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>> VISWATER UIT DE VISPAS UITGELICHT

Met de VISpas en de VISplanner heb je een geweldig arsenaal aan viswater tot je beschikking. 
Maandelijks lichten we in deze rubriek één bijzonder viswater nader toe. Deze maand is dat VISparel 
Tolhuispark in Dokkum (Friesland). Kijk in de gratis VISplanner app of op WWW.VISPLANNER.NL om 
te zien waar je precies met de VISpas terecht kunt.

Elke sportvisser – van 
beginner tot gevor-
derde – kan terecht in 
het Tolhuispark, waar 

op de diepste plekken zo’n drie 
meter water staat en de zan-
derige bodem relatief schoon 
en hard is. Van de tien visplek-
ken hebben er vijf een ruime 
steiger, waarvan er één ook ge-
schikt is gemaakt voor min-
dervaliden. Wie met de auto 
een bezoek aan dit fraaie wa-
ter wil brengen, kan terecht 
op een grote carpoolplaats ten 
westen van de vijvers. Vanaf 
daar is het nog wel een klein 
stukje lopen naar het water. De 
gemeente verzorgt het onder-
houd aan de visplekken eens 
per jaar in afstemming met de 
lokale sportvisserij. Los van en-
kele velden met plompenbla-
den is het water zo goed als vrij 
van waterplanten.

KARPER EN SNOEK
Ter aanvulling op het oude 
karperbestand – met vissen 
tot wel 15 kilo zwaar – heeft 
Sportvisserij Fryslân in 2020 
een flinke partij kleinere spie-

gelkarpers en grotere schub-
karpers uitgezet. Volgens het 
uitzetplan volgt in 2022 weer 
een nieuwe lichting, zodat het 
bestand gestaag kan groeien. 
Over het algemeen is de kar-
per goed vangbaar met de me-
thodfeeder en op beschutte 
plekjes ook met de pen. Roof-
vis zwemt er vooral in de vorm 
van snoek, die zich in de kou-
de maanden goed met dood 
aas en de rest van het jaar ook 
werpend met (middel)groot 
kunstaas laat vangen.

WITVIS
De ruimschoots aanwezige 
kleinere witvis (met name 
ruisvoorn) is doorgaans een-
voudig met de vaste stok te 
vangen, waarbij een simpel 
voerplekje en hengeltje vanaf 
een meter of drie doorgaans al 
volstaat. De grotere voorns en 
brasems en ook de talrijke zeel-
ten – waaronder forse exem-
plaren van dik in de vijftig cen-
timeter – laten zich eveneens 
prima met de methodfeeder 
verschalken.

>> LOODVRIJ VISSEN
LET OP: omdat het Tolhuispark een aangewezen 
pilotwater is voor loodvrij vissen, wordt van sportvissers 
verwacht dat zij hier uitsluitend loodalternatieven 
gebruiken. Controleurs en BOA’s spreken 
sportvissers hier ook op aan, delen 
folders uit en geven tips over 
verkooppunten.

De VISparel 
Tolhuispark heeft 
iedere sportvisser 
– van beginner tot 
gevorderde – wat 

te bieden
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VISPAREL TOLHUISPARK 
(DOKKUM, FRIESLAND)

Met een totale oppervlakte van maar liefst 4,3 
hectare is het Tolhuispark – gelegen aan de 

zuidkant van Dokkum – met recht een uit de 
kluiten gewassen VISparel. De aaneengesloten 

vijverpartijen staan volledig in de VISpas en zijn 
via ruime visplekken uitstekend bereikbaar. Het 

visbestand is gezond en gevarieerd. 
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