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Aanvulling bij de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
Versie januari 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. 
 
 

 
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). 

 

Wijzigingen Federatieve lijst Sportvisserij NW Nederland 
en federatie Gooi & Eemland. 
 
Blz 51 � verwijderen kader onderop deze pagina. Hier 

mag alleen worden gevist door leden van De Voorn. 
 
Blz 56 � De Nederrrijn: uitgezonderd het wedstrijd-

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

 
 

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

 
 
 
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. 
 
 
 

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! 
 
 
 
 
 


