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Digitale aanvulling bij de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2016-2017-2018 
 
Versie: 1-6-2018 
 
Pagina 90, gemeente Achtkarspelen 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Achtkarspelen   
 
Pagina 95, gemeente de Friese Meren 

Toevoegen: 

Teroelsterkolk   

 

Pagina 95, toevoegen: 
gemeente Fryske Marren 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Fryske Marren  
 
Pagina 100, gemeente DDFK 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente DDFK (Dantumadiel, 
Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) 
 
Pagina 105, gemeente Harlingen 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren in gemeente Harlingen 
 
Pagina 106, gemeente Heerenveen 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Heerenveen  
 
Pagina 109, gemeente Waadhoeke 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Waadhoeke 
 
Pagina 110, gemeente Leeuwarden  
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Leeuwarden 
 
Pagina 115, gemeente Opsterland 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Opsterland  
 
Pagina 116, gemeente Smallingerland 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Smallingerland  
 
Pagina 118, gemeente Súdwest-Fryslân 
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Súdwest-Fryslân  
Sânsleat   
 
Pagina 126, gemeente Tytsjerksteradiel  
Toevoegen: 
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Tytsjerksteradiel  
 
Pagina 128, gemeente Weststellingwerf 
Toevoegen:  
Alle door het waterschap verhuurde overige wateren binnen de gemeente Weststellingwerf   
 
Pagina 140, Vijvers Provincie Drenthe 
Vijvers Nieuw-Buinen 

Toevoegen:  
  
Pagina 143, Gemeente Borger-Odoorn 
Toevoegen: 
Zuiderdiep Valthermond   
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Pagina 241 
Toevoegen: Gemeente Middelburg 
HSV Middelburg 

Gemeente Wateren in en om Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl)  
Wateren Middelburg (voor de ligging zie www.visplanner.nl) 
Leden van HSV Middelburg en HV Vlissingen hebben geen Derde Hengeltoestemming 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 247 
Toevoegen: gemeente Vlissingen 
HV Vlissingen 

Bloemetjesplas/Zwanenplas  

Kilometerbaan    

Saunaplas  

Eendenvijver  

Van Woelderenlaan/Willem Klooslaan   

Olympiaweg, Menno van Coehorngracht, Govert Flinklaan   

Rosenburgplas  

Sloeplas   

Watergang Bossenburg  

Watergang Westerzicht  
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 247 
Toevoegen: gemeente Vlissingen 
HV Vlissingen  

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. 
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. 
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Pagina 247, 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 Hengeltoestemming 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. 
 
Pagina 260, Maasplassengebied Midden-Limburg, Roermond 
Donkernack, De Weerd, Noordplas, Zuidplas, jachthaven de Rosslag 
Toevoegen: LET OP: In de periode van 1 april tot 1 oktober mag er niet gevist worden in de jachthaven de 
Rosslag. 
 
Pagina 262, Maasplassengebied Midden-Limburg, Maasgouw 
Visvijver Stevensweert, Huyskensplas, Plas Brandt, Eilandplas, Jachthaven Stevensweert 
Toevoegen: LET OP: In de periode van 1 april tot 1 oktober mag er niet gevist worden in de jachthaven 
Stevensweert en de Jachthaven gelegen op de Eilandplas en mag er niet gevist worden van de dagstranden aan 
de Eilandplas.  
 
 
 

 
 


