vijver Diepsloot en vijver Klaverkampen.

Pagina 171, GEMEENTE VEENDAM

Toevoegen: 

Visplas Langeleegte    

• Vissen mag uitsluitend op daartoe aangelegde visplaatsen. 
• Verboden vis mee te nemen. 
• Verboden voor (belly)boten en surfplanken, barbecue en open vuur zijn 

verboden. 
• Parkeren kan bij het buurthuis of de parkeerplaats bij de naastgelegen tennisvelden. 
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Wateren langs de N33 te Veendam in de Dallen II      

Pagina 176, GEMEENTE WINSUM 

Toevoegen: 

Vijvers Winsum voor de ligging zie visplanner.nl

SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND    

Pagina 186, GEMEENTE LOSSER

Toevoegen: 

Ruhenbergerbeek vanaf de uitmonding vanuit de Duitse grens tot aan de 

uitmonding in de Dinkel.

Pagina 187, GEMEENTE WIERDEN 

Verwijderen:

De Wierdense Aa

Toevoegen: 

Bergingsvijvers A 35/N36 Almelo     

Pagina 189, GEMEENTE DEVENTER 

Basiskanaal incl. 1e, 2e en 3e Havenarm, toevoegen:      

Pagina 195, GEMEENTE STEENWIJKERLAND 

HSV Steenwijk:

Toevoegen: 

Eesveensche wetering 

Kallenkoterwetering

Algemene Bond van Binnenvissers NW-Overijssel: 

Toevoegen:

Havenkolk te Blokzijl

HSV Het Baarsje - Oldermarkt: 

Toevoegen:

Het Vijverpark

Visserijbedrijf Timmerman:

Toevoegen:

De Beulaker
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Pagina 199, 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.

Op machtiging van Visserijbedrijf Timmerman: 

Toevoegen:

Meppelerdiep vanaf kmr 1300 (kranenweerd) tot de uitmonding in het 

Zwartewater

Industriehaven Oost III

Het Scheepvaartgat voor zover gelegen lang polder De Biesvelden in het 

Zwartemeer

Zwartewater tussen km raai 17.825 (nabij Industriehaven Oost III) en km raai 

19.500 (nabij de Ketting)

Vluchthaven de Belt

Het Galgenrak

Het Venerietekanaal vanaf de Goot 450 strekkende meters in zuidoostelijke 

richting

Het Venerietekanaal vanaf het Venerietegemaal tot aan de uitmonding in

De Goot-Zwartewater.

Wijzigen in:

Het Venerietekanaal vanaf het stroomgemaal Mastenbroek tot 450 meter voor 

de Goot.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle bovenstaande wateren van 
Visserijbedrijf Timmerman:
• Er mag gevist worden vanuit een boot en vanaf publieke oevers. Het is niet 

toegestaan zonder toestemming van de eigenaar of gebruiker de landerijen te 
betreden. 

•  Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper, snoek en meer dan één 
bovenmaatse snoekbaars. Hengelaars die aal of meer dan één bovenmaatse 
snoekbaars in bezit hebben, worden geacht te hebben gevist zonder 
schriftelijke toestemming. 

• De gevangen vis, welke voor consumptie behouden wordt, dient direct gedood 
te worden en overige vis dient levend en onbeschadigd in hetzelfde water 
teruggezet te worden. 

• De schriftelijke toestemminghouder dient zich te onderwerpen aan elke 
controle welke door Visserijbedrijf Timmerman noodzakelijk wordt geacht.  
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• Nachtvissen is op alle voornoemde wateren verboden. 
• Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 

Visserijbedrijf Timmerman en de eigenaren van het viswater aanvaarden 
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Pagina 203, GEMEENTE RAALTE en pagina 205, GEMEENTE ZWOLLE 

Toevoegen:

Nieuwe wetering       vanaf hoevenbrug tot aan Het Nijenhuis.

Pagina 204, GEMEENTE TWENTERAND 

Zwolschekanaal te Vroomshoop 

Verwijderen:    

Toevoegen:

Sportparkvijver ´t Midden

Rentievijver industrieterrein Garstelanden

HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND    

Volle breedte vanaf de lijn gaande van krib 934.390 (rechteroever) naar

krib 934.455 (linkeroever) tot de lijn van krib 936.024 (rechteroever)

naar krib 936.105 (linkeroever), inclusief de veerslob te Gameren en de

veerslob te Tuil.

Pagina 214, GROTE RIVIEREN EN KANALEN

Toevoegen:

Gedeelte (rechterhelft) Neder-Rijn vanaf + km 866.000 tot + km 866.300.  

Pagina 215, GROTE RIVIEREN EN KANALEN

Pannerdensch Kanaal

Verwijderen:   (in de kop)

Vanaf km 873.500 bij Angeren tot km 877.000 bij Huissen (Sportvisserij Zuidwest 

Nederland)

Toevoegen:  
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Pagina 216, GROTE RIVIEREN EN KANALEN + zie eerdere aanvulling

Vanaf km 931.400 rechteroever (noordzijde) en linkeroever (zuidzijde) km 

932.000 tot km 951.000. Met uitzondering van: het veerslob te Gameren, het 

veerslob te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 tot 936.000.

Wijzigen in:

Vanaf grens Opijnen (km 931.400) tot km 951.000. Met uitzondering van: het 

veerslob te Gameren, het veerslob te Tuil en de volle breedte tussen km. 934.390 

tot 936.000

Pagina 222, Gemeente Berg en Dal

Toevoegen:

Driehoekige vijver aan de Mies in Groesbeek    

De Leigraaf en de Groesbeek bij Horst    

Pagina 224, Gemeente Buren

Toevoegen:

Vijvers in het park rondom het gemeentehuis in Maurik

Vijvers rondom verzorgingshuis “De Valentijn” in Maurik

Vijvers op het bedrijventerrein Doejenburg in Maurik

Pagina 229, GEMEENTE OVERBETUWE 

Verwijderen: 

Watergang langs Paardenbloem en Hoenveldsestraat

Pagina 234, GEMEENTE WIJCHEN

Toevoegen:

De voormalige linkeroever van de Maas gelegen in de Loonse Waard. Vanaf 

het voetveer of het toenmalige woonhuis van Thoonen te Overlangel tot de 

Staay te Neerloon. Visrechthebbende Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Pagina 235, GEMEENTE ZEVENAAR

Bevermeer 

Toevoegen:

Parkeren langs de Bevermeerseweg is verboden. Parkeren is mogelijk aan De 
Koppel aan de westzijde van het Bevermeer.
Verwijderen:  
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SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND    

Voor de volgende wateren gelden de onderstaande voorwaarden van de Wateren 

Stichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland:

Gouwe en het Gouwekanaal

Oude Rijn

Schie

Vijvers Zuidelijk Randpark

Recreatiegebied de Krimpenerwaard

Wateren in Gouderak

Wateren in Ouderkerk aan den IJssel

Wateren in Lageweg

Foppenplas

Kraaiennest

Voorwegwetering

Toevoegen:

Voorwaarden waar HSV-GHV Groene Hart, Sportvisserijbelangen Delfland of HSV 

Groot Rotterdam visrechthebbende is:

1.  Er geldt een algemeen meeneemverbod van alle (zoetwater)vis. Het is dus 
Catch & Release. 

2.  Karper, roofvis en aal/paling moeten direct in hetzelfde water worden 
teruggezet (een karperbewaarzak of bewaarsling is niet toegestaan). 

3.  Het is niet toegestaan om in de gesloten tijd voor aassoorten gericht (o.a. 
met een dropshot montage) met worm op roofvissen te vissen. 

4.  Met 3 hengels vissen is niet toegestaan.

Pagina 250, GEMEENTE ALBLASSERDAM 

De Albas en de lage boezem van de Nederwaard

Bijzondere voorwaarden wijzigen in: 

• Het nachtvissen is alleen toegestaan als men in het bezit is van de apart 
verkrijgbare nachtvis / 3de hengel vergunning van de VAH en dan nog alleen 
op de daarin vermelde locaties.

• Het vissen met drie hengels is alleen toegestaan als men in het bezit is van de 
apart verkrijgbare nachtvis / 3de hengel vergunning van de VAH.

• Bij het gaan vissen moet eerst op de website van de VAH worden gekeken of er 
een wedstrijd is gepland op de vislocatie. 
Wedstrijden hebben voorrang!

• Het is verboden te vissen op de steigers van de VAH als er een wedstrijd wordt 
gehouden, dit wordt aangekondigd d.m.v. een bord ter plaatse.  
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Wij zijn dan gemachtigd om u te verzoeken om de steiger vrij te maken.
• Er geldt een totaal meeneemverbod van alle vissen op onze wateren.
• Snoek en karpervissers zijn verplicht een deugdelijke onthakingsmat bij zich 

te hebben en te gebruiken.
• Overdag is het niet toegestaan een bewaarzak te gebruiken.
• Het riet mag niet beschadigd worden.

Pagina 250, GEMEENTE ALBLASSERDAM 

Toevoegen: 

Stichting V.I.S.S.E.N. (Alblasserdamse Hengelaars): 

De Oude Wetering in polder van Nieuw-Lekkerland 

Wateren van Stichting V.I.S.S.E.N. in Oud Alblas

Pagina 251 

Toevoegen: 

GEMEENTE BAARLE-NASSAU 

Kleine Heiloop 

Pagina 259 

Toevoegen: 

GEMEENTE HAAREN 

Broekleij en Zandleij

Pagina 261, GEMEENTE HILVARENBEEK 

Toevoegen: 

Roodloop

Pagina 264, GEMEENTE LOON OP ZAND

HSV De Vrolijke Vissers:

Toevoegen:

Vijver Belgiëstraat

Pagina 265, GEMEENTE MOERDIJK 

Toevoegen: 

Wateren Klundert

Pagina 266

Toevoegen: GEMEENTE MIDDELBURG 

HSV Middelburg: 

Gemeentewateren in en om Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl)  
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Wateren Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl) 

• Leden van HSV Middelburg en HV Vlissingen hebben geen Derde Hengeltoe-
stemming of NachtVIStoestemming nodig om met drie hengels en of ’s nachts 
te vissen. 

• Het gebruik van een paraplu/shelter in schutkleuren (bruin/groen) is 
toegestaan, een tent niet. 

• De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden 
belemmerd. Voor eventuele schade wordt de visser persoonlijk aansprakelijk 
gesteld. 

• Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. 
• Alle vis dient teruggezet te worden. 
• Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; 

aan te raden zijn kaden en graskanten.

Pagina 268, GEMEENTE OSS 

Toevoegen: 

Burgemeester Delenkanaal buitenpand      

Tenten mogen hier niet groter zijn dan 2,8 x 2,2 m

Pagina 270, GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 

HSV Oosterschelde (Zierikzee):

Toevoegen: 

Watergangen voormalige gemeenten Ouwerkerk en Nieuwerkerk

Pagina 271, GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Toevoegen: 

De Dieze      vanaf de Zuid-Willemsvaart tot aan het Kanaal Engelen- 

Henriëttewaard, exclusief de Ertveldplas.

Pagina 273, GEMEENTE SOMEREN 

Verwijderen:  

Pagina 275

Toevoegen:

GEMEENTE VLISSINGEN 

HV Vlissingen:

Bloemetjesplas/Zwanenplas  

Kilometerbaan  

Saunaplas  

Eendenvijver  

Van Woelderenlaan/Willem Klooslaan  
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Olympiaweg, Menno van Coehorngracht, Govert Flinklaan  

Rosenburgplas  

Sloeplas  

Watergang Bossenburg  

Watergang Westerzicht  

Kanovijver   

• Tussen de Herfstvakantie en Pasen mag gevist worden van 1 uur vóór 
zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang. 

• Tussen Pasen en de Herfstvakantie mag men alleen vissen tussen 1 uur vóór 
zonsopkomst tot 10 uur ’s morgens. 

Voor de wateren van HV Vlissingen geldt:

• Alle vis dient teruggezet te worden in hetzelfde water. 
• Er mag gevist worden met maximaal 1 haak per hengel. 
• Leden van HV Vlissingen en HSV Middelburg mogen met drie hengels vissen en 

hebben geen Derde Hengeltoestemming nodig om met drie hengels te vissen. 
• De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten niet worden 

belemmerd. 
• Voor eventuele schade wordt de visser persoonlijk aansprakelijk gesteld. 
• Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. 
• Activiteiten van derden (beroepsvissers, rondvaartboten, etc) mogen door 

visactiviteiten niet worden belemmerd. 
• Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden; 

aan te raden zijn kaden en graskanten. Auto’s parkeren op het gras langs de 
viswateren is verboden. 

• Visplaatsen voor mindervaliden dienen vrij te zijn als deze mensen komen vissen. 
• Vissen vanuit bootjes is niet toegestaan.

Pagina 275, GEMEENTE VEERE

HSV Middelburg:

Toevoegen:

Sandenburgse Kreek  

Gapingse watergang  

Putten Staatsbosbeheer Veerse Kreek  

Veerse Kreek en omgeving  

• Alleen op toegankelijke visplaatsen mag worden gevist.
• Leden van HSV Middelburg en HV Vlissingen hebben geen Derde Hengel-

toestemming nodig om met drie hengels te vissen.
• Het vissen met de peur en het vissen met drijvende broodkorst is verboden.
• Het vissen vanuit bootjes is niet toegestaan.
• Alle gevangen vis dient te worden teruggezet.



19

SPORTVISSERIJ LIMBURG

Pagina 286, Rivier de Maas

Onder het kopje “voor alle maasdelen geldt” 

Toevoegen:

Het is verboden te vissen:
• In een bij een stuw aangebrachte vispassage.
• Binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van een bij een stuw 

aangebrachte vispassage.
• Binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw.

Pagina 287, 1g. Grensmaas

Tekst wijzigen naar: 

vanaf de stuw te Borgharen tot de Belgische grens ter hoogte van de 

monding van de Huyskensplas te Stevensweert (grenspaal 126). 

Pagina 287, 1h. (Grens)Maas

Verwijderen:

Toevoegen:

Onder “met uitzondering van”:

De haven Eijsden

Onder “Bijzondere bepalingen” huidige tekst vervangen met:

• Nachtvissen tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegestaan. 
• Gevangen vis dient direct levend in het water teruggezet te worden.
• Leefnet of ander bewaarmiddel verboden. 
• Maximaal 10 levende of dode aasvissen in bezit hebben is toegestaan, mits 

aantoonbaar niet gevangen in VVM water. 
• Voor het volledige reglement zie de website van VVM of de VISplanner app. 

Pagina 291, GROTE REGIONALE WATEREN 

Verwijderen: 

Jachthaven de Rosslag en de tekst over de Rosslag.
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Pagina 293, GROTE REGIONALE WATEREN

Verwijderen:

Bosmolenplas

Toevoegen:

De Slaag, Pol, Polderveld, Tesken

De Slaag

Polderveld

Tesken
Panheel

Pol

Wessem

Heel

Alleen vissen vanaf oever, alleen
voor leden HSV De Lou Heel. 
Bootvisserij wel toegestaan.

Vissen verboden

Toegestaan viswater
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Toevoegen: (Apart vermelden:) 

Bosmolenplas       

• Het is verboden te vissen in het duikgebied. 
• Het water mag niet betreden worden met een boot.
• Nachtvissen is toegestaan aan de noordelijke en oostelijke oever.

Bosmolenplas

 Vissen verboden

 Toegestaan viswater

 Nachtvisoever

Pagina 295, GROTE REGIONALE WATEREN 

Verwijderen: 

Jachthaven Stevensweert en de tekst over deze haven. 

Toevoegen: 

in de Jachthaven gelegen op de Eilandplas mag niet gevist worden.

Pagina 298, GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Toevoegen bij Maas:

• Nachtvissen tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegestaan. 
• Gevangen vis dient direct levend in het water teruggezet te worden.
• Leefnet of ander bewaarmiddel verboden. 
• Maximaal 10 levende of dode aasvissen in bezit hebben is toegestaan, mits 

aantoonbaar niet gevangen in VVM water. 
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Pagina 298, GEMEENTE LEUDAL 

Toevoegen: 

Tungelroyse beek/Neerbeek

Vanaf het kanaal Wessem – Nederweert tot aan de Maas, uitgezonderd het 

afgerasterde gedeelte behorende bij het woonhuis, werkplaats en kruidvang van 

het waterschap gelegen aan de Biesstraat no. 78 te Heythuysen. 

Het is verboden om:
• Zich met een vervoermiddel te bevinden op de oevers.
• In de periode van 16 maart tot 31 juli te vissen vanaf de Speckerbrug tot aan de 

zandvang in Neer.
• Vissen mee te nemen met uitzondering van 2 snoekbaarzen en aasvisjes.

Pagina 299, GEMEENTE MAASTRICHT

Alles verwijderen en het volgende toevoegen:

Maas en het Bassin

• Nachtvissen tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegestaan. 
• Gevangen vis dient direct levend in het water teruggezet te worden.
• Leefnet of ander bewaarmiddel verboden.
• Maximaal 10 levende of dode aasvissen in bezit hebben is toegestaan, mits 

aantoonbaar niet gevangen in VVM water. 
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AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN



Waarom lid van een vereniging?

Het lidmaatschap van een hengelsportvereniging biedt u:
• De wettelijk vereiste toestemming om te mogen vissen.
• Veel prachtig viswater in heel Nederland. 
•  Leuke verenigingsactiviteiten.

Daarnaast zorgen de verenigingen, federaties, duizenden 
vrijwilligers en Sportvisserij Nederland voor:
• Het behartigen van de sportvisserijbelangen.
• Goed viswater met een goede visstand.
• Vislessen voor de jeugd.
• Viswedstrijden.
• Voorlichting en promotie.
• Positieve publiciteit voor de sportvisserij.

Sportvisserij Nederland, federaties en haar aangesloten 
hengelsportverenigingen aanvaarden geen enkele  
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van enig  
gegeven in deze Aanvulling 2020.

Gratis MeeVIStoestemming
Met de MeeVIStoestemming kunt u jaarlijks drie 
verschillende mensen gratis een dag meenemen om  
te vissen in de wateren in deze lijst. Zo wordt ú de beste  
ambassadeur voor de sportvisserij.  
Deel daarom uw passie en vraag de MeeVIStoestemming 
aan via www.mijnsportvisserij.nl

Bent u getuige van visstroperij? 
Meld dit dan direct via  
www.meldvisstroperij.nl. Dit landelijke 
meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar 
en bedoeld om visstroperij, zowel met 
de hengel als beroepsvistuigen,  
effectief te bestrijden. Onder visstroperij 
wordt verstaan: ‘illegale visserij met het 
meenemen van vis als doel’.



www.sportvisserijnederland.nl

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD  Bilthoven
Telefoon (0900) 202 53 58 (€ 1,- per gesprek)

Vergoeding: nihil
1 januari 2020

Waar mag ik vissen? Download de gratis  
VISplanner app of kijk op www.visplanner.nl 

Met de VISplanner kunt u aantonen 
waar u mag vissen met de VISpas, 
onder de daarbij vermelde 
voorwaarden. 

Daarnaast worden de  
mogelijkheden getoond van  
de NachtVIStoestemming,  
Derde Hengeltoestemming en het 
nachtverblijf met schuilmiddel. 

2020

HSV DE KARPER
te UTRECHT
www.grotekarpers.nl

Bewijs van lidmaatschap van:

R. DE WILDE
BRASEMHOEF 2 
3607 SK  HOUTEN
08-08-1984
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