
Sportvisserij zuidwest Nederland
Adres:  Biesboschweg 4a, 4924 BB Drimmelen

Tel:  (0162) 68 72 60.

e-mail: info@sportvisserijbelangen.nl

website: www.sportvisserijbelangen.nl 

Het belangengebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland (Sportvisserij ZWN) is 

verdeeld in vier geografische districten: District Randstad, District Delta, District 

Noord-Brabant- West en District Noord-Brabant- Oost. De wateren in de lijst van 

viswater zijn geordend per district.

Bijzondere voorwaarden:
Voor alle per geografisch district genoemde wateren van  

Sportvisserij ZWN geldt:

 •  elke gevangen snoek, aal, karper of forel moet direct in hetzelfde water 

worden teruggezet, tenzij anders is vermeld bij het betreffende water;

 •  het is verboden om meer dan drie maatse snoekbaarzen (en meer dan vijf 

baarzen op de wateren binnen het District Randstad) op of aan het water in 

bezit te hebben, tenzij anders is vermeld bij het betreffende water. 

 Voor het aanvragen van wedstrijden kunt u zich richten tot het kantoor van 

Sportvisserij ZWN.

Geografisch District Randstad

Viswater:

1. Het Oostvoornsemeer

  Er mag uitsluitend worden gevist met één hengel, geaasd met één kunst-
vlieg en gebonden op een ééntandige haak. Door de Minister van LNV is  
ontheffing verleend van het verbod tot het vissen met een kunstvlieg 
groter dan 2,5 cm in de periode van 1 april tot en met 31 mei. Voor de 
sportvisserij met lepels, pluggen en spinners op het Oostvoornse Meer 
geeft Sportvisserij ZWN een afzonderlijke jaarvergunning uit. Sportvissers 

die in het bezit wensen te komen van een dergelijke jaarvergunning kunnen 

terecht bij het kantoor van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

  Op het meer is het regime CATCH AND RELEASE van toepassing, dus de vis 
moet direct na de vangst worden teruggezet. 
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Op het Oostvoornse Meer geldt een gesloten tijd in de maand 
november.
  Het is verboden:
 • gebruik te maken van roestvrijstalen haken, alsmede geurstoffen;
 •  gebruik te maken van lokvoer, waaronder begrepen het voeren met 

levend aas zoals maden;
 •  te varen met een gemotoriseerde boot, hieronder mede begrepen een 

elektromotor;
 •  te vissen tussen twee uur na zonsondergang tot één uur voor  

zonsopkomst;
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 •  te vissen vanaf de oever, in en op het meer voor de volgende plaatsen: 
de steigers bij de Stormvogel, de Loswal, de lagune bij de Loswal en het 
Groene Strand. Zie voor de juiste plaatsen het gearceerde gedeelte op 
bijgevoegd kaartje van het Oostvoornse Meer en de verbodsborden  
langs het water.

2.   Het Haringvliet incl. het gedeelte aangeduid als het Vuile Gat 

Uitgezonderd is het Ventjagersgaatje.
3.  Het Hartelkanaal vanaf km paal 3.250 bij Geervliet

  Het verlengde Hartelkanaal naar de Maasvlakte en de aan het 

Hartelkanaal gelegen Dintelhaven

  In deze wateren mag uitsluitend vanaf de wal worden gevist..
  Het vissen in de buitenvoorhavens van de Voornse Sluis en de kleine  

Hartelsluis is verboden.
4.  Het Spui tussen de Oude Maas en het Haringvliet

5.  De Binnenhaven van Stellendam

  Op de westelijke oever van de binnenhaven mag niet worden gevist.  
Dat mag ook niet vanaf steigers en remmingwerken. Oevergedeelten van  
de haven, in gebruik bij derden, mogen zonder toestemming niet worden  
betreden. Op de te betreden oevergedeelten mogen geen motorvoer-
tuigen, fietsen of bromfietsen en honden worden meegenomen.

6.  De Buitenhaven van Middelharnis naar het Haringvliet

7.  De rivier de Oude Maas 

8.   De Nieuwe Maas tussen de Bolnessersloot, km 993 

(grens Bolnes/ IJsselmonde) en km 1012.04, nabij de 1e Petroleumhaven, 

incl. de Koningshaven te Rotterdam, nabij Noordereiland 

9.   De rivier de Dordtse Kil vanaf de Oude Maas tot de lijn gaande van de 

meest noordelijke lichtopstand op het punt van Willemsdorp, dwars over  

de rivier

10.   Het Mallegat, de Krabbegeul en de Vluchthaven De Wacht, 

laatstgenoemde nabij km 984 te bereiken via de Trekdamsedijk vanaf 

‘s-Gravendeel en Strijen in de Hoekse Waard

11.   De rivier de Nieuwe Waterweg vanaf het oostelijk havenhoofd van 

Maassluis tot de samenkomst met de Oude Maas en de Nieuwe Maas

12.   De rivier De Noord, incl. De Rietbaan en De Strooppot 

(nabij Hendrik- Ido- Ambacht)

13.   De wateren van het object De Avelingen te Gorinchem langs de 

Boven-Merwede 

  Het is verboden te vissen tussen 1 maart en 1 juli. Nachtvissen is niet  
toe gestaan.
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14.   Het Wantij in de gemeente Dordrecht tussen de Beneden Merwede en het 

toeleidingskanaal naar de Ottersluis

15.   Wateren in Delfland/ Schieland/ Rijnland:

 •  Het Rijn-Schiekanaal tussen de voormalige Rotterdammerpoorbrug te 

Delft en de sluizen bij Leidschendam (Sportvisserij Belangen Delfland)

 •  De Schie vanaf De Kolk en de Schie, vanaf de voormalige 

Rotterdammerpoorbrug te Delft in zuidelijke richting tot 300 m ten noorden 

van de Berkelse Zweth

Nachtvissen recreatieterreinen GzH (Groenservice zuid-Holland).
Op de recreatieterreinen van de GZH is het gebruik van bivvy’s, tenten e.d. als 
kampeermiddel om te overnachten uitdrukkelijk verboden. Uitsluitend paraplu’s 
zijn toegestaan tijdens het nachtvissen. De letterlijke vertaling van paraplu is 
‘scherm tegen de regen’. 
 •  De Lange Vaart te Bleiswijk tussen de sluis aan de Rotte en de bebouwing 

van Bleiswijk

 • De vijvers van de Bleiswijkse zoom te Bleiswijk 

  Er mag hier slechts matig worden gevoerd. Het in bezit hebben, resp. 
meenemen van zeelt is verboden. Verboden te vissen in de zwemvijver in 
de Bleiswijkse Zoom in de periode van 1 april tot 1 oktober.

 • De Hennipsloot te Zevenhuizen

 •  De Boezemtocht aan de westkant van de Rotte tussen de spoorlijn 

Gouda-Den Haag en het Bleiswijkse Verlaat

 • De vijvers in het Lage Bergse Bos

 Er mag slechts matig worden gevoerd 
 • De vijvers in het Hoge Bergse Bos

 Er mag slechts matig worden gevoerd 
 • De zevenhuizerplas te Zevenhuizen

 • Het Recreatiegebied Delftse Hout

 Het vissen is niet toegestaan in:
 - de botenhaven aan de Kreek tussen 1 juni en 1 november 
 - vanaf de zogenaamde strandstrook tussen 15 maart en 1 oktober
 - vanaf het schiereiland aan de oostzijde van de Grote Plas
  Op plaatsen waar beplanting tot aan de oever is aangebracht mag men 

alleen vissen vanaf vlonders. De vlonders voor mindervaliden dienen 
onmiddellijk te worden vrijgemaakt, zodra mindervaliden er willen vissen. 
Het nachtvissen is gedurende het gehele jaar toegestaan.

 • De wateren in het recreatiegebied Vlietland in Leidschendam

 Het is verboden te vissen in de boten- en jollenhaven.
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 •  De wateren van de Dobbeplas met aansluitende waterpartijen te 

Nootdorp.

  Het vissen is niet toegestaan:
 - vanaf de zogenaamde strandstrook tussen 15 maart en 1 oktober
 - in het gedeelte dat voor hondenuitlaat is gereserveerd 
 -  voor een deel van het jaar het gedeelte, dat als broed-en rustgebied  

voor vogels is aangewezen
 - het in bezit hebben, respectievelijk meenemen van zeelt is verboden
 •  De wateren van het object Haaglanden/De Balij incl. de sloot langs 

de Noordweg te Pijnacker, tussen de Noordweg en de spoorlijn 

Den Haag-Rotterdam (Hofpleinlijn)

Het is verboden te vissen tussen 1 maart en 1 juli. Nachtvissen is niet toegestaan.
De wateren in het recreatiegebied Midden-Delfland:

 • De Krabbeplas te Vlaardingen

 •  De Foppenplas te Maasland (in de Foppenpolder) met het aangrenzende 

gedeelte van de Boonervliet

 • Het Kraaiennest te De Lier

 • De Booner Lucht ten oosten van Maassluis

  In de Foppenplas en het Kraaiennest mag slechts worden gevist met één 
hengel met aangewezen aassoorten.

 •  De vijvers met de aansluitende poldersloten in het recreatiegebied 

De Reeuwijkse Hout te Reeuwijk

 • Het Valkenburgsemeer,

  In het noordwestelijk gedeelte van de plas, langs de Wassenaarse  
Wetering, mag niet worden gevist zolang de zandwinning voortduurt

16.  Wateren op Voorne Putten:

 •  Het Brielse Meer tussen de afsluitdam te Oostvoorne en de ingang van het 

Voedingskanaal bij Zwartewaal

 •  Het Binnenspuikanaal m.u.v. het gedeelte van het kanaal, gerekend vanaf 

50 m uit de frontmuur van de Spuisluis 

  Visserij in dit water is alleen toegestaan als er geen waterskisport plaats 
vindt.

 •  Het Voedingskanaal vanaf het Brielse Meer bij Zwartewaal tot 50 m uit de 

binnenfrontmuur van de Voornse Sluis onder Spijkenisse.

 Het water ten zuiden van de landtong is verboden visgebied.
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• Het Kanaal door Voorne

 Het is hier verboden te vissen:
 -  vanaf de noordwestelijke oever (= de kanaaloever van de hoofdverkeers-

weg), voorzover gelegen tussen de Wellebrug  
(Groene Kruisweg km 2.000) en de Jan Blankenstraat (km 9.300)

 - binnen 50 m van de gemalen Trouw en Noordermeer
 - tussen de vissteigers
  Men dient zijn voertuig zodanig te parkeren dat het doorgaande verkeer 

niet wordt gehinderd. Aanbevolen wordt voertuigen geheel in de berm  
te parkeren.

•  De wateren in het recreatiegebied De Bernisse voor zover voor het publiek 

opengesteld

  De Bernisse is gelegen tussen Heenvliet en de Bernissesluis aan het Spui 

bij Simonshaven. Tot het te bevissen water behoort mede het gedeelte ten 

noorden van de Groene Kruisweg, naar het Scheepvaart- en Voedingskanaal. 

Verder kan worden gevist in de visplas langs de weg tussen Zuidland en 

Simonshaven.

Motorboten zijn verboden. Parkeren alleen op de aangegeven plaatsen. Parkeren 
aan de oever is verboden.
17.  Wateren in Alblasserwaard

  Toestemming voor het houden van wedstrijden in de Alblasserwaard bij T.K. 

de Boom, tel: (078) 6919353, of per e-mail: tkdeboom@planet.nl.

 •  Het Nieuwe of Achterwaterschap tussen de Ammerse brug en de dam aan 

de Elshout, nabij de Lek.

  Echter uitsluitend vanaf de aanwezige vissteigers. Vissen bij de dam aan de 
Elshout is niet toegestaan binnen een afstand van 50 meter van de beide 
gemalen

 •  De Ammersche Boezem vanaf de noordelijke beschoeiing van de Ammerse 

brug tot de voormalige Ammerse Sluis in Groot Ammers.

  •  De Ottolandse Vliet/Ammerse Boezem van de St. Jacobsbrug te 

Ottoland tot de zuidelijke beschoeiing van de Ammerse brug

 •  De Ottolandse Vliet/Ammerse Boezem vanaf de oostelijke kromming 

van de Kromme Elleboog tot ten zuiden van de St. Jacobsbrug bij Ottoland

 • De Smoutjesvliet ten noorden van de Karperbrug

 •  De Peursumse Vliet vanaf de Vlietbrug te Giessenburg tot aan de 

Kromme Elleboog

 •  De Dwarsgang vanaf de Ottolandse brug te Goudriaan tot aan de 

standplaats van de voormalige staartmolen te Ottoland

 • De Schelluinse Vliet vanaf het poldergemaal tot aan de Giessen.

  Voor de wateren nr. 17 geldt, dat het verboden is te vissen vanaf bruggen  
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en binnen een afstand van 3 m van de bruggen.
18.  Wateren op IJsselmonde:

  De wateren in het recreatiegebied Oosterpark te Ridderkerk

 bestaande uit:

  Twee met elkaar in verbinding staande recreatievijvers, te bereiken via 

de Oosterparkweg in de wijk Drievliet, alsmede

 De singelwateren tussen de Geerlaan en de Rotterdamseweg. 

19.   De Hollandse IJssel vanaf km 1 (gemaal Fluwelensingel te Gouda) tot aan 

km 20.3 (IJsselmondelaan te Capelle aan de IJssel)

   Alle gevangen vis moet meteen worden teruggezet, uitgezonderd  
maximaal één snoekbaars per visdag.

20.  Goudse Hout bij Gouda

  Er mag niet worden gevist in het riet en langs de op de tekening  
aangegeven oevers van het water.

Wateren waarvoor een machtiging is gekregen voor opname in deze lijst. 

De naam van de machtiginggever staat vermeld boven de ingebrachte wateren.

1.  Gemeente zoetermeer:

 •   De zoetermeerseplas in het recreatiegebied Noord-Aa en de aansluitende 

Broekwegwetering

 Op of aan dit water mag men ten hoogste één snoekbaars in bezit hebben.

2.  ‘s–Gravenhaagse HSV:

  Algeheel meeneemverbod van vis. Viswedstrijden alleen na schriftelijke 
toestemming, aan te vragen via contact@ghvdenhaag.nl. 
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    •  De Oude Rijn vanaf de Molenvliet in de voormalige gemeente Rietveld 

(thans gemeente Woerden) tot aan de overtocht van de voormalige ge-

meente Zwammerdam (thans gemeenten Alphen a/d Rijn en Bodegraven). 

 Voor dit deel van de Oude Rijn geldt tussen 1 januari en 31 december een   
 algemeen nachtvisverbod, ook in de maanden juni, juli en augustus. Nacht  
 vissen voor deze periode alleen maar toegestaan voor G3-leden (SCZH) in   
 bezit van een GHV-nachtviskaart, te bestellen via www.ghvdenhaag.nl
  •  De Voorwegwetering vanaf de grens van gemeente Zoetermeer/ 

Leidschendam-Voorburg tot waar de Voorweg als straatnaam eindigt  

(Bij voornoemde grens van gemeente Zoetermeer is deze vaart het 

verlengde gedeelte van de Wilsveense Vaart; zie Leidschendamse HSV). 

 Alleen te bevissen vanaf de wegzijde.

3.  GHV Den Haag, HSV Viswaterpachting Gouda, AzHB Den Haag

  Op of aan dit water mag men ten hoogste één snoekbaars in bezit hebben. 
Toestemming voor het houden van wedstrijden via: contact@ghvdenhaag.nl

 •   De Gouwe en het Gouwekanaal, vanaf de Julianasluis in de gemeente 

Gouda tot de Oude Rijn in de gemeente Alphen aan den Rijn en het 

Balkengat, de afgedamde zijtak van de Gouwe, gelegen tussen de twee 

spoorbruggen in Gouda over de Gouwe, met uitzondering van:
 -  alle spoorbruggen tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Gouda en 

wel vanaf 30 meter voor tot 30 meter na elke spoorbrug en
 - de in de Gouwe en Gouwekanaal uitkomende wijken

4.  Wassenaarse HSV:

 •  De zijlwetering van de Schulpbrug ( Lange Kerkdam) tot de vijver van 

Kasteel Oud Wassenaar

 • Het Havenkanaal en de haven in de gemeente Wassenaar

 • De zanderijvaart van de Zijlwetering tot de Jagerslaan Noord

 Let op: alleen te bevissen vanaf de berm langs de openbare weg
 •  De Kaswetering van de Ruigelaan tot op een afstand van 65 m van de 

Molensloot

 •  De Kaswetering van de Zonneveldweg tot de Ruigelaan echter m.u.v. van 

het gedeelte van ca 100 m ten noordoosten van de Kokshoornlaan tot ca. 

155 m ten zuidwesten van de Ruigelaan

 •  De Veenwetering vanaf de Nieuwweg zuidwaarts ca. 600 m aan beide 

zijden

 • De Korte Watering vanaf het begin tot aan het Valkenburgse Meer

 • De ter weerszijden van de Jagerslaan gelegen sloten

 Alleen te bevissen vanaf de berm langs de openbare weg
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5.  Leidschendamse HSV:

 •  De Wilsveense Vaart van de Molenvaart (Drie Molens) te Leidschendam 

tot de grens van de gemeente Zoetermeer (zie voor het aansluitende  

deel bij ‘s–Gravenhaagse HSV). Alleen te bevissen vanaf de wegzijde!
 •  De Stompwijksevaart van de Starrevaart te Leidschendam tot de 

Nieuwe Vaart te Stompwijk

 •  De Nieuwe Vaart van de Hogebrug te Stompwijk tot de 

Meerburgerwetering

  Geen looprecht, wel te bevissen vanuit bootjes. Huur bij Café de  
Nieuwe Vaart bij De Hoge brug.

 • De Knipsloot tussen de Stompwijksevaart en Rijksweg 4

 •  De Starrevaarttocht, te bereiken over de landerijen van de heren H.A. 

Overgauw, Oostvlietweg 24 te Leidschendam; B. Hoogweg,  

Parnashofweg 29 te Leidschendam en G.J. Hoogweg, Oostvlietweg 27 te 

Leidschendam

6.  HSV Groot Rotterdam:

 • De vijvers in het zuidelijk Randpark te Barendrecht, gelegen in:

 -  Deelgebied 1: het westelijk gedeelte tussen de Heulweg, Vrijenburgweg en 

de Charloise Lagedijk

 -  Deelgebied 2: het middengedeelte tussen het Vaanplein, de Vaanweg, 

havenspoorlijn en de Vrijenburgweg

 -  Deelgebied 3: het oostelijk gedeelte tussen Vaanweg,  

de Eerste Barendrechtseweg en de havenspoorlijn

  Er mag hier uitsluitend worden gevist met één hengel met de aangewezen 
aassoorten. 

 In de vijvers van het Clara Kinderbos mag niet worden gevist!
 • De wateren van het recreatiegebied De Krimpenerwaard:

 -  De vijvers in het EzH-bos in Krimpen a/d IJssel tussen de Landscheiding 

parallel aan de N 210. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de 

Lekkerkerksche Boezem/Breekade

 -  De surfplas schuin tegenover het EZH-bos in de polder Krimpen a/d Lek 

ten zuiden van de N210

 -  De overige watergangen in de Krimpenerhout en het Weteringbos

  Er mag uitsluitend worden gevist met één hengel met aangewezen  
aassoorten. 
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7.  Eerste Rijsoordse HSV De Waal:

  De vijvers van het Recreatiegebied Wevershoek aan de Noldijk te 

Barendrecht

  Er mag uitsluitend worden gevist in de vijvers van het recreatiepark en 
niet in de daarmee in verbinding staande (Binnen)Waal. Gevist mag worden 
met één hengel met aangewezen aassoorten. 

8.   HSV De Alver te Giessenburg/HSV De Graafstroom te Molenaarsgraaf:

  De visplassen in het recreatiegebied Slingeland langs de provinciale 

weg Gorinchem - Schoonhoven (N 216) en de provinciale weg Alblasserdam-

Noordeloos (N 214), ter weerszijden van de Overslingelandsekade gelegen 

ten oosten van de Smoutjesvliet 

  Er mag uitsluitend worden gevist met één hengel met aangewezen aassoorten.
  Voor toestemming tot het houden van wedstrijden dient men zich te  

wenden tot de heer W. Drinkwaard, tel (0184) 611971,  
email: hsvdealver@kpnplanet.nl

AzHB te ’s-Gravenhage

9.   De Vliet vanaf de grens Den Haag/Broeksloot tot aan de Lammerbrug te 

Leiden en vervolgens linksaf tot het eindpunt in Leiden

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

 Er geldt een meeneemverbod voor vis.

Gemeente zwijndrecht

10.  Alle wateren binnen de gemeente zwijndrecht, behoudens rechten van 

derden.

  Nachtvissen (tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zons-
opgang) niet is toegestaan voor het deel van de Devel nabij het Develpad, 
gelegen tussen de brug van de Burgemeester Pijl  Hogeweg en de 

 voet-/fietsbrug naar Winkel-centrum Oudeland te Zwijndrecht (beide zijden).

Gemeente Ouderkerk

11.  Gouderak:

	 •		de watergang langs de Schoolstraat en de J.G. Staringhlaan tot aan 

J. Huurmanlaan 6,

	 •		de vijver aan de J. Huurmanlaan,

	 •		de watergang langs het Hazepad,

	 •		de Domineesloot,
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	 •		de watergang langs Iependaal, Lindendaal, Beukenlaan, de Waal 

(alleen aan de westzijde),

	 •		de watergang langs Elzenhof, Populierenhof, Kastanjehof, Iependaal, 

Lindendaal, Beukendaal.

12.  Ouderkerk aan den IJssel:

	 •		de Bakwetering,

	 •		de watergang langs Abelenlaan,

	 •		de watergang aan achterzijde van de woningen gelegen aan de Beukendaal, 

Eikendaal, Iependaal, De Grutto, De Kievit, De Wulp,

	 •		de vijver in het Rozenpark,

	 •		de watergang langs de westzijde van de Kerkweg binnen de bebouwde kom,

	 •		de watergang langs Burgemeester van Waningstraat, Willem Alexanderhof, 

Marijkestraat, Dekkerstraat, Kinderboerderij, 

	 •		de watergang aan de Westzijde van het polderpark,

	 •		de watergang ten zuiden van Ganzenhof en Zwanenhof,

	 •		de watergang tussen Polderhof en Kerkweg,

	 •		de watergang tussen Polderhof en Vliethof,

	 •		de watergang tussen Vliethof en Weidehof,

	 •		de watergang ten zuiden van Geerlaan grenzend aan de Zijdeweg.

13.  Lageweg:

	 •		de watergang langs de Kaaswetering,

	 •		de watergang langs Frankenweer, Hoefweer, Oosterweer.

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken
Bijzondere Voorwaarden:

1.   Zie voor de algemene voorwaarden pag. 2 en de hieronder vermelde voor-
waarden die voor de wateren van de vereniging gelden.

2.   Gevangen snoek dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet.
3.   Men mag per dag niet meer dan drie snoekbaarzen alsmede vijf baarzen in 

bezit hebben c.q. meenemen;.
4.   Het is verboden karper mee te nemen. Karper dient direct in hetzelfde  

water te worden teruggezet; het tijdelijk bewaren van karper in een 
bewaarzak is toegestaan (één karper per bewaarzak).

5.   Het is verboden dichter dan 50 m. van een keernet of fuiken te vissen, 
tenzij vanaf visvlonders.

6.   Het is verboden overmatig te voeren.
  De codering achter de wateren verwijst naar de vakindeling op de  

waterkaart van de Hengelaarsbond.
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1.   De zijl vanaf Leiden (Spanjaarsbrug) tot Huize De Eenzaamheid bij de 

Kagerplassen (E3-E4)

2.   De Nieuwe Rijn en Schiekanaal te Leiden, vanaf de Rijn bij de 

Spanjaardsbrug tot aan de uitmonding in de Vliet bij Cronesteyn 

(Lammenbrug) (E4-E5-D6)

3.  Het Kanaal De Korte Vliet (D5)

4.   De Oude Rijn vanaf de Doesbrug te Leiderdorp helemaal tot Zwammerdam 

perceel 26 Akkerboom (E5-F5-F6-G5-G6-H6-J6-J7-K6)

5.  De Dwarswetering tussen de Zijl tot de Does (E4–E5)

 Nachtvissen het gehele jaar toegestaan
6.  De Stroomsloot te Warmond (E4)

7.  De Stroomsloot te Leiderdorp (E4)

8.  De Doespolderwatering (F5)

9.  De Oude Rijn (D5-C5-C4)

 • vanaf de Bostelbrug tot aan de Haagse Schouwbrug

 • vanaf de brug Haagse Schouw tot de brug over rijksweg 44

 Nachtvissen in dit gedeelte het gehele jaar toegestaan
 •  de linkerhelft vanaf de brug van rijksweg 44 tot de voetgangerspont te 

Valkenburg

 Nachtvissen in dit gedeelte het gehele jaar toegestaan
10.   De Molenboezem vanaf de Kortsteekerweg 2 tot aan de Oude Rijn 

te Alphen aan de Rijn (J6)

11.   De zomersloot vanaf de Oude Ade bij landbouwer Versteeg tot de Koppoel 

te Rijpwetering (F3)

12.   De Kees-Jan Koenesloot, lopende vanaf de Stompwijkseweg tot aan de 

Ommedijkse Watering (D7)

13.   Stompwijkse en Nieuwe Vaart vanaf de Meerburgerwatering tot aan 

Stompwijk (Blesse Paard) (D6-D7)

14.   Weipoortse Vliet vanaf de Kleine Noord AA tot aan de spoorlijn 

Leiden/Alphen (E6)

15.  De Ommedijksewetering (D7)

16.   De zuidbuurtse Wetering, lopende vanaf de Nieuwe Brug 

(Zoeterwoude Dorp) tot aan de Geerbrug (D6-D7)

17.  De Stompwijkervaart (D6-D7-C7)

18.   Katwijks Kanaal, vanaf de Maandagsewetering tot 200 m. voor de 

binnensluis bij het nieuwe gemaal te Katwijk (C3)

19.  Het Additionele Kanaal te Rijnsburg/Katwijk (C3-C4)

20.   Het Oegstgeester Kanaal, vanaf de Haarlemmertrekvaart tot de 

Maandagse Wetering (C3-D3-D4)
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21.   De Maandagse Wetering tussen het Katwijkse Kanaal en het Kruiswater 

(samenkomst Maandagse Wetering/Dinsdagse Wetering) te Noordwijk  

(C3-C2-D2)

22.   De Dinsdagse Wetering tussen het Kruiswater en de 

Haarlemmertrekvaart (D2)

23.   De zandsloot onder de gemeente Voorhout, Warmond en Sassenheim (E2-D2)

24.   De zuidzijdervaart vanaf de kruising Stingsloot/Vaarsloot tot aan de 

Does (F4)

25.  De Noord Aa vanaf de Kromme Does tot aan rijksweg 4 te Hoogmade

26.  De Voorwatering te Hoogmade (F4-G4)

27.  De Grote Wijde Aa (F4-G4)

28.  De Kleine Wijde Aa (F4-G4)

29.   De Does vanaf de brug te Hoogmade tot aan de Doespolderwatering (F5-F4)

30.  De Kromme Does (F4)

31.  De Bruine Wetering (F4-F5)

32.  Het Killetje (E5)

33.  Het Paddegat (G4)

34.   De Oude Rijn onder de gemeente Rijnsburg/Oegstgeest, vanaf Garage 

Jongeneel tot langs de Wilbert tot aan de splitsing ter hoogte van de 

Schutterswei te Katwijk (C4-C3)

 Nachtvissen het gehele jaar toegestaan
35.   De Honddijkse Molenboezem te Koudekerk a/d Rijn (F5) Looprecht bij de 

heer Dorrepaal

36.   De Aarlanderveense Wetering tussen de Nieuwkoopseweg en de Treinweg 

te Aarlanderveen (J5)

37.  Het Aarkanaal

38.   De Kagerplassen (E3-F3), zijnde de wateren die behoren tot de Kagerplassen 

en gelegen zijn rond Kaageiland:

 Ten westen:  Ten oosten:

  • De Spriet  • De Spijkerboor

  • Het Molengat  • De Kever

 • De Laeck  • De Diepenhoek

 • Het Norremeer  • De Sever

 • De Dieperpoel  • Het Balgerij

 • Het ’s-Gravenwater  • De Boerenbuurt

 • De Eimerpoel  • De Ade

 • Het zweiland  • De Klei of Kiepoel

 • De zijp  • De Koppoel

 • Het Vennemeer  • De Hanepoel
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Geografisch Districten 
Noord-Brabant West en Oost

Viswater:

1.   De rivier de Maas bestaande uit:

 •		De	rechterhelft	(Limburgse	zijde)	van	de	Maas vanaf km 146.550 

(stuw te Afferden) tot km 148.000 (’t Lankert). (VBG te Gennep) 
 •		De	volle	breedte	van de Maas vanaf km 148.000 tot km 182.800 

(spoorbrug bij Ravenstein) muv de stuw en de sluis te Grave (van het 

begin van het boven toeleidingskanaal tot het einde van het beneden 

toeleidingskanaal)- Rechterhelft 153.000 – 159.300: voor het houden 
van wedstrijden is toestemming nodig van VBG Gennep) 

 •  De linkerhelft (Brabantse zijde) van de Maas vanaf km 185.600 tot 

km 189.000

 •  De volle breedte van de Maas vanaf km 189.0 (ongeveer 1500 m 

bovenstrooms het veer Megen-Appeltern) tot de stuw en tot de sluis 

te Lith, incl. het Boven Toeleidingskanaal en de afgesneden Maasarm 

onder Lithoyen

  Voor het organiseren van wedstrijden in het gedeelte van de Maas tussen 
het Burg. Deelenkanaal (km 193.165) en de afgesneden Maasarm te  
Lithoyen (km 200.000) dient vooraf schriftelijk toestemming te zijn 
verleend door HSV Vislust te Oijen.

 •  De volle breedte van de Maas vanaf km 201.700 (ong. 140 m 

bovenstrooms het veer Lith - Alphen) tot km 211.800 (de instroming van de 

Oude Maasarm bij Kerkdriel)

 •  Het gedeelte van de afgedamde Maasarm bij Alem vanaf de rivier de 

Maas tot de sluis te St. Andries

 •  Het Schanse Gat en het zuidelijke en Noordelijke Toeleidingskanaal 

naar de sluis

 •  Het gedeelte van de Oude Maasarm bij Kerkdriel vanaf de ingang van 

de zandafgraving, gelegen aan de rechteroever tot aan de Maas

 •		De	linkerhelft	(Noord-Brabantse zijde) van de Maas vanaf km 211.800 tot 

km 218.500

 • De volle breedte van de Maas vanaf km 218.500 tot km 221.650

 •  De rechterhelft (Gelderse zijde) van de Maas vanaf kmr 221.65 tot 

km 223.00

 •  De linkerhelft (Brabantse zijde) van de Maas vanaf km 223.000 tot 

km 226.300
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 •  De rechterhelft (Gelderse zijde) van de Maas vanaf kmr 223.00 tot km 

226.300 (HSV Ons Genoegen te Ammerzoden) Er mag slechts worden 
gevist met één hengel en aangewezen aassoorten.

2.   Het Kanaal Engelen- Henriëttewaard vanaf de Dieze tot de Maas met 

uitzondering van de schutkolk van de sluis te Engelen, alsmede 30 meter  

van het kanaal zowel boven als beneden de sluis

 -  Gedeelten van de rivier de Oude Dieze gelegen ten noorden van de  

Henriëttewaard te ‘s-Hertogenbosch en voor zover deze het militair 

Oefenterrein Crevecoeur omsluiten. Het gedeelte dat deel uitmaakt 
van het militaire oefenterrein is van bevissing uitgesloten.

3.  Het ‘Heusdens Viswater’ bestaande uit:

 •  Het gedeelte van de Bergsche Maas vanaf de voormalige grens tussen 

de gemeenten Ammerzoden en Herpt, ongeveer bij km 226.3 tot de 

verkeersbrug bij Heusden

 • Het Heusdens Kanaal

 • De Stapelloophaven en Jachthaven te Heusden

4.   Het ’Wijkse en Veense Viswater’ alsmede de Andelse Maas vanaf het 

Heusdens Kanaal tot aan de Broeksche Waard (gemeentegrens  

Veen/Woudrichem – km 239.875)

5.   Het Boventoeleidingskanaal (Waalzijde) en het Benedentoeleidingskanaal

 (Maaszijde) van de Wilhelminasluis te Andel

 Let op: het vissen vanuit vaartuigen is hier verboden!
6.  De Bergsche Maas en Amer bestaande uit:

 •  De Bergsche Maas en de rivier de Amer vanaf de verkeersbrug te 

Heusden tot het Hollands Diep

 •  De havens van Genderen, Drongelen, Hagoord, Dussen en de 

Noorderhaven van het voormalige Keizersveer

 •  Het zogenaamde ‘Stukske’ (afwateringskanaal tussen de Bovenlandse 

sluis en de Bergsche Maas, ter hoogte van km. 235) onder Waalwijk

7.   De zogenaamde Scheisloot gelegen aan de rechteroever (noordzijde)

  van de Bergsche Maas, oostelijk van de verkeersbrug Keizersveer in de 

Rijksweg A 27, vanaf de Bergsche Maas tot de sluis aan de Peerenboom.

8.   Het zuiderkanaal van de Bergsche Maas alsmede het Oude Maasje 

vanaf de Waalwijkse haven tot de Bergsche Maas. Let op: de Kerkvaartse 
Haven te Waspik is hieronder niet begrepen
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9.  De Donge en Dongemond bestaande uit:

 •  De rivier de Donge vanaf de samenkomst met de Amertak, ongeveer 

500 meter ten noorden van de verkeersbrug in de Maasroute  

(Rijksweg A 59) tot de Amer te Geertruidenberg

 •  De linkeroever (zuidzijde) van de rivier de Amer vanaf de Donge, 

stroomafwaarts, tot aan de eerste strekdam nabij het uitwateringskanaal 

van de Amercentrale vóór Drimmelen

10.   De Kanaaltak Amer-Oosterhout vanaf de Amer tot de samenkomst met 

de rivier de Donge en het Buitenpand van het Wilhelminakanaal  

(ong. 500 m ten noorden van de verkeersbrug in de Maasroute A59)

11.   Hollands Diep en Nieuwe Merwede bestaande uit:

 • De rivier de Nieuwe Merwede over de volle breedte

 •  De rivier het Hollands Diep over de volle breedte vanaf de 

spoorwegbrug Moerdijk in oostelijke richting tot aan de samenkomst met 

de Nieuwe Merwede en Amer 

  Er mag niet gevist worden in de havens van het Industrie- en  
Havenschap Moerdijk en in de oppervlakten achter de strekdammen  
langs de Beversluisplaat.

 •  De linkerhelft (zuidzijde) van de Beneden-Merwede vanaf km 961.250 

tot km 964.500

12.   De verbindingswateren zuid-noord tussen de rivier de Amer en de 

Biesboschsluis te Werkendam bestaande uit:

 - Het Spijkerboor

 - Het Middelste- en Bovenste Gat van het zand

 - Het Jeppegat

 - Het Nauw van Paulus

 - Het Steurgat

13.   Het Hollands Diep vanaf de spoorwegbrug Moerdijk tot aan de 

Haringvlietbrug incl. de Haven van Moerdijk

14.  Killen en gaten van de Nieuwe Merwede bestaande uit:

15.  Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch bestaande uit:

 •  De gehele Brabantse Biesbosch uitgezonderd de binnendijks afgesloten 

voormalige kreken, gelegen in de zogenaamde Oost- en Noordwaard

 •  De killen en gaten van de Sliedrechtse Biesbosch gelegen tussen de 

Merwede, de Nieuwe Merwede en het Wantij

 •  De Dordtse Biesbosch bestaande uit het Zuid-Maartensgat, het Gat van 

de Kielen en een gedeelte van het Hollands Diep 

  Let op: de in de Biesbosch middels bebording dan wel (gedeeltelijk) afge-
sloten, niet toegankelijke wateren zijn uitgesloten van bevissing!
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16.   De wateren, killen en gaten in het Aakvlaaigebied gelegen oostelijk van 

het Spijkerboor, nabij de Brabantse Biesbosch en ten noorden van de Amer 

ter hoogte van de Amercentrale

  De in het Aakvlaaigebied niet toegankelijke en afgesloten gebieden zijn uit-
gesloten van bevissing. De toegang tot genoemde wateren mag uitsluitend 
plaatsvinden met een vaartuig. Men heeft niet het recht te lopen of zich te 
bevinden op de oevers van deze wateren.

17.   De Afgedamde Maas in het gedeelte van de Visserij “Tijdverlies”

  onder Nederhemert, zijnde het linker gedeelte (zuidelijke helft) van de rivier, 

beneden de dam door de Maas tot het veer Nederhemert

18.  De zogenoemde Steenbergse Wateren oostelijk van Steenbergen gelegen:

 •  De Wiel aan de Drenkhoos, alsmede de watergang tussen de Roode Weel 

en de Wiel aan de Drenkhoos

 • De Nauwbeek tussen de Roode Weel en De Beek

 • De Beek vanaf 300 m van het gemaal Brooymans

 • De Tuimelaarskreek

 • De Brandschebeek

 • Het zogenaamde Hanengevecht

 •  De Nieuwe Roosendaalse Haven alsmede de Schipbeek en Halsegat, 

tevens het looprecht op de noordelijke oevers van voormeld water

19.  De watergang De Tonnekreek tot 200 m vanaf het gemaal Tonnekreek 

 De watergang De Tonse Kavelsloot in Willemstad

  Het looprecht is niet inbegrepen. Voor het betreden van de langs de 

watergangen gelegen gronden dient de vergunninghouder zich in verbinding 

te stellen met de betreffende grondgebruiker.

20.  Het Noord Hellegat bestaande uit:

 •  Het Noord Hellegat vanaf het Hollands Diep tot aan de Volkerakdam/

Haringvlietbrug

 •  De Noorder Voorhaven van Willemstad en het toeleidingskanaal naar 

de Volkeraksluizen

 Let op: Het vissen vanuit vaartuigen is hier verboden!
21.  De Brabantse kanalen bestaande uit:

 • Gedeelten van het Wilhelminakanaal:

 -  vanaf 200 m ten zuiden van sluis 1 te Oosterhout tot de grensscheiding 

Dongen-Tilburg (ong. 500 m ten westen van de brugverbinding 

Vierbundersweg/Uiterste Stuiver)

 -  van sluis 4 onder Middelbeers, bovenstrooms tot aan de Zuid Willemsvaart, 

incl. het zijkanaal bij sluis 4 te Diessen, vanaf de stuw  

bij de Emmerscheweg tot het Wilhelminakanaal
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•  De zuid-Willemsvaart vanaf de Dieze te ’s-Hertogenbosch tot aan de 

provinciegrens Noord-Brabant/Limburg, incl het afgesloten gedeelte van de 

Zuid-Willemsvaart, gelegen in de gemeente Helmond, vanaf de nieuwe brug naar 

Suytkade ter hoogte van Keijzers autohandel tot aan de grens met Laarbeek 

(ter hoogte van Peterhoeve), uitgezonderd het gedeelte tussen Kasteelbrug 

(Kasteellaan) en Havenbrug (Havenweg, ter hoogte van RWE).

  Voor het houden van wedstrijden tussen sluis 4 en de provinciegrens 
Noord/Brabant Limburg is schriftelijke toestemming vereist van de  
volgende hengelsportverenigingen:

 - tussen sluis 4 en 5 van HSV Veghel te Veghel
 - tussen sluis 5 en 6 van HSV Het Geduld in Beek en Donk
 - tussen sluis 6 en 10 van HSV De Helmondse Sportvissers te Helmond
 -  tussen sluis 10 en de provinciegrens van HSV Ons Genoegen te Asten en 

HSV De Verenigde Hengelaars te Someren
  Voor de leden van HSV Het Geduld is het nachtvissen en/of het vissen met 

3 hengels het gehele jaar toegestaan tussen sluis 5 en sluis 6, mits men in  
bezit is van een extra vergunning van de vereniging.

  Het is verboden te nachtvissen in het gedeelte tussen sluis 10 en grens 
Limburg.

  Voor de leden van HSV Ons Genoegen te Asten en De Verenigde  
Hengelaars te Someren is nachtvissen het gehele jaar toegestaan op  
het gedeelte tussen sluis 10 en de grens Limburg.

 •  De nieuwe kanaalomleiding zuid Willemsvaart te Helmond (Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

 •  Het Beatrixkanaal en het Afwateringskanaal vanaf 25 m van de sluis tot 

de aansluiting van de havenkom van het Beatrixkanaal (Toestemming voor 

het houden van wedstrijden in het Beatrixkanaal aanvragen bij de BSAE, 

W.J.J. van Hest, tel: 040-2525872 of email: wimvanhest@chello.nl).

22   De Kraayenbergse Plassen te Cuijk: de plassen 1 t/m 4 (zie kaartje)

 Men mag geen snoek en maximaal 2 snoekbaarzen in bezit hebben
23.  De rivier de Waal:

 •  Het zogenoemde Drutense viswater vanaf km 894.000 bij Andelst tot 

km 907.000 bij Ochten

 •  het zogenoemde Dreumelse viswater vanaf de lijn gaande van krib 

km 915.565 (linkeroever/zuidzijde) naar krib km 915.710 (rechteroever/

noordzijde), nabij de ingang van het

 voormalige Inundatiekanaal bij Tiel tot de lijn van krib km 918.475  

 (linkeroever/zuidzijde) naar krib km 918.400 (rechteroever/noordzijde)
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 •  Het viswater Ewijk, van km 888.100 tot aan km 895.500 (m.u.v het 

kantwater aan de noordzijde van km 890.635 tot km 895.500) 

  Voor deze drie Waalstukken geldt dat men maximaal twee snoekbaarzen  
in het bezit mag hebben danwel meenemen.

 •  De rivier de Waal, de rechteroever (noordzijde), vanaf kmr. 921.360 tot 

kmr. 924.100. Per visdag mogen maximaal twee (2) snoekbaarzen in het 
bezit worden gehouden, dan wel worden meegenomen.

Het Viswater zaltbommel, bestaande uit:

 -  een gedeelte van de rivier de Waal, de linkeroever (zuidzijde),  

vanaf + kmr. 927.900 tot + kmr. 929.500;

 -  een gedeelte van de rivier de Waal, over de gehele breedte,  

vanaf kmr. 929.500 tot aan de lijn, gaande van kmr. 931.400 (rechteroever/

noordzijde) naar kmr. 932.000 (linkeroever/zuidzijde).

  Per visdag mogen maximaal twee (2) snoekbaarzen in het bezit worden 
gehouden, dan wel worden meegenomen.

24.  De rivier de Lek:

 •  vanaf de grens tussen de gemeente Beusichem en Culemborg tot de grens 

tussen de gemeente Everdingen en Hagestein

 •  vanaf km 956.000 bij Lexmond tot km 964.000 bij Tienhoven (ook bekend 

onder de naam Koekoek) inclusief het looprecht op de linkeroever tussen 

km 956.500 (haven Lexmond) en km 963.300 (nabij de kerk van Tienhoven} 

en op de rechteroever tussen km 956.500 en km 963.300, echter met 
uitzondering van het gedeelte tussen km 961.470 en km 962.430
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25.   Het Pannerdens kanaal vanaf km 873.500 bij Angeren tot km 877.000 bij 

Huissen

26.   Wateren in het beheersgebied van het voormalige Waterschap 

De Maaskant, thans Waterschap Aa en Maas:

  Alle bevisbare watergangen in eigendom en beheer bij het Waterschap Aa 

en Maas gelegen in de waterschapsdistricten Raam en Hertogswetering, 

uitgezonderd: het Drongelens Kanaal, de Hertogswetering ter plaatse van 

het Paterswiel en de noordzijde van de Lage Raam vanaf 150 m. van de stuw 

bij Kammerberg in oostelijke richting tot aan de stuw Schipstal (Achterdijk) 

  De beide waterschapsdistricten hebben de volgende globale begrenzing: 

aan de noord- en oostzijde de rivier de Maas tot aan de Brabants-Limburgse 

grens, in het westen en zuiden (ten westen van Den Bosch) het Drongelens 

Kanaal, in het zuiden (ten oosten van Den Bosch) de N50/A50 tot de afslag 

Oss/Grave (nabij ‘Zevenbergen’) en vervolgens in zuidoostelijke richting via 

de N324/N277 naar Rips tot de grens met de Provincie Limburg. Sportvissers 

dienen bij twijfel of een water mag worden bevist, telefonisch informatie in 

te winnen bij Sportvisserij ZWN of kunnen tegen betaling een kopie van een 

kaart aanschaffen. 

  Algemene voorwaarden en looprechten:
 •  Het is verboden te vissen binnen een afstand van 50 m vanaf kunst-

werken (in- en uitlaatwerken, verdeelwerken, stuwen en gemalen),  
die in de watergangen zijn gelegen of waarop bepaalde watergangen 
uitmonden;

 •  Deze vergunning houdt mede in toestemming om te lopen over de 
gronden naar en langs genoemde viswateren, voor zover deze gronden 
eigendom zijn van het schap. Het gedeelte tussen de brug in de 
provinciale weg Empel-Lith (Hustenweg) tot 300 m benedenstrooms  
mag uitsluitend worden betreden vanaf de Hustenweg; 

 •  Indien voor het bereiken van het viswater gebruik moet worden gemaakt 
van gronden van derden, dient aan de eigenaren van deze gronden 
toestemming te worden gevraagd;

 •  Het is verboden op onderhoudspaden, taluds, toegangswegen naar  
gemalen honden, motoren, auto’s mede te brengen of te hebben.

 •  Op gedeeltes van het viswater met een functie ecologische verbindings-
zone is het slechts toegestaan te vissen aan die zijde die niet als ecolo-
gische verbindingszone is ingericht.
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Lijntjesput te Noordschans nabij de Buitendijk (gemeente Klundert)

KEHV De Ruischvoorn te Tilburg

Er mag slechts worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten.
Er geldt een meeneemverbod voor vis. Voor het houden van wedstrijden is  
schriftelijke toestemming van KEHV De Ruischvoorn vereist.
1.   Wilhelminakanaal vanaf Sluis 4 te Haghorst, inclusief het zijkanaal 

benedenstrooms de stuw, tot aan tot de grens-scheiding Tilburg-Dongen 

ongeveer 500 m ten westen van de brugverbinding

  Vierbundersweg/Uiterste Stuiver- km paal 13, inclusief het zijkanaal 

benedenstrooms de stuw.

2.   Het Buitenpand van het Wilhelminakanaal, vanaf de samenkomst met de 

rivier de Donge en de zgn. Amertak (ongeveer 500 meter ten noorden van de 

verkeersbrug in de Maasroute) tot sluis I te Oosterhout

3.   Het Markkanaal, vanaf de Marksluis te Oosterhout tot de samenkomst met 

de rivier de Mark onder de gemeente Terheijden

4.   Het nieuwe gedeelte, alsmede de oude (afgedamde) gedeelten van 

het Markkanaal, tussen het Buitenpand van het Wilhelminakanaal en het 

Markkanaal

HSV Ons Genoegen te Geertruidenberg

Er mag slechts worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten.
1.  Het zuidergat

2.  Het Noordergat/de Donge, van de Koedam richting Burg. Letschertbrug

3.  Rivier de Donge vanaf de Burg. Letschertbrug tot aan de rivier de Amer

  Uitgesloten zijn de jachthavens Geertruidenberg, De Donge en de Meerpaal. 
Vissen is uitsluitend toegestaan vanaf de publiek toegankelijke oevers.

Gemeente Someren

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

1.   Loovevijver in Someren-Dorp, gelegen tussen de Pasakker en de Wilbertshof

2.   Loovevijver in Someren-Dorp, gelegen tussen de Pasakker en de Ravenshof

3.   Slievenvijver in Someren Dorp, gelegen tussen de Martijnenstraat en de 

Dr. Eynattenlaan
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Geografisch District Delta
Viswater:

1.   Het Veerse Meer incl.:

- Het Havenkanaal Kamperland

 - De landbouwhavens te Kamperland en De Piet

  -  De uitwateringsgeul De Piet van de sluis De Piet tot de uitmonding 

in het Veerse Meer

 - De Buitenhaven van het Kanaal door Walcheren te Veere 

Niet gevist mag worden in:
 •   Het water tussen de Middelplaten en de Westerlanden  

Oud Sabbingepolder;

 •   De strook water voor en langs de noordkant van de Middelplaten en voor 

de daartussen gelegen kreken, de westelijk daaraan grenzende strook 

water voor de Egbert Petruspolder, alsmede de strook water rond het 

zuidelijk deel van de Goudplaat, voorzover deze stroken door middel van 

palen met borden en opschriften zijn aangegeven;

 •   Andere dan hiervoor onder viswater aangegeven kanalen, havens,  

havenmondingen en kreken en geulen tussen de platen.

Voorwaarden Veerse Meer:
 • Nachtvissen is niet toegestaan;
 • Het vissen en/of voeren met vleesmaden is verboden;
 •  In afwijking van het wettelijke verbod om in april en mei met bepaalde 

aassoorten te vissen, mag wel worden gevist met kunstaas (inclusief 
kunst vliegen), slachtproducten en wormen;

 •  Voor het Veerse Meer geldt niet de wettelijke gesloten tijd voor beekforel;
 •  Men mag maximaal vier forellen in bezit hebben en per dag mogen niet 

meer dan vier forellen worden meegenomen.
 

 Looprecht Veerse Meer (zie kaart)

  De volgende aan de Staat toebehorende oevers en oeverstroken rond het 

Veerse Meer mogen worden betreden:

Aan de zuid-Bevelandse oever:

 •  Tussen de oostelijke dijk van de Zuidvlietpolder of het verlengde daarvan 

en het verlengde van de oostelijke dijk van de Ooster Nieuwlandpolder, 

uitgezonderd de gedeelten op een geringere afstand dan 65 m van 

voormelde dijken;

 • Beide oevers van de uitwateringsgeul De Piet;
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 •  Kreek ten zuiden van de Oranjeplaat (ook wel genoemd Schengekreek), 

westelijk gelegen van de duiker in de Muidenweg en uitsluitend voorzover 

het betreft de noordelijke oever van die kreek; 

Aan de Walcherse oever:

  Tussen de Oude Middelburgsche Haven en de krib voor de Kattenpolder 

en het gedeelte tussen de jachthaven Oostwatering en de afsluitdijk, 

uitgezonderd de gedeelten, waarvan de oeverlijn minder dan 10 meter uit  

de dijk ligt. 
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Aan de Noord-Bevelandse oever:

 • Vanaf de afsluitdijk over een afstand van 3000 meter;

 •  Langs het Havenkanaal Kamperland, uitgezonderd de oever gelegen over 

de grond van Intrec bv/Maral;

 • Om het eiland Haringvreter tegenover Veere;

 

Alle openbaar toegankelijke oevers rondom het Veerse Meer.

2.  Het Grevelingenmeer

 Voorwaarden Grevelingenmeer:
  Nachtvissen is niet toegestaan. Het wettelijk verbod om in april en mei 

met bepaalde aassoorten te vissen geldt niet voor het Grevelingenmeer. 
In deze wateren mag in april en mei ook gevist worden met slachtproducten, 
worm en kunstaas (inclusief kunstvliegen). Ook de wettelijk gesloten 
tijd voor beekforel en zeeforel geldt hier niet. Men mag dus het hele jaar 
regenboogforel en de twee eerder genoemde forelsoorten in bezit hebben.

Volkerak – zoommeer + kanalen (nr 3 t/m 6)

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

   De bijzondere betonning, welke op een dieptelijn van NAP -1,75 m is gelegd  
 voor de markering ten behoeve van de recreatievaart, is tevens vaak de 
begrenzing van het staatnatuurmonument.
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  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’. 

  Waar een oeververdediging aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 m uit 
de teen van de oeververdediging. 

  In Staatsnatuurmonumenten mag alleen gevist worden vanuit vaartuigen.
  Voor de wateren 3 t/m 6 geldt dat geen snoekbaars mag worden mee-

genomen. Sportvissers die voor eigen consumptie snoekbaars willen 
meenemen kunnen daarvoor een speciale snoekbaarsvergunning aan-
vragen bij het kantoor van Sportvisserij ZWN. In deze aparte vergunning is 
aangegeven hoeveel snoekbaarzen men per visdag in bezit mag hebben en 
meenemen. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze jaarvergunning is dat 
de vergunninghouder zijn/haar vangsten en onttrekking jaarlijks doorgeeft.

3.   Het Volkerak van de Volkerakdam tot Flakkeese spuisluis en tot het Schelde-

Rijnkanaal 

4.  Het Schelde-Rijnkanaal:

 -  van 100 m ten noorden van de verkeersbruggen in de Kreekrakpolder bij 

Bath in zuidwaartse richting tot de grens Nederland-België

 Alleen in dit deel is de nachtvisserij het hele jaar toegestaan

5.  Het zoommeer van het Schelde-Rijnkanaal tot de Kreekraksluizen
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6.  Het Bathse Spuikanaal

  De bootvisserij moet de bijzondere betonning voor de recreatievaart in 
acht nemen.

7.  De zogenoemde West-Brabantse wateren:

 •  De Mark en Dintel van km 19,7 (het zogenaamd Wit Huisje) tot 100 m 

binnen de sluizen te Dintelsas met uitzondering van de bij de sluis gelegen 

en deels als jachthaven ingerichte spuikom

 •  De Roosendaalse en Steenbergse Vliet van het Mark-Vlietkanaal tot de 

punt van de nol tussen beide sluizen aan het Benedensas

 • De Heensche Haven

  Niet gevist mag worden in het als jachthaven ingerichte gedeelte bij het 
Benedensas en het gedeelte bij Bovensas, van de splitsing van het water 
ongeveer 250 m bovenstrooms

 van het Bovensas tot en met de uitloop van het gemaal Brooijmans
 •  Het Mark-Vlietkanaal van de noordelijke frontmuur van de brug in de 

A 17 tussen Roosendaal en Zevenbergen tot de Dintel

 Voorwaarden voor de Brabantse wateren:
  Het vissen is uitsluitend toegestaan: vanuit bootjes en vanaf visstoepen 

langs de oever en de kademuren. Vanaf taluds, als die met betonstenen of 
andere bouwmaterialen zijn bedekt en uitsluitend wanneer daarvoor geen 
rietberm aanwezig is.

8.  Wateren op Tholen en Sint-Philipsland:

 •  Tholen: een gedeelte van de waterloop langs de dreef bij het Stenen Kruis 

(lengte 250 m)

 •  Poortvliet: een gedeelte van de wegsloot langs de Geerweg 

(lengte 300 m)

 •  Sint Maartensdijk: een gedeelte van de waterloop langs de Hogeweg 

(lengte 350 m)

 •  Stavenisse: een gedeelte van de waterloop langs de Boswei 

(lengte 300 m)

 •  Oud-Vossemeer: een gedeelte van de waterloop langs de Kreekweg en 

fietspad ten westen van de Hikseweg (900 m)

 •  St.Philipsland/ Anna-Jacobapolder: een gedeelte van de waterlopen 

langs de Delcampoweg (lengte 1200 m)

 •  Sint-Philipsland: een gedeelte van de waterloop langs de Scharreweg 

(lengte 500 m) en langs de Korte Kruisweg (lengte 600 m)

  Looprecht op Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland op de door 

borden aangegeven dijkovergangen en de daarachter liggende dijkvakken 

144145



in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Men is verplicht gebruik te 

maken van de dijkoversteekplaatsen die zijn aangegeven door borden van of 

vanwege Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het meevoeren of bij zich hebben 

van honden is verboden. Aan de dijk en/of glooiing mogen geen tenten en 

windschermen worden geplaatst, noch fietsen en bromfietsen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9.  Buitengracht van de voormalige vesting Veere vanaf de straatweg   

 Middelburg-Veere tot het punt waar de Veerse watergang in de buitengracht   

 komt
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VERGUNNING TOT HET SPITTEN VAN WORMEN

In de buitengronden van de Ooster- en de Westerschelde

  Het spitten van wormen mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe 

bestemde spitvakken en uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang.  

De spitlocaties mogen alleen via bestaande dijkovergangen, schorpaden  

en/of per boot worden benaderd. Het spitten mag niet geschieden binnen 

een afstand van 25 m

 -  uit de teen van de zeeweringen, gemeten vanaf de buitengrens van de 

steenstort;

 -  rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen 

waterstaatswerken;

 - van schelpdierpercelen.

  Men mag niet spitten op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden, 

noch op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, concentraties levende 

schelpdieren e.d. aan de oppervlakte komen. Men mag niet dieper spitten 

dan tot 30 cm beneden de bovenkant van het slik. De ontgraven grond  

moet direct op de plaats van de ontgraving worden teruggelegd en 

gelijkmatig daarover worden verdeeld. Het machinaal winnen van zeeaas  

op schorren en droogvallend intergetijdengebied is verboden.
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OOSTERSCHELDE VAKKEN

Het Waterschap Zeeuwse eilanden heeft in de afgelopen jaren een groot deel van 

de dijkpaalnummers langs de Oosterschelde vervangen. Bij de spitvakken 5 en 6 

zijn de oude dijkpaalnummers nog aanwezig. Bij deze vakken zijn de oude nummers 

in de tekst tussen haakjes vermeld.

Noord Beveland

1.  Sophiahaven

 a.  Strekdam dijkovergang Strandhoekweg (dijkpaal 1933) – Westelijke 

havendam Sophiahaven

 b.  Oostelijke havendam Sophiahaven – Dijkovergang Longroomweg  

(dijkpaal 1901)

 c.  Dijkovergang Keihoogteweg bij ‘Inlagen Noord Beveland’  

(dijkpaal 1890) – stekdam Oostnol (dijkpaal 1881)

2.  Colijnsplaat

  Westzeedijk, nabij vogelobservatiehut ‘de Vogelarije’ van dijkpaal 1840 

(Oesterput) tot 1826 (Westnol)

zuid Beveland

3.   Kattendijke Dijkpaal 1638 (dijkovergang Kattendijkseweg) – dijkpaal 1622 

(Oude Zeedijk).
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4.   Yerseke Platengebied Yerseke bank nabij haven (locatie is niet vanaf de 

oever bereikbaar)

5.  Oostdijk Dijkpaal 1305 (11) (Kruisweg) – dijkpaal 1320 (18) (nabij 1e Vlietweg)

6.   Roelshoek Dijkpaal 1279 (20) tot haven Roelshoek nabij strand aan 

Noordschans

7.  Oesterdam Hectometerbord 4.6 – hectometerbord 3.2

Tholen

8.  Dortsman

 a. Dijkpaal 943 – dijkpaal 955 (Gemaal de Noord) 

 b. Dijkpaal 965 – Strekdam bij restaurant aan Gorishoeksedijk

9.  Stavenisse Keetenweg dijkpaal 854 (strekdam Oostnol) – Dijkpaal 838   

 (kabelbord)

St. Philipsland

10.   Krabbenkreek Dijkpaal 643 (Del Campoweg) – dijkpaal 651 (Abraham 

Wisseweg)

Schouwen-Duiveland

11.   Grevelingendam Parkeerplaats Grevelingendam Bruinisse (hectometerbord 

28.9 tot hectometerbord 30.0)

12.   Hoek van Ouwerkerk Dijkovergang Gouweveerse zeedijk, strekdam 

Noordbout (dijkpaal 273) – Dijkovergang  Nieuwendijk (bij binnendijkse 

natuurgebied ‘Krekengebied Ouwerkerk’), strekdam Zuidbout (dijkpaal 288)

13.   ’t Stelletje Dijkpaal 249 (langs N256) – Dijkovergang Gouweveerse zeedijk, 

strekdam Noordbout (dijkpaal 272)

14.   Kurkenol zierikzee Oostelijke havendam Zierikzee – strekdam (dijkpaal 212)

15.   Schelphoek Oost Trailerhelling Schelphoek (dijkpaal 80) – Dijkovergang 

Hoosjesweg, strekdam (dijkpaal 97)
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WESTERSCHELDE VAKKEN

In de Westerschelde mag het spitten van wormen tot een afstand van 500 m  

vanaf de dijk plaatsvinden. 

zeeuws-Vlaanderen

1.   Cadzand-Bad Dijkpaal 10 (spuisluis bij Boulevard de Wielingen) – dijkpaal 5 

(ca. 400 meter oostelijk van radartoren nabij dijkovergang De Nolle,  

Zwarte Polderweg)

2.   Nieuwvliet-Bad Nabij dijkovergang Kruishoofd bij kruising Zeedijk, Zeeweg, 

Baanstpoldersedijk.

3.   Breskens West Dijkpaal 11 (ca 100 meter westelijk van vuurtoren 

Panoramaweg) – westelijke veerhavendam

4.  Breskens Oost Dijkpaal 13 – dijkpaal 15 (Duivelshoekseweg)

5.  Hoofdplaat Dijkpaal 5 (Inlaag) – dijkpaal 56 (Dijkeputten)

6.   Terneuzen West Dijkpaal 56 (Dijkeputten, Hoofdplaat) – dijkpaal 74 

(hoek Braakmanhaven)

7.   Terneuzen Oost Van 125 meter ten oosten van hoofd nr 1 tot dijkpaal 2 

(Margarethapolder)

8.   Platen van Hulst 2 Dijkpaal 23 (Eendragtsweg) – dijkpaal 384 (Kanaaldijk, 

gemaal Campen) 

9.   Platen van Hulst 1* Dijkpaal 384 (Kanaaldijk, gemaal Campen) - 

Dijkpaal 318 (Zeedijk 4, Zeedorp/Ossenisse)

10.   Schor van Baalhoek 2* Dijkpaal 236 (Zeedijk 2,  Walsoorden) - dijkpaal 218 

(kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en Kruisstraat) 
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11.   Schor van Baalhoek 1 Dijkpaal 218 (kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en 

Kruisstraat) – Paal 190 (Zeedijk 1, Scheldeweg)

*  In de spitvakken 9 en 10 is spitten alleen toegestaan van 1 mei t/m 30 september!

zuid-Beveland

12.   Hoedekenskerke Dijkpaal 353 (Zee- en Inlaagdijk van Hoedekenskerke) – 

dijkpaal 290 (dijkovergang Schoorse Oudedijk)

13.  Veerhaven Kruiningen Dijkpaal 198 (Polderweg) – dijkpaal 180 (Vroondijk)

14.  Waarde Dijkpaal 149 (Zusterzand) – Dijkpaal 163 (bij strekdam Havenstraat) 

15.   Rilland Bath Dijkpaal 40 (bij strekdam Grensweg) – dijkpaal 103 

(Zimmermanweg)

16.   Borsele Dijkpaal 552 (bij kruising Zeedijk, Lange Zuidweg) – dijkpaal 564 

(kerncentrale)

Walcheren

17.   Schorrengebied Rammekenshoek Ritthem Strekdam ten westen van 

dijkpaal 723 – dijkpaal 734 (200 meter westelijk van monument)
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