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Aanvulling bij de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
Versie 03: februari 2010 
 
De hieronder vermelde wateren en voorwaarden zijn een 
aanvulling op de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
In deze wateren mag worden gevist door de houder van 
een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden 
zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden 
zoals vermeld bij de verschillende federaties. 
Bij het vissen in de hieronder genoemde wateren dient u 
naast de VISpas en de Landelijke & federatieve Lijst van 
Viswateren een afdruk van deze pagina bij u te hebben. 
 
 

Federatie Oost Nederland 
Op pagina 82/83 ter verduidelijking: 
� Het vissen op snoek, evenals het in bezit hebben of 

meenemen van snoek geldt voor alle delen van De 
Weerribben. 

 
 
Sportvisserij NoordWest Nederland 
HSV VIOD Heerhugowaard 
� De waterpartijen gelegen in Stad van de Zon. Het is 

verboden te voeren of te vissen met pinda’s. 
 
Eerste Rhenense Hengelaarsvereniging De Voorn 
� Lingevak 900 meter beneden de brug in de 

Dalwagenseweg tot de brug in de Marktstraat. 
� Rechterzijde van de Nederrijn, vanaf het 

Opheusdense Veer onder de gemeente Wageningen 
(ca. kmr. 908.000) tot ca. kmr. 917.375 onder de 
gemeente Amerongen (Inclusief het looprecht over 
een breedte van ca. 2 meter.) Met uitzondering van 
het gedeelte vanaf het Valleikanaal tot de eerste 
rechte krib stroomafwaarts voorbij de verkeersbrug 
Rhenen-Kesteren (wedstrijdparcours De Voorn). 

 
 
Federatie Gooi & Eemland 
HBIJ HSV Lelystad 
� Lelystad, het water gelegen achter ’t Kofschip. 
 
 
 

Wijzigingen Federatieve lijst Sportvisserij NoordWest 
Nederland en federatie Gooi & Eemland. 
 
Blz 12 � toevoegen bij de Zandput: Het uitzetten van 
karperstekken middels vaartuigen is verboden. 
 
Blz 47 � toevoegen: 

Heinoomsvaart tussen Wilnis en recreatieterrein 
Heinoomsvaart, aan de Bovendijk (HSV Wilnis) 
Heinoomsvaart tussen recreatieterrein Heinoomsvaart 

en Oudhuyzersluis (HSV Wilnis) 
Heinoomsvaart tussen Oudhuyzersluis en Kromme 
Mijdrecht (AUHV) 
 
Blz 51 � verwijderen: kader onderop deze pagina. Hier 
mag alleen worden gevist door leden van De Voorn. 
 
Blz 56 � De Nederrijn: uitgezonderd het wedstrijd-

parcours, dat (ruwweg) loopt vanaf de ingang van het 
Valleikanaal tot stroomafwaarts de 1e krib. 
 

Blz 68 Uitsluitend voor leden van HSV Ons 
Genoegen - Almere.  
Voor de wateren van HSV Ons Genoegen-Almere 
geldt dat eventuele wijzigingen, respectievelijk 
aanvullingen op deze schriftelijke toestemming 
worden gepubliceerd in 'De Opsteker' en zijn te 
vinden op www.hsvog.nl.  
 
Als voorwaarde toevoegen: Van 1 maart t/m 31 mei 
is het in deze wateren niet toegestaan te vissen met 
dood aasvisje, slachtproducten, kunstaas of 
kunstvliegen groter dan 2,5 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federatie Midden Nederland 
Op pagina 106 vervangen: 
h Nachtvissen is toegestaan in de maanden juni, juli en 

augustus, tenzij anders is vermeld. Dit geld niet voor 
de gedeelten van de grote rivieren Neder-Rijn, 
Pannerdensch kanaal, IJssel, Waal en Maas. Hier is 
het hele jaar nachtvissen toegestaan. 

 
Op pagina 111 onder toevoegen: 
� De Zandmeren te Kerkdriel. 
 
Op pagina 113 als voorwaarde toevoegen: 
� Op de Gouden Ham is het gebruik van boot wel 

toegestaan. 
 
HSV Gorinchem 

� Alle tot de gemeente Gorinchem behorende 
watergangen, singels en sierwateren - voor 
zover deze vanaf de openbare weg te bereiken zijn – 
met uitzondering van het Merwedekanaal, het 
Zederikkanaal, het Kanaal van Steenenhoek, De 
Linge, het Dalemse Wiel, de Lingehaven, de 
waterpartij Lindelaantje en de Vliet, de 
Schelluinsevliet vanaf de spoorwegovergang 
Banneweg tot aan het viaduct van de Rijksweg over 
de Bataafsekade, het Zwanenwater, het 
Paardenwater, het privéwiel fam.van Vliet, het grote 
Wiel en het kleine Wiel. 

 
Wijziging Federatieve lijst federatie Midden Nederland & 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 
Blz 163 � verwijderen: Tot 1 maart is het verboden te 
vissen in vijver St. Jan gelegen aan de Winkelsteegseweg.
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Sportvisserij Zuidwest Nederland 
ONI Terneuzen 
� Het kanaal Gent-Terneuzen (in Nederland). Met 

uitzondering van: 
- de oostkant, tussen de brug Sas van Gent en de 
grens met België, met name de Sint Anthoniekade. 

- Het schiereiland aan de jachthaven Sas van Gent 
genoemd van Clubhuis de Savana t/m de brug Sas 
van Gent; dit zijn de Zwembadstraat en de 
Arsenaalstraat. 

o Er mag slechts worden gevist met één hengel en 
aangewezen aassoorten. 

o Er mag geen vis worden meegenomen. 
o Er mag geen leefnet worden gebruikt. 
 
Vervangen: 

Blz 132, nr 1, tweede bolletje, gearceerde deel 
vervangen door; de volle breedte van 153.000 tot 159.300 is 
eigendom van HSV VBG Gennep voor het houden van 
wedstrijden is toestemming nodig van VBG Gennep. 
 
Op pagina 136 vervangen: 
De Zuid-Willemsvaart vanaf de Dieze te 's-
Hertogenbosch tot aan de provinciegrens Noord-
Brabant/Limburg. Inclusief het afgesloten gedeelte van 
de Zuid-Willemsvaart, gelegen in de gemeente Helmond. 
- Er mag niet vanaf de horecasteiger ter hoogte van het 
Havenplein (Helmond) worden gevist. 
- Op het grondgebied van de gemeente Schijndel, 
uitgezonderd het gebied tussen de toegangsweg tot 
Kanaaldijk–Zuid 1 en de Houterdsedijk, alsmede binnen 
een afstand van 100 meter van de sluis te Schijndel, is 
tijdens het nachtvissen het gebruik van eenvoudige 
kampeermiddelen toegestaan. Onder eenvoudige 
kampeermiddelen wordt verstaan: een paraplu, al dan 
niet voorzien van daarbij behorende flappen of een tent, 
met een maximale afmeting van 3 x 3 meter. Het 
kampeermiddel moet een neutrale groene, bruine, of 
camouflagekleur hebben. Het plaatsen van een 
kampeermiddel is uitsluitend toegestaan binnen een 
afstand van 10 meter van de waterlijn. Per hengelaar 
mag slechts één (1) kampeermiddel worden geplaatst of 
geplaatst worden gehouden. 
- het gebruik van geluidsapparatuur, daaronder begrepen 
beetverklikkers, is verboden binnen een afstand van 200 
meter vanaf de bewoonde bebouwing. 
 
 

Op pagina 136/137 onder nummer 23 toevoegen: 
� de Waal, vanaf kmr. 931.000 tot kmr. 951.000 

(Vloerkenszijfing of de Limietscheiding van Vuren en Dalem), 
inclusief de veerstoepen te Gameren en Tuil, echter met 
uitzondering van kmr. 936.000 tot kmr. 936.600 

� de linkerhelft (Noord-Brabantse zijde) van de Maas te 
Bokhoven, vanaf kmr. 221.650 tot kmr. 223.000 

 
Op pagina 142/143 vervangen: de voorwaarden voor 
het Volkerak-Zoommeer + kanalen 
- Natura 2000-gebied: de delen op de kaart die 
gearceerd zijn met lijnen en stippels. 

- In Natura-2000 gebied mag alleen gevist worden 
vanuit vaartuigen. Waar een vooroeververdediging 
aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 m uit de 
buitenteen van de vooroeververdediging.  

- De sportvisserij mag niet worden uitgeoefend in die 
delen van de Natura-2000 gebieden die op kaart 
staan aangeduid met ‘geen bevissing’.  

- De sportvisserij mag in de periode 1 augustus tot 31 
maart niet worden uitgeoefend in die gebieden die op 
de kaart staan aangegeven met ‘bevissing 1 april t/m 
31 juli’.  

- In het resterende deel (= geen Natura 2000- gebied) 
mag jaarrond gevist worden. 

 
- Alle materialen en afval dienen op een zodanige 
wijze opgeslagen te worden dat ze niet door 
verwaaiing, verspoeling of op andere wijze verspreid 
kunnen raken. 

- Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten 
gevolge van de vergunde activiteit in aanraking 
komen met de bodem of het oppervlaktewater 
worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende 
verwerker gebracht. 

- Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid 
producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt 
noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met 
communicatie of veiligheid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportvisserij Limburg 
Op pagina 155 onder nummer 8 (de beken in Noord-
Limburg) toevoegen: 
� De Groote Molenbeek. Let op de aanvullende 

bepalingen op pagina 156! 


