
Aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.
U wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist indien 
u op of aan één der wateren in dit boekje wordt aangetroffen, en u 
zich niet houdt of gehouden hebt aan de Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, alsmede wanneer u met meer dan twee hengels vist!

Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland

VERENIGINGSWATEREN SVBD 
en GROOT ROTTERDAM 2022
Behorende bij de VISpas van HSV GHV - Groene Hart 

Dit boekje bevat een overzicht van de verenigingswateren van 
Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD) en HSV Groot Rotterdam, de 
zusterverenigingen van GHV / Groene Hart (tezamen verenigd in 
Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland (SCZH)). Deze Lijst van Viswateren 
is een aanvulling op de Lijst van Viswateren van GHV / Groene Hart die 
u bij uw VISpas heeft ontvangen en vormt in combinatie met de VISpas 
van GHV / Groene Hart de schriftelijke toestemming om in 2022 met 
maximaal twee hengels te vissen.
U heeft dit boekje niet nodig wanneer u aan de waterkant gebruik maakt 
van de VISplanner App. Met de VISpas in combinatie met de VISplanner 
op uw mobiele telefoon kunt u bij een controle aantonen dat u ergens 
mag vissen.

CATCH & RELEASE
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SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Voorzitter: T. Stremme
Email: voorzitter@svbdelfland.nl

Secretaris: D.J. Wilhelm
Postbus 365, 3130 AJ  Vlaardingen
Tel.: 06 - 496 90 259
Email: secretaris@svbdelfland.nl

Penningmeester/ financieel adviseur: W. Bakhuizen.
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen
IBAN: NL68INGB0000082992 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Sportvisserijbelangen Delfland
Email: penningmeester@svbdelfland.nl

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
SVBD, postbus 162, 3720 AD  Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 030 - 605 84 00.

SVBD correspondentieadres
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen
Telefoon 06 - 218 08 033 (alleen voicemail, u wordt later teruggebeld)

Website SVBD: www.svbdelfland.nl

SBI-nummer: 93192

Adres wijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email via
ledenadministratie@vispas.nl
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HENGELSPORTVERENIGING GHV - GROENE HART

Voorzitter: A. van der Spiegel

Secretaris: J.H. Froger
secretaris@ghvgroenehart.nl

Penningmeester: L.B. Boere
penningmeester@ghvgroenehart.nl

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
GHV - Groene Hart, postbus 162, 3720 AD  Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 030 - 605 84 00.

GHV - Groene Hart secretariaat/ correspondentieadres:
Madesteinweg 34, 2553 EC  Den Haag

Website: www.ghvgroenehart.nl
Meldpunt spiegelkarpers Den Haag: skp@ghvgroenehart.nl
Meldpunt spiegelkarpers Gouda: skpgouda@ghvgroenehart.nl
Meldpunt vissterfte: sos@ghvgroenehart.nl

Adres wijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email via
ledenadministratie@vispas.nl

HENGELSPORTVERENIGING GROOT ROTTERDAM

Voorzitter: J. Leeuwangh
j.leeuwangh@groot-rotterdam.nl

Secretaris: Vacant
secretaris@groot-rotterdam.nl

Penningmeester: W. Kruining
penningmeester@groot-rotterdam.nl

Ledenadministratie:
Ledenadministratie:
Pearl Buckplaats 29, 3069 BZ Rotterdam
Telefoon: 06-41426570 of 06-41426557
E-mail: ledenadministratie@groot-rotterdam.nl of
ledenservice@groot-rotterdam.nl of
ledensupport@groot-rotterdam.nl
SBI-nummer: 93192

Algemeen:
Clubgebouw; Pearl Buckplaats 29, 3069 BZ Rotterdam  
Telefoon: 06-12748454
E-mail: info@groot-rotterdam.nl
Website: www.groot-rotterdam.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN:

Tijdens het vissen dient u dit viswaterboekje (of een PDF-versie daarvan 
op de smartphone of als alternatief de Visplannerapp met correct ingevuld 
Vispasnummer ) samen met de VISpas van de SVBD, HSV Groot Rotterdam 
of HSV GHV / Groene Hart altijd op eerste aanvraag van politie, hengel-
sportcontroleur en/of BOA te kunnen overleggen. U dient zicht hierbij altijd 
te kunnen legitimeren. De VISpas is strikt persoonlijk, overdracht in welke 
vorm dan ook is verboden. 

Deze visdocumenten en VISpas blijven tijdens de geldigheidsduur van het 
lidmaatschap eigendom van de verenigingen. Degenen die namens de ver-
enigingen met controle zijn belast, zijn bevoegd alle visdocumenten inclusief 
VISpas bij een geconstateerde overtreding terstond in te nemen.

1. Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
2. Met 3 hengels vissen is NIET toegestaan, ook al heeft u hiervoor een 

landelijke sticker aangeschaft.
 3. Nachtvissen is in de meeste wateren vermeld in dit overzicht 

toegestaan mits dit plaatsvindt vanaf de openbare wegen, kaden 
of voetpaden. Voor de viswateren waarin het nachtvissen niet is 
toegestaan en/of waarvoor bijzondere voorwaarden gelden, wordt 
verwezen naar de  LET OP!  beschrijving bij de viswateren zelf.

 4. Nachtvissen in agrarische percelen gehuurd van boeren, zoals 
weiland, is NIET toegestaan.

 5. Nachtvissen - indien toegestaan - is bij onze verenigingen GRATIS; u 
heeft daarvoor dus geen aparte nachtvissticker nodig!

 6. Bij nachtvissen dient u uw beetverklikkers gedempt te gebruiken.
 7. Bij nachtvissen dient u minimaal 25 meter afstand te bewaren van 

huizen.
 8. Er geldt een algemeen meeneemverbod van alle (zoetwater)vis, 

m.u.v. max 20 aasvisjes met een maximale lengte van 20 cm. Aasvis 
mag alleen maar bestaan uit de soorten die worden genoemd in de 
Visserijwet en NIET in de Natuurwet voorheen Flora- en Faunawet.

 9. Voor het tijdelijk bewaren van de wel toegestane vissoorten dient u 
zich aan de wettelijke minimummaten te houden. Zie hiervoor de 
Gezamenlijke Lijst van Landelijke Viswateren.

 10. Karper, roofvis en aal/paling moeten direct in hetzelfde water worden 
teruggezet.

 11. Het is NIET toegestaan om in de gesloten tijd voor aassoorten gericht 
(o.a. met een dropshot montage) met worm op roofvissen te vissen.

 12. Het gebruik van kunstmatig gekleurd lokvoer en het vissen of voeren 
met gekleurde maden is VERBODEN.

 13. Rond begraafplaatsen en crematoria is het VERBODEN te vissen.

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING / VERGUNNING 2022

De besturen van de hiervoor genoemde hengelsport verenigingen 
verlenen aan de houder van een geldige VISpas (met SVBD-, Groot 
Roterdam- of GHV - Groene Hart logo) vergunning om te vissen 
in de wateren die staan vernoemd in het overzicht van SCZH-
verenigingswateren van de samenwerkende hengelsport verenigingen. 
Dit met maximaal twee hengels in de periode van 1 januari t/m 31 
december met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij, het Reglement 
Minimummaten en Gesloten tijden, alsmede de in de vergunning 
opgenomen Algemene en Bijzondere Voorwaarden. 

J. Leeuwangh W. Kruining
Voorzitter  Penningmeester

T. Stremme D.J. Wilhelm
Voorzitter  Secretaris

A. v.d. Spiegel  J.H. Froger
Voorzitter  Secretaris

LIDMAATSCHAP EN BEËINDIGING DAARVAN

Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Wilt u het 
lidmaatschap beëindigen, dan dient u dit vóór 1 oktober van het 
lidmaatschapsjaar bij voorkeur per email kenbaar te maken aan de 
secretaris cq. ledenadministrateur van uw vereniging. 

VISPLANNER EN VISWATERKAART

Alle viswateren in dit overzicht van SCZH-verenigingswateren zijn ook 
digitaal te vinden op VISPLANNER.NL.

Tot voor kort werd bij het opzoeken van onze verenigingswateren 
gebruikgemaakt van een eigen viswaterkaart. Hiervoor staan achter de 
meeste viswateren nog steeds de kaartcoordinaten, bijv. C3 (23) voor de 
Tedingerbroekplas. De voorraad kaarten wordt opgemaakt. Daarna zal de 
viswaterkaart niet meer opnieuw worden uitgebracht. Het gebruik van de 
VISplanner App voor op smartphones is veel gemakkelijker!
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andere wijze niet gerechtigd zijn.
 10. Wedstrijden te houden zonder schriftelijke toestemming van het 

bestuur van de vereniging, die het visrecht in het betreffende water 
heeft (voor meer informatie zie hiervoor de websites van één van 
de drie visrechthebbende SCZH-verenigingen). Indien langs een 
water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende 
vergunning dient men het parcours vrij te houden.

 11. Vis uit te zetten die is gevangen in ander water of elders is 
aangekocht.

 12. Hinder of overlast in algemene zin te veroorzaken. De privacy van 
aan het water gelegen particuliere gronden dient gerespecteerd te 
worden.

LANDELIJK MELDPUNT STROPERIJ: WWW.MELDVISSTROPERIJ.NL

 14. Het is niet toegestaan om zich te bevinden tussen beplantingen van 
terreinen en oevers en te vissen in singels die door een afrastering 
van de openbare weg zijn gescheiden.

 15. Er mag niet worden gevist binnen een afstand van 50 meter vanaf 
een gemaal en vanaf sluizen.

TIPS:
- Overtuig u d.m.v. VISplanner App of verenigingsboekje of u in het 

beoogde water mag vissen en of er geen bijzondere voorwaarden 
gelden.

- Controleer altijd de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
of het tijdens het nachtvissen is toegestaan om te verblijven in een 
karpertentje.

- Houdt rekening met de wettelijke bepalingen omtrent de gesloten tijd 
voor vissoorten en aassoorten:

GESLOTEN TIJD VISSOORTEN (= TERUGZETPLICHT): 
Snoek, 1 maart tot de laatste zaterdag in mei van elk jaar. Snoekbaars en 
baars, 1 april tot de laatste zaterdag in mei van elk jaar.

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN:
In deze periode zijn slachtproducten, een worm, een dood visje of een 
stukje vis (ongeacht de grootte) of enig kunstaas ook verboden, met 
uitzondering van kunstvliegen die niet groter zijn dan 2,5cm.

BIJZONDERE VOORWAARDEN:

Het is de vergunninghouder, onverminderd zijn persoonlijk 
aansprakelijkheid voor door hem veroorzaakte schade, verboden:

 1. Landerijen te betreden zonder toestemming van de verhuurder.
 2. Graszoden uit te trekken of te steken of eigendommen van derden te 

beschadigen of te verontreinigen.
 3. Voerresten, papier, plastic, vislijn of ander afval achter te laten.
 4. Fietsen of andere voertuigen in de landerijen mee te nemen of op 

erven te parkeren zonder toestemming van de eigenaar. Men dient 
alleen te parkeren op plaatsen waar dat is toegestaan.

 5. Tenten, windschermen of obstakels anders dan visparaplu’s in de 
landerijen te plaatsen.

 6. Honden, al dan niet aangelijnd, in de landerijen mee te nemen.
 7. Muziek, op welke wijze dan ook, in de landerijen of aan het viswater 

ten gehore te brengen.
 8. Landerijen als speelplaats voor meegebrachte kinderen te laten 

gebruiken.
 9. Personen mee te nemen, die geen vergunninghouder zijn, dan wel op 



10   STICHTING SPORTVISSERIJCOMBINATIE ZUID-HOLLAND - VERENIGINGSWATEREN STICHTING SPORTVISSERIJCOMBINATIE ZUID-HOLLAND - VERENIGINGSWATEREN   11

SCZH VERENIGINGSWATEREN - INDELING

Dit overzicht van viswater is gecategoriseerd op de gemeenten waar 
het viswater van de verenigingen zich in bevindt. De gemeenten zijn 
onderverdeeld bij de verenigingen die daar de visrechten hebben. 
Onderstaand treft u een overzichtskaart aan waar u kan zien welke 
gemeente onder welke vereniging valt. Achterin dit boekje vind u nog een 
register met alle gemeenten.

HSV GHV - GROENE HART 

(Zie Lijst van Viswateren geleverd bij  
de VISpas van HSV GHV / Groene Hart)

- Alphen aan den Rijn
- Bodegraven-Reeuwijk
- Den Haag
- Gouda
- Haastrecht
- Hekendorp
- Krimpenerwaard
 (Haastrecht, Stolwijk)

- Leidschendam- 
 Voorburg
- Oudewater
- Rijswijk
- Waddinxveen
- Wassenaar
- Woerden
- Zoetermeer
- Zoeterwoude

SVB DELFLAND 

(pagina 12 t/m 25)

- Berkel en Rodenrijs
- Delft
- Maassluis
- Midden Delfland
- Pijnacker-Nootdorp
- Rijswijk
- Rotterdam
- Vlaardingen
- Vlist
- Westland

HSV GROOT ROTTERDAM  
(pagina 26 t/m 41)

- Albrandswaard
- Barendrecht
- Bergschenhoek
- Berkel en Rodenrijs
- Bleiswijk
- Brielle
- Capelle aan den IJssel
- Krimpenerwaard
 (Ammerstol, Bergambacht,  
 Berkenwoude, Gouderak, 

 Krimpen aan de Lek,  
 Lekkerkerk, Ouderkerk aan  
 den IJssel, Schoonhoven,  
 Vlist)
- Lopik
- Nissewaard
- Rotterdam
- Schiedam - Kethel
- Zuidplas
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GEMEENTE DELFT 

 LET OP!  HET NACHTVISSEN IN ALLE PLANTSOENWATEREN VAN DE 
GEMEENTE DELFT IS HET HELE JAAR VERBODEN.
Met toestemming van de gemeente Delft, mag met twee hengels in alle
wateren en plantsoenen in eigendom van de gemeente Delft, gevist
worden. Hieronder staan echter een paar uitzonderingen. Het is verboden
te vissen in het Wilhelminapark, de vijvers van de Technische Universiteit
en de vijver aan de voorkant van het voormalige T.N.O-complex aan de 
Schoemakerstraat, de wetering langs de Foreestweg, de wetering langs 
de Ruys de Beerenbrouckstraat, de wetering tussen de Bieslandhof, de 
Esdoornlaan en de Maria Duystlaan en de wetering tussen het Mouterpad 
en de Krakeelpolderweg.

U moet de privacy van bewoners respecteren en afstand houden 
tegenover bewoonde huizen en/of percelen tijdens het vissen! 

Nachtvissen binnen 25 meter van bewoonde huizen is niet toegestaan en 
men moet de piepers in gedempte stand gebruiken.

Westland

Rijswijk

Midden-
Delfland

Maassluis

Vlaardingen

Delft

SCZH VERENIGINGSWATEREN - SVB DELFLAND

 LET OP!  Het is verboden te vissen aan de Burgemeestersrand en de 
Kerkpolderweg vanaf de Buitenhofdreef tot aan het gedeelte Tanthofkade 
en Kruithuisweg. Let op de borden `Verboden te vissen`.

1. De Vaart langs de Delfgauwseweg, de Pijnackersevaart vanaf de brug 
bij het Oostblok tot de Overgauw te Pijnacker 

2. De Kolk en de Schie vanaf de voormalige Rotterdammerpoortbrug, 
ter hoogte van de Kapelsbrug, in zuidelijke richting tot 300m ten 
noorden van de Berkelse Zweth en in noordelijke richting tot aan de 
Kerstanjewetering, bij de grens van de gemeente Rijswijk.

3. De Nieuwe Haven aan de Schie die ligt aan de Rotterdamseweg ter 
hoogte van Hordijk Holding BV verpakkingen.

4. De Buitenwatersloot vanaf de Mosjesbrug bij de Kogelgieterij tot 280 
meter ten westen van de grens Delft/Schipluiden.

5. Alle stadsgrachten in Delft voor zover die liggen binnen de 
vestinggrachten van de oude stadskern.

 

Rotterdam

Vlist

Berkel en Rodenrijs

Pijnacker-Nootdorp

• Voor alle wateren van SportVisserijBelangen Delfland geldt per 
1-1-2022 een verbod op het gebruik van loodgewichten boven de 
50 gram. Zowel voor voerkorven, werpgewichten en uitloding van 
dobbers.

• Voor alle statische roofviswedstrijden en karper viswedstrijden 
in viswateren van SportVisserijBelangen Delfland geldt per 
1-1-2022 een loodverbod; het gebruik van loodgewichten is dus 
verboden.
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OMGEVING DELFT/DELFGAUW/NOOTDORP/PIJNACKER/RIJSWIJK
 U mag vissen in:

1.  De vijvers gelegen in het recreatiegebied De Nootdorpse Plassen en 
in het Hertenkamp, maar dan alleen in de vijvers buiten de afrastering 
van het terrein waar de herten zijn. 
 LET OP!  Het is verboden om vanaf 16 maart tot 1 oktober 
vanuit de rietkanten te vissen in de Eerste Plas (De Slurf) vanaf 
“Het Rieten Dak”, tot aan de brug bij de achterste plas van de 
Nootdorpse plassen. U mag alleen vanaf de visplaatsen vissen 
in het riet- en moerasgebied langs de Nootdorpse plassen. 
Daarbuiten is het en verboden zelf visstekken te maken en 
gevaarlijk in verband met wegzakken in de drassige bodem!

2. De vijver ten noorden van het Vrederustpad en ten oosten van het 
Heempad, ook wel bekend als het Plasje van Zegwaard.

3. De vijver gelegen achter het voormalige T.N.O.-instituut Zuidpolder 
en Rijksweg 13 en de wetering aan de Noordwestkant van het 
voormalige TNO-complex.

4. De Karitaatmolensloot vanaf de Rotterdamseweg te Delft tot de 
Zuideindseweg te Delfgauw. Vanaf het gemaal van Keijzer tot aan de 
manege is het verboden te vissen. Men mag alleen langs de Zuid en 
Noordoostkant na het 2e klaphek vissen. Dat is dus de oever aan de 
kant van Overschie.

5. De Tweemolentjesvaart, vanaf Rijksweg 13 tot de Molentjesbrug naar 
de poldervaart in Nootdorp en het water langs de Middenweg; de 
Middeljeu.

6.  De Noordpoldervaart vanaf de Molentjesbrug in Nootdorp langs de 
Dwarskade naar Pijnacker.

7. De Noordpoldervaart langs de Dwarskade en het Virulypad richting 
Pijnacker, tot aan het einde bij de Sportlaan in Pijnacker.

8. De Dulder vanaf de Korte of Reijnerwatering te Rijswijk richting Sion.
9. De Noordhoornse watering vanaf het hoekpunt van de Dulder langs 

de Noordhoornse weg in Sion richting de Kerstanje.
10. De Kerstanje langs het Haantje te Rijswijk, vanaf de Noordhoornse 

Watering tot de Delftse Vliet bij de Lange Kleyweg.
11. De Look ten westen van de Dijkshoornseweg vanaf de samenkomst 

van de Gaag in Den Hoorn tot in noordelijke richting naar de 
Kerstanje.

12. De Lots of Harnasch wetering vanaf de Woudseweg in de weg Den 
Hoorn - De Lier in noordelijke richting langs de Woudse polder.

13. Het water in de polder van Biesland langs het fietspad Delfgauw-
Pijnacker en, het mag alleen bevist worden vanaf de noord/oostkant.

14. Al het water in de Abtswoude Polder achter de wijk Tanthof tussen 
Tanthof en de Mandjeskade.

15. Al het water in de Kerkpolder te Delft, tussen de Rijksweg A4, 
deTramkade en de Kerkpolderweg.

16. Het water in het recreatiegebied “Kerkpolder Oost” in Delft tussen De 
Gaag/Tramkade (Westkant) de Kerkpolderweg (Zuidkant) en de huizen 
van de wijk Buitenhof.

17. De wateren in het Hof van Delft park en Henry Dunant park tussen 
Delft en Den Hoorn. In deze wateren is het nachtvissen verboden.

OMG. BERKEL EN RODENRIJS  (Gem. Lansingerland, zie ook pag. 28)

1. De Tocht of watering de Noordpolder, dat is de watergang achter het 
benedengemaal in de Noordpolder van Berkel, te bereiken via de 
Rodenrijseweg zie ook onder E4.

2. De Klapwijksevaart vanaf de brug in de Klapwijksweg/Meerweg 
tot aan de huizen van Berkel ter hoogte van de Westersingel bij de 
Rodenrijseweg.

3. De Meertocht in Berkel, die begint bij de Klapwijkseweg en loopt langs 
de Meerweg. De Meertocht wordt ook wel de Grote Tocht in de Nieuwe 
Droogmaking genoemd.

4. De Rodenrijse Vaart, dat is de hoofdwatergang langs de 
Noordeindseweg in Berkel, vanaf het benedengemaal bij de Meerweg 
in Berkel tot aan de Klapwijksebrug te Rodenrijs.

5. De Noordeindsevaart, zijnde de hoofdwatergang langs de 
Noordeindseweg te Berkel vanaf het benedengemaal bij de Meerweg te 
Berkel tot aan de Klapwijksebrug te Rodenrijs.

6. De waterpartij genaamd de Molenplas nabij fietspad 12 in de 
voormalige polder Berkel nabij de Molenweg te Pijnacker.

7. Het water door de Noordpolder, achter het benedengemaal in de 
Noordpolder te Berkel.

8. De Ringvaart Noordeindseweg, dat is het water langs de 
Noordeindseweg vanaf het Noordeinde tot aan de brug bij het 
benedengemaal te Berkel.

GEMEENTE MAASSLUIS

Met toestemming van de gemeente Maassluis, mag met twee hengels 
in de hierna te noemen wateren en plantsoenen in eigendom van de 
gemeente Maassluis, gevist worden.
1. De haven Noordgeer, Oleanderpark, Vondelpark, 

Wipperspark,stadssingels.
2. Vijvers en nog nieuw aan te leggen water binnen de gemeentegrenzen 

van Maassluis zoals, uitgezonderd wateren waar borden zijn geplaatst 
met “verboden te vissen” en het Wilgenrijk.

OP MACHTIGING van de heer W. de Boer te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Het water langs de metrolijn Schiedam-Hoek van Holland aan beide 
kanten van de spoorbrug te Maassluis.
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GEMEENTE MIDDEN DELFLAND

 LET OP!  Pilotgebied loodvrij. In dit gebied is een gedeelte 
opgenomen waarin het per 1-1-2022 verboden is te vissen met 
loodproducten. Het betreft een gedeelte Vlaardingse Vaart, 
Boonervliet, Trekvliet, Middenvliet, Foppenplas en Bommeer. Het 
gebied wordt ter plekke aangegeven met borden.
- Vanaf Bord loodvrij gebied Trekkade 3137 KD Vlaardingen.  

GPS 51.941417, 4.324492 tot aan bord loodvrij gebied Vlaardingsekade 
2636 BD Schipluiden GPS 51.961965, 4.312738

- Vanaf bord Trekkadepad 3155 EL Maasland.  
GPS 51.929044, 4.274504 

- Vanaf bord Foppenpolderpad 1-9 3155 EA Maasland.  
GPS 51.927756, 4.275981

- Vanaf borden bij Boonervliet brug: Boonervlietbrug 3155 EH Maasland. 
GPS 51.923395, 4.281293

Op het kaartje hieronder is het pilotgebied loodvrij vissen blauw 
ingekleurd

Verder mag er gevist worden in:
1. Het Bommeer, ten noorden van Vlaardingen in de Foppenpolder tussen 

de beide delen van de Boonervliet.
2. De Boonervliet vanaf de Maasdijk in Maassluis tot aan de 

Vlaardingervaart.
 LET OP!  Iedereen die deze vergunning heeft mag geen overlast 
veroorzaken voor de bewoners langs de Boonervliet op het stuk vanaf 
de `blauwe brug` bij de Zuidbuurt tot aan de Vlaardingsedijk. Door 
afspraken hierover met HSV Groot Rotterdam, HSV GHV/Groene Hart en 
HSV SVDB, kan bij overtreding proces-verbaal opgemaakt worden. Voor 
viswedstrijden moet op bovengenoemde wateren, moet altijd een wed-
strijdvergunning aangevraagd zijn bij SportVisserijBelangen Delfland. 
De vergunninghouder geniet looprechten: Op de noordelijke kade langs 
de Boonervliet, vanaf de `blauwe brug` tot aan de Middelwatering. 
Uitsluitend voor leden van de vergunningverstrekker (in verenigings-
verband) met aparte schriftelijke toestemming is dat mogelijk. Ver-
gunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben 
gevist, indien hij één der bepalingen in deze vergunning overtreedt of 
zich niet houdt aan de gegeven richtlijnen en voorschriften.
3. De Goudsteen, vanaf de Noordvliet tot aan de Weddebrug in Maassluis.
4. De Noordvliet of Maassluisse Trekvaart en de Middelvliet vanaf de 

verbindingssloot bij Maassluis tot aan de Vlaardingervaart.
5. De Middelwatering langs de Kwakelweg vanaf de Oostgaag naar de 

Noordvliet.
6. De Oostgaag en de Westgaag vanaf de Vlaardingervaart in Schipluiden 

tot aan de verbindingssloot in Maassluis (voor zover onder 1 hierboven 
niet is genoemd).

7. De Zuidgaag vanaf de Middelvliet naar de Oostgaag.
8. De Vlaardingervaart en de Boonervliet. Voor de Boonervliet geldt het 

gedeelte tot de voormalige Noordmolen en van de Bijsterveldsche 
tot de Korpershoeksebrug met inbegrip van de Kleiput nabij de 
Vlaardingervaart.

9. De Foppenplas in Maasland, gelegen in de Foppenpolder met het 
aangrenzende gedeelte van de Boonervliet.

10. Al het water van het voormalige Recreatieschap Midden Delfland in 
de gemeenten Delft en Schiedam, in de Abtswoude Polder vanaf de 
zuidgrens van de huizen in Tanthof (Willem Dreeslaan) in Delft en aan 
beide kanten van de spoorlijn tussen de Delftse Schie tot aan de hoeve 
Vijverschie en de Abtswoudseweg tot aan de Bontepaal.

11. De Trekvaart vanaf de Abbestee in Schipluiden tot aan de brug voor 
Kenenburg en tot de Korpershoeksebrug in Schipluiden.

12. De Mandjeskade, vanaf de Abtswoudseweg tot aan het Jaagpad langs 
de Delftsche Schie.

13. De Gaag of Schipluidense Vaart vanaf de Westgaag te Schipluiden in 
de kom van de gemeente Schipluiden.
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14. Het Heerlijkheid Sint Maartensrecht dat is de Oostgaag, vanaf 
de Korperhoekse brug tot aan de eerste vaste brug. (Einde 
gemeente Schipluiden). Samen met de Vlaardingervaart, vanaf 
de Bijsterveldsche sloot tot de gewezen Noordmolen en de 
Schipluidense vaart in de kom van de gemeente Schipluiden.

15. De wateren in Ackersdijkse polder.
16. De wateren in de Ruyven.
17. Boonervliet vanaf de Vlaardingervaart tot aan de spoorbrug bij 

Maassluis en het Bommeer.
18. Middelvliet vanaf de Vlaardingervaart tot de verbindingssloot bij de 

jachthaven van Maassluis.
19. De Brouwerijsloot.
20. Het Dwarskanaal tussen Noordvliet en Middelvliet te Maassluis.
21. De Middelvliet van Wateringse sluis tot de Brouwerijsloot.
22. De Middelwatering (Kwakel) vanaf de Trekvliet tot de Oostgaag.
23. De Middelwatering vanaf het Bommeer langs Vlietland tot de Kwakel. 

Westgaag, Zuidgaag en Oostgaag van Korperhoekse brug tot splitsing 
Westgaag/Oostgaag te Maasland.

24. De Zijde vanaf Schipluiden toot de Oostbuurtse weg, Nieuwe 
water (weverskade) langs de Maasdijk vanaf de Westgaag tot aan 
Maassluis.

25. De Foppenplas te Maasland en het Kraaiennest bij de Lier.

GEMEENTE VLAARDINGEN

BEVISSINGSVOORWAARDEN voor de gemeente Vlaardingen
A. Deze vergunning is alleen geldig als houder in het bezit is van een 

geldige Vispas.
B. Vissen met drijvend aas, zoals broodkorsten is verboden.
C. Het is verboden oevers, waterplanten en beplanting te beschadigen en 

watervogels te verstoren.
D. Het is verboden vanaf voetbalvelden en bruggen te vissen.
E. Men mag uitsluitend haaks (90 graden) op de kant vissen met de 

hengels onder handbereik en men moet meer dan 25 meter afstand 
houden van de huizen.

F. Houder moet zijn vergunning aan een daartoe door de vereniging als 
controleur aangesteld persoon, die zich als zodanig legitimeert, laten 
zien.

G. Houder van deze vergunning moet wanneer hij/zij vist, op een andere 
visplaats gaan vissen als ter plaatse een viswedstrijd wordt gehouden. 
Als dat op tijd is aangekondigd of op een andere manier aangegeven is 
zoals op de website svbdelfland.nl.

Met toestemming van de gemeente Vlaardingen mag de houder van 
deze vergunning met twee hengels vissen in de wateren die hieronder 
genoemd worden.

1. Koningin Wilhelmina haven, Oude haven en Buiten haven, Buizengat, 
stadssingels, vijvers e.d., waaronder Oranjeparkvijvers, Hofvijvers in het 
centrum, binnenzijde Holypark langs de Olmendreef. Er mag niet gevist 
worden daar waar borden geplaatst zijn met “verboden te vissen”.

2. Vlaardingervaart vanaf de sluizen te Vlaardingen tot de Korpershoekse 
brug en de Kleiput.

VLIST (Gemeente Krimpenerwaard)

De houder van deze vergunning heeft, het visrecht in de volgende waters 
die het eigendom zijn van de verhuurder, het Hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard.
1. De Bergvliet gelegen in de Bergvliet en in de gemeente Vlist, vanaf de 

Hoofdweg te Haastrecht tot aan de Houtkade.

De houder van deze vergunning heeft het visrecht in de volgende wateren 
die het eigendom zijn van de verhuurder, het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. Zie het overzichtskaartje hieronder. 

1. De Grote Kerkvliet, lopende vanaf de brug (Schansbrug) over de 
Vlist ter hoogte van de Slangeweg naar Polsbroek, en vandaar in 
zuidelijke richting afbuigend naar de Achterkade richting Bonrepas 
met doortrekking naar het watergemaal in de polder Lopik en de 
Molenvlieten.

2. De Korte Vliet/Kerkvliet, gemeente Vlist.
3. De watergang Lansing Cabauw West, gemeente Lopik.
4. De Polsbroekerkadewetering, gemeente Lopik.
5. De 1ste en 2de wetering, gemeente Vlist en Bonrepas.
6. De Molenvliet te Bonrepas. Houders van deze vergunning hebben 

looprecht van de heer A. Boer aan de zuidkant vanaf de grens van de 
gemeente Polsbroek tot aan de Schansbrug over het riviertje de Vlist.   
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 LET OP!  Het looprecht is op zon- en feestdagen niet geldig en dus is 
het verboden hier te lopen en te vissen. Het is aan de zuidkant ook niet 
toegestaan viswedstrijden te houden.

 LET OP!  OP MACHTIGING VAN DE FIRMA VAN WIJK GELDT HET 
VISRECHT OP DE VLIST, OM MET TWEE HENGELS TE VISSEN 
EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN DE SVBD. LEDEN VAN HSV GROOT 
ROTTERDAM EN HSV GHV GROENE HART MOGEN OP BASIS VAN 
PROEF TOT EN MET 31 DECEMBER 2022 OOK MET TWEE HENGELS 
VISSEN OP DE VLIST.
1. Het riviertje de Vlist, vanaf Haastrecht zuidwaarts via de Vlist tot aan de 

bebouwde kom van Schoonhoven.
 LET OP!  Het is verboden te vissen in de Vlist (vanaf de weg en/of vanuit 
de tuinen van bewoners) in het kommetje van het gemaal de Hooge 
Boezem, vanaf de N228 tot en met het gemaal zelf. Grondgebied (tuinen) 
van bewoners en/of eigen terrein van het gemaal is verboden te betreden.

GEMEENTE PIJNACKER/NOOTDORP

1. De Nieuwkoopsevaart of Noukoopsevaart vanaf Pijnacker richting 
Noukoop.

2. De vaart langs de Noordweg zijnde de tertiaire verbinding vanaf 
Pijnacker naar Nootdorp.

3. De Keulsevaart in Pijnacker/Katwijkerlaan in de richting van de 
Stationsweg te Zoetermeer.

4. De vaart vanaf de draaibrug bij het bovengemaal langs de 
Akkerdijksche Kade tot aan de Oude Leedebrug in de gemeenten 
Berkel en Rodenrijs en Pijnacker.

5. De Ruivense Vaart, dat is de vaart vanaf het voormalige 
binnenschutsluisje bij het Meerhek aan de Klapwijkseweg in 
Pijnacker tot aan de brug bij de Kleihoogte. De Kleihoogte is de 
verbinding via de Molenlaan te Pijnacker naar Berkel.

6. De Bovenvaart of Molenwatering, vanaf De Kwakel bij het 
middengemaal tot aan de voormalige Binnenschutsluis en de brug 
over de Klapwijksevaart langs de Klapwijkseweg in Pijnacker.

7. De watergangen in de Bergboezem in de Oude Leedse Polder bij 
Berkel en Rodenrijs en bij Pijnacker.

8. Het water in de Voorafsche Polder in Pijnacker vanaf de Keizer 
Lievaart tot aan de dam bij de Paastoor Verburghweg langs de 
Kleihoogte in Berkel.

9. Het water langs de Overgaauwseweg in Pijnacker vanaf de 
Pijnackersevaart naar de Onderweg/Meerweg in Oude Leede.

10. Het water in de Ackersdijkse Polder tussen de Ackerdijkseweg en de 
Berkelse Zweth.  LET OP!  Tot het visrecht behoort NIET het water 
wat deel uitmaakt van de Ackerdijkse Plassen.

11. De Oude Leevaart in Pijnacker, gelegen in de Akkerdijksche Polder 
vanaf rijksweg 13 naar de Akkerdijkse Plassen (in deze plassen geen 
visrecht).

12. Het Uitwateringskanaal langs en in het verlengde van de Molenlaan 
te Pijnacker.

13. De Oostwatering te Pijnacker, gelegen in de Droogmaking in de Oude 
Polder van Pijnacker aan beide kanten van de Molenlaan in Pijnacker.

14. De Hooge Watering in Pijnacker.
15. De Duikersloot in Pijnacker.
16. De Gaag in Pijnacker.
17. De Noordmolensloot in Pijnacker.
18. Het water langs de Klapwijkseweg in Pijnacker in de richting van 

Berkel en Rodenrijs.
19. De sloten in Pijnacker langs de Vlietlandseweg, de Katwijkerlaan, de 

Katwijkerbuurt.
20. Het water langs de Zuidweg vanaf de zuidelijke bebouwing van 

Koningshof naar de Overgaauwseweg.
21. De sloten gelegen in de Zuidpolder van Delfgauw, deel uitmakend van 

het recreatiegebied De Ruyven tussen Delft en Pijnacker tussen de 
Karitaatmolensloot en de Ackerdijkseweg.

22. De watergang langs de Middelweg te Leidschendam vanaf de 
Kostverlorenweg tot de Broekweg en ook de watergang langs de 
Broekweg vanaf rijksweg 12 tot de Middelweg.

23. Het gedeelte Goowetering ten noorden van rijksweg 12 (geen 
looprecht) en de afbuiging naar rijksweg 4 (geen looprecht).

24. Het kanaal vanaf de Veenweg in Nootdorp met aan beide kanten de 
Goowatering vanaf de Nootdorpse zijde tussen de Tedingerbroekplas 
en Rijksweg 12. Er mag ook worden gevist in de Molensloot tussen 
de Goowatering en de toegangsweg naar de Tedingerbroekplas (langs 
de Molensloot geen looprecht).

25. De sloten langs de Combinatieweg in Nootdorp vanaf Crayenburch 
naar de achter uitgang van de voormalige vliegbasis Ypenburg (alleen 
wegzijde).

26. De Veenwegwetering vanaf de Kostverlorenweg te Leidschendam tot 
aan Crayenburch in Nootdorp.

27. Alle wateren binnen de gemeentegrens Pijnacker/Nootdorp van het 
gebied de Groenzoom.

28. Alle hoofdwatergangen gelegen binnen de grenzen van de Gemeente 
Pijnacker/Nootdorp en in eigendom van het Hoogheemraadschap van 
Delfland.

Viswater in de Gemeente Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Met 
toestemming van de Gemeente Pijnacker/Nootdorp mogen zij die in 
het bezit zijn van een geldige vergunning van SVB Delfland, HSV Groot 
Rotterdam en HSV GHV-Groene Hart, en de daarbij behorende VISpas, 
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vissen met niet meer dan twee hengels, voor zover deze niet door 
bestuurlijke maatregel van bestuur en/of visvereniging zijn uitgesloten.

1. De Machinetocht achter het benedengemaal in de Noord polder. De 
Meertocht vanaf de duiker onder de Noordeindseweg tot aan de 
duiker onder de KIapwijkseweg door.

2. De tochten in de Bergboezem en in de Oude Leedse polder. De 
Ruivensevaart vanaf de duiker onder de Klapwijkseweg tot aan de 
duiker onder de Kleihoogt door.

3. De Watering in de Voorafse polder gelegen langs de Kleihoogt, vanaf 
de Meerweg tot aan de Pastoor Verburghweg.

4. De vaart langs de Noordeindseweg vanaf het Noordeinde tot aan de 
Klapwijkseweg.

5. De Rodenrijsevaart vanaf de Klapwijkseweg tot aan de Oude 
Bovendijk.

6. De vaart langs de Oude Bovendijk vanaf de Rodenrijseweg langs het 
Bovengemaal tot aan de brug bij voorheen garage van Herk.

7. De vaart vanaf de brug van voorheen garage van Herk om de molen 
heen tot aan de brug bij de Oude Leedeweg.

8. De Oudeleedsevaart vanaf de brug bij de Oude Leedeweg tot aan het 
einde.

9. De Bovenvaart of Molenwetering vanaf de brug van voorheen garage 
van Herk tot aan de Klapwijkseweg.

10. De Klapwijksevaart vanaf het Klapwijkse laantje tot aan de 
Rodenrijseweg.

11. Het plasje De Wilgenplas nabij fietspad 12 aan de Molenweg vlakbij 
Schiebroek.

GEMEENTE WESTLAND

Onder gemeentewater Westland wordt bedoeld al het water in de 
woonkernen van: Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Monster, Poeldijk, 
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, de Lier, Maasdijk, Heenweg 
en Ter Heijde.

Voorwaarden en bepalingen Gemeente Westland:
A. De toestemming geldt alleen voor het vissen op schubvis en is dus niet 

geldig voor het vissen op aal of paling.
B. U mag niet uw brom(fietsen) en/of scooters op de taluds en gazons 

achterlaten.
C. U mag geen voerresten en/of ander afval achterlaten bij uw visplaats.
D. U mag geen wormen zoeken in plantsoenen of taluds beschadigen.
E. Terreinen, die niet voor publiek toegankelijk zijn, mogen ook niet door u 

als visser worden betreden.
F. Het is verboden tenten langs de oevers te plaatsen.

G. Het gebruik van een leefnet is, mits het op verantwoorde wijze wordt 
gebruikt toegestaan, zoals geschreven staat in de leefnetcode en 
wedstrijdreglement van de SVBD.

H. Gevangen vis moet direct weer in hetzelfde water te worden 
teruggezet.

I. Het is verboden vanuit beplanting en/of beplantingsvakken en 
natuurvriendelijke oevers te vissen.

J. Het is niet toegestaan te vissen in door verhuurder aangewezen 
paaiplaatsen(gebieden).

K. Het nachtvissen is in de gemeentewateren het hele jaar verboden.

De Gemeente Westland geeft toestemming voor het vissen met niet meer 
dan twee hengels in al hun water wat eigendom is van de Gemeente 
Westland, tenzij anders bekend gemaakt wordt.

1. De Boomawetering vanaf het Heemraadswater tot aan de Molenweg 
te Monster.

2. De Vlotwatering vanaf de Vlotvaartbrug in de weg Monster- 
‘s-Gravenzande naar de Monstersevaart ongeveer ter hoogte van de 
Meloenlaan.

3. Het water zuidwestelijk gelegen langs de oprit naar Arentsduin vanaf 
de weg Monster - ‘s-Gravenzande.

4. De Monstersevaart vanaf de Vlotwatering t.h.v. de Meloenstraat te 
Monster naar de Groote Gantel te ‘s-Gravenzande.

5. De Groote Gantel vanaf de Nieuwe Vaart te ‘s-Gravenzande via de 
Gantelbrug in de weg Den Haag - Naaldwijk naar de Holle Watering 
naar Kwintsheul.

6. De Nieuwe Vaart vanaf de Groote Gantel te ‘s-Gravenzande tot aan de 
Hartelaansbrug.

7. De Poelwatering vanaf de Groote Gantel tot de Waalbrug in de 
Naaldwijkseweg te ‘s-Gravenzande en de Galgeweg te Naaldwijk.

8. De plas “‘t Hoekje van Alle Winden” gelegen in de gemeente 
Naaldwijk.

9. De plas “Prinsenbos” gelegen in de gemeente Naaldwijk. Met 
betrekking tot overige vormen van recreatie is het vissen op het 
Plasje “Prinsenbos” te Naaldwijk het hele jaar toegestaan.

10. De Naaldwijkse Vaart vanaf de Strijp tot aan de brug te Naaldwijk in 
de voormalige spoorlaan.

11. De Bermsloot vanaf de Laan van Alsomgeest in noord/noordwestelijke 
richting parallel aan de Maasdijk.

12. De wetering gelegen nabij de Zuidweg te Naaldwijk en het 
Galgendijkje te Naaldwijk.

13. Het Nieuwe Water tussen de Rijckevorselse Sluis en de Naaldwijkse 
Vaart te Naaldwijk.

14. Het Leewater vanaf het Nieuwe Water aan de Maasdijk tot aan het 
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verkeersplein Westerlee in Rijksweg 20.
15. Het Zwethkanaal vanaf het Nieuwe Water aan de Maasdijk langs de 

Kanaalweg tot aan de Strijp/Blakersvaart in oostelijke richting even 
voorbij de Lange Broekweg te Naaldwijk.

16. Het Nieuwe Water vanaf het Zwethkanaal ter hoogte van de 
Oranjesluis in de Maasdijk in zuidoostelijke richting tot aan de 
Weddebrug te Maassluis.

17. Het Oranjekanaal vanaf de toegangsweg naar de voormalige 
Pyrotechniek tot aan de Oranjesluis aan de Maasdijk (alleen vanaf de 
wegzijde te bevissen).

18. Het Oude Spui te Hoek van Holland.
19. De Hollewatering vanaf de weg Rijswijk - Poeldijk tot in Kwintsheul. 

De Strijp vanaf de Middelbroekweg ter hoogte van Zwaansheul tussen 
Naaldwijk en Honselersdijk tot aan de Kromme Zweth.

20. De Korte of Reijnerwatering vanaf de weg van Rijswijk naar 
Wateringen t.h.v. Strijp naar Eijkelenburg t.h.v. De Middenweg en 
verder door de Wateringsveldsepolder naar de Dulder.

21. De Lange Watering vanaf het centrum van Kwintsheul naar de Zweth.
22. De Zweth vanaf het hoekpunt Kromme Zweth/Lange Watering tot aan 

de Korte of Reijnerwatering te Rijswijk.
23. De Kromme Zweth vanaf de Strijp tot de Zweth op het hoekpunt 

Groeneveldsche of Monsterwatering.
24. De verlengde Strijp ook wel aangegeven als Blakervaart in de 

gemeente De Lier, gelegen tussen het Zwethkanaal en de Lee- of 
Lierwatering.

25. De Monsterwatering vanaf de Hoge Heul in zuidelijke richting naar de 
Oostbuurtse Grintweg in de gemeente Schipluiden.

26. De Zijde vanaf de Gaag te Schipluiden tot aan de Oostbuurtsebrug te 
Schipluiden.

27. De Breelee, de Leede, de Lee of Lierwatering met alle daarbij 
behorende zijspranken of zijgaten gelegen in de gemeente De Lier 
zich uitstrekkende vanaf de Oostbuurtsebrug te Schipluiden tot de 
Oude Dijk nabij de veiling te De Lier.

28. Alle vijvers van de Wollebrand en de waterskibaan, behalve de 
zoetwaterberging.

29. Alle hoofdwatergangen in de Duifpolder.
30. Alle hoofdwatergangen in de Commandeurspolder.
31. De Oostgaag vanaf het Kralingerpad aan de westzijde tot aan de 

aansluiting met de Zijde in Schipluiden.
32. Het Lierwatertje ten zuiden van Westerlee, ten westen van Rijksweg 

20 in oostelijke richting, richting Schefferkamp.
33. Het Kraaiennest bij De Lier. Let op: in de zogenoemde Zuidplas is het 

verboden te vissen. Dit is een vogelrustgebied!

GEMEENTE ROTTERDAM (zie ook pagina 38)

1. De Berkelse Zweth van de Schie tot 150 meter voor het gemaal van de 
polder Berkel, over de gehele breedte, met uitzondering van het onder 
Rijksweg 13 liggende gedeelte.

2. De Schieveensevaart en Molentocht.
3. De vaart van de polder Schieveen vanaf het gemaal aan de Delftweg 

(parallelweg Rijksweg 13) tot aan het gemaal aan de Hofweg te 
Overschie ter hoogte van de Delftse Schie.
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1. De vijvers van het Zuidelijk Randpark te Barendrecht: gelegen in: 
Deelgebied 1: Het westelijk gedeelte tussen Heulweg, Vrijenburgweg en 
de Charloise Lagendijk.

2. Deelgebied 2: Het middengedeelte tussen Vaanplein, Vaanweg, 
havenspoorlijn en Vrijenburgweg.

3. Deelgebied 3: Het oostelijk gedeelte tussen Vaanweg, eerste 
Barendrechtseweg en havenspoorlijn.

4. In de tot het complex behorende vijvers van het Clara Kinderbos mag 
niet worden gevist.

5. De watergangen en de sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven 
watergangen en sloten) in de polder Binnenland, ter weerzijden van de 
A29, voor zover deze in het bezit zijn van het waterschap IJsselmonde.

6. De watergangen en sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven 
watergangen en sloten) in de polder Buitenland en de Zuidpolder onder 
de gemeente Barendrecht.

Barendrecht

Rotterdam

Nederlek

Capelle aan den IJssel

Bergambacht

Krimpen aan den IJssel

Zuidplas

Bleiswijk

Berkel en Rodenrijs

Ouderkerk

Bergschenhoek

Schoonhoven

GEMEENTE BARENDRECHT

Alle wateren gelegen binnen de gemeente grenzen van Barendrecht 

-  LET OP!  Hoewel de Visserijwet bepaalt dat nachtvissen is toegestaan, 
is het in de Gaatkensplas ook in deze periode verboden ’s nachts te 
vissen.

- Voor de overige wateren geldt dat in de wettelijke toegestane periode 
voor het nachtvissen alleen visparaplu’s zijn toegestaan zonder 
overwrap. Tenten en andere overnachtingmiddelen (zoals bivvy’s) 
zijn niet toegestaan. Daarnaast is drankmisbruik, kampvuren en 
lawaaioverlast ten strengste verboden. Voorts is het verboden schade 
aan flora en fauna toe te brengen en afval achter te laten. Tevens dient 
de privacy van de aan het water gelegen particuliere percelen te worden 
gerespecteerd.

Brielle

Nissewaard

Schiedam

SCZH VERENIGINGSWATEREN - GROOT ROTTERDAM
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BLEISWIJK  (Gemeente Lansingerland)

Alle wateren en plantsoenen in eigendom behorende aan de 
Gemeente Lansingerland (dit zijn de voormalige gemeenten Bleiswijk, 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs).
Bijzondere voorwaarden voor schuilgelegenheid bij het nachtvissen :

- Bestaat uit een paraplu die vanuit een centraal punt uitschuift
- Mag maximaal 2/3 aan de zijkant gesloten zijn
- Is aan de voorzijde altijd open
- Heeft geen grondzeil
- Maximale afmetingen (l x h x b) 3,20 x 3.10 x 1.80 m.
- Kleurstelling moet in groen, bruin of camouflagekleur

OP MACHTIGING VAN VISSERIJBEDRIJF P. KALKMAN TE
MOORDRECHT DE WATEREN IN DE POLDER BLEISWIJK:
Tot aan de Rottedijk te Bleiswijk met inbegrip van de in de gemeente 
Bergschenhoek gelegen Domineese vaart en het Akkertje en de in de 
gemeente Bleiswijk gelegen Voorlaan en Achterlaan, alsmede de boezem 
langs de Rotte in de gemeente Bergschenhoek; welke wij gemakshalve 
verder De Ringvaart* noemen.

Overbuurtsepolder
1. De tocht langs de Anthuriumweg*
2. De tocht tussen de Anthuriumweg en de Narcissenweg*
3. De tocht langs de Groendalseweg*
4. De tocht langs de Albert van ’t Hartweg*
5. De waterpartijen langs de landscheiding met Delfland*
6. De diverse dwarstochten in genoemde polder*
7. De tocht langs de Anjerweg*
8. Alle nieuw aan te leggen waterpartijen in de Overbuurtsepolder*

Klappolder
1. De tocht langs de Chrysantenweg*
2. De tocht tussen de Korenmolenweg en de Chrysantenweg*
3. De tocht gelegen langs het Cranenborgpad*
4. De tochten gelegen langs het veilingcomplex*
5. De waterpartijen gelegen achter het veilingcomplex*
6. De nieuw aan te leggen waterpartijen in de Klappolder*

Polder honderd veertig morgen
1. De tocht gelegen tussen de Rottedijk en de gemeentegrens van 

Zoetermeer*
2. Het water gelegen langs het oude End*

7. De watergangen en de sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven 
watergangen en sloten) in de polder Ziedewei, voorzover deze in het 
bezit zijn van het Waterschap IJsselmonde.

BERGSCHENHOEK  (Gemeente Lansingerland)

Alle wateren en plantsoenen in eigendom behorende aan de 
Gemeente Lansingerland (dit zijn de voormalige gemeenten Bleiswijk, 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs).

Bergschenhoek, Boterdorp Zuidwest
Bijzondere voorwaarden voor schuilgelegenheid bij het nachtvissen :

- Bestaat uit een paraplu die vanuit een centraal punt uitschuift
- Mag maximaal 2/3 aan de zijkant gesloten zijn
- Is aan de voorzijde altijd open
- Heeft geen grondzeil
- Maximale afmetingen (l x h x b) 3,20 x 3.10 x 1.80 m.
- Kleurstelling moet in groen, bruin of camouflagekleur

1. De tocht langs de van Vredenburchlaan*
2. De verschillende dwarstochten van de voornoemde tocht*
3. Het water langs de Boterdorpseweg*
4. De tocht langs de Schiebroekseweg*
5. De tocht langs de Wildersekade*
6. Het water langs de landscheiding met Delfland*
7. Alle onbenoemde en nieuw aan te leggen wateren in de 

Boterdorpsepolder*
Voor de met * gemerkte wateren op machtiging van P. Kalkman
Visserijbedrijf te Moordrecht gelden bijzondere bepalingen:

 LET OP!  Nachtvissen is verboden, er mag gevist worden van 1 uur voor 
zonsopgang tot en met 2 uur na zonsondergang.

BERKEL EN RODENRIJS  (Gemeente Lansingerland, zie ook pag. 15)

Alle wateren en plantsoenen in eigendom behorende aan de 
Gemeente Lansingerland (dit zijn de voormalige gemeenten Bleiswijk, 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs)
Bijzondere voorwaarden voor schuilgelegenheid bij het nachtvissen :

- Bestaat uit een paraplu die vanuit een centraal punt uitschuift
- Mag maximaal 2/3 aan de zijkant gesloten zijn
- Is aan de voorzijde altijd open
- Heeft geen grondzeil
- Maximale afmetingen (l x h x b) 3,20 x 3.10 x 1.80 m.
- Kleurstelling moet in groen, bruin of camouflagekleur
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heer B. van Vliet, de dames M.C. v.d. Steenhoven/Verhoef en C. v. Vliet/ 
Verhoef te Zevenhuizen en Mevr. J. Kerkhof te Capelle a/d IJssel. Gedeelte 
Holvoeterbrug-Rijksweg 12. Gedeelte Rijksweg 12-Oud Verlaat. Gedeelte 
Oud Verlaat-Ceintuurbaan.

GEMEENTE BRIELLE

Naast de stad Brielle zelf omvat de gemeente ook de dorpen  
Vierpolders en Zwartewaal.

De wateren in de Heerlijkheid Heenvliet: De Commewaard, Ossenhoek, 
Dammeswatering, Abbewerve, de Grote of Zwarte Waal, de Blanke Waal, 
de Holle Mare, de nieuwe watering in de Commewaard en een eind 
nieuwe watering nabij de Stenen Molen, de watering vanaf het kanaal 
tot de woning van A. v.d. Polder, de Bernissewatering van de Bernissedijk 
tot aan de Eeweg, de watering in de Grondhoek langs de scheiding 
van Zwartewaal en Nieuwenhoorn, zijnde de z.g. Laayekreekwatering 
en de watering langs de Achterweg. Deze wateren zijn gelegen ten 
westen van het Kanaal door Voorne. De Blanke Waal en de Holle Mare 
mogen uitsluitend vanaf de oostzijde worden bevist. De Kooiwatering, de 
Hofwatering en de Vliet. Deze wateren zijn gelegen ten oosten van het 
Kanaal door Voorne.

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

1. De bermsloten ter weerszijden van de tertiaire weg 67 Capelle a/d 
IJssel-Nieuwerkerk a/d IJssel tussen km 3.266 en km 5.755 plaatselijk 
bekend als Schielandweg, zomede in de watergangen ter weerszijden 
van het Oudekerkselaantje fietspad 16.

2. De watergangen ter weerszijden van het fietspad “de Mient”, zijnde de 
verbinding tussen de ‘s-Gravenweg en de Groenendijk).

3. Hiertoe gemachtigd door de heer G. van Rijswijk, de wateren gelegen in 
de polder Gansdorp en Blaardorp voorzover het visrecht krachtens door 
de kamer van de binnenvisserij goedgekeurde huurovereenkomsten bij 
hem in huur zijn.

Polder Oosthoekeind
1. De tocht langs de Korenmolenweg*
2. De tocht langs de Wilgenlei*
3. De tocht langs de Bleiswijkse Zoom (vanaf Korenmolenweg tot aan 

gemaal de Kooi)*
4. De diverse tochten in het dorp Bleiswijk*
5. De tocht langs de Merenweg*
6. De tocht vanaf gemaal de Kooi tot aan de grens met het Lage Bergsche 

Bos (voor het gemak aan te duiden met ‘Machinetocht’)*
7. De tocht gelegen tussen de machinetocht en de Anthony Lionweg*
8. Alle nieuw te graven waterpartijen in genoemde polder*

VOOR DE MET * GEMERKTE WATEREN OP MACHTIGING VAN P. 
KALKMAN VISSERIJBEDRIJF TE MOORDRECHT GELDEN BIJZONDERE 
BEPALINGEN:

 LET OP!  Nachtvissen is verboden, er mag gevist worden van 1 uur voor 
zonsopgang tot en met 2 uur na zonsondergang.

Oosteindsepolder
1. De tocht tussen gemaal de kooi en de Hoeksekade (“machinetocht”)*
2. De tocht gelegen evenwijdig aan de Hoeksekade lopende vanaf de 

pottenbakkerij tot aan de voornoemde machinetocht*
3. De Kromme Tocht*
4. De tocht gelegen tussen de kromme tocht en de Bergweg-Noord nabij 

gemeentehuis te Bergschenhoek*
5. De tocht gelegen tussen de Oosteindseweg en de tocht langs 3B 

reiniging* (langs complex van de ruiter zaden)
6. De wateren langs de landscheiding met Delfland*
7. De nieuw aan te leggen wateren in deze polder*

RIVIER DE ROTTE  (Gemeente Lansingerland)

Bijzondere voorwaarden voor schuilgelegenheid bij het nachtvissen :
- Bestaat uit een paraplu die vanuit een centraal punt uitschuift
- Mag maximaal 2/3 aan de zijkant gesloten zijn
- Is aan de voorzijde altijd open
- Heeft geen grondzeil
- Maximale afmetingen (l x h x b) 3,20 x 3.10 x 1.80 m.

- Kleurstelling moet in groen, bruin of camouflagekleur 

Tussen de Holvoeterbrug te Moerkapelle in de wegverbinding 
Moerkapelse-Zijde/Voorlaan en de Ceintuurbaan te Rotterdam, daaronder 
begrepen de Bleiswijkse of Rotte Meren, een en ander voor zover het 
visrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap van Schieland, de 
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GEMEENTE KRIMPENERWAARD (zie ook pag. 67)
 
De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de 
gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. 

Gemeentewateren Krimpenerwaard in de woonkernen Ammerstol, 
Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, 
Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven en Vlist (alleen toegestaan, 
wanneer bereikbaarvanaf de openbare weg):.

Zie de kaartjes van gemeentelijk viswater hieronder. Raadpleeg ook de 
VISplanner App of de waterkaart. 

Bergambacht en Ammerstol

Berkenwoude

Gouderak en Lageweg

Krimpen aan de Lek

Lekkerkerk
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NEDERLEK
Provinciale wegen.
1. De bermsloten aan de noord- en zuidzijde van de secundaire weg 

N210 vanaf km 1.0 te Krimpen a/d IJssel tot aan de provinciegrens 
Zuidholland-Utrecht zijnde de (C.G. Roosweg) van Krimpen a/d IJssel 
tot en met Schoonhoven.

2. De bermsloten aan beide zijden van ‘t Smalle Kampje (zijnde de 
verbinding tussen de Tiendweg west en de Wetering west in de polder 
Schuwagt te Lekkerkerk).

De watergangen en plassen in het recreatiegebied
Krimpenerwaard, voor zover het visrecht toebehoort aan het
recreatieschap Krimpenerwaard waaronder de volgende:
1. In het Loetbos alsmede in het water gelegen ten noorden van het 

fietspad De Loet.
2. De vijvers in het E.Z.H. bos.
3. De Surfplas en de wateren, gelegen in de Krimpenerhout en het 

Weteringbos.

De Loet.
Het viswater De Loet gelegen in de Ambachtsheerlijkheid Lekkerkerk; ten 
noorden van de provinciale weg de N120 Rotterdam-Schoonhoven vanaf 
de Breekade tot de grens met Zuidbroek en begrensd het Boezemwater 
langs de Breekade tot aan de Veenwetering en de Boezem (Voormalige 
ijsbaan) vanaf de provinciale weg tot aan de Veenwetering.

Overig.
1. De bermsloten langs beide zijden van de Hoekseweg, zijnde verbinding 

tussen Opperduit en de Wetering-oost in de polder De Hoek te 
Lekkerkerk.

2. De bermsloten aan beide zijden van fietspad 20, zijnde de verbinding 
tussen Wetering-oost en de secundaire weg N210 “C.G. Roosweg” in 
de polder De Hoek te Lekkerkerk.

3. De watergangen tussen en om de landerijen van de heer G. 
Speksnijder, Tiendweg west 28a in de polder Schuwagt te Lekkerkerk 
met looprechten. Voordat men de landerijen betreedt moet men zich 
eerst melden op Tiendweg west 28a.

4. Voormalige IJsbaan van Lekkerkerk gelegen langs de N476 (de 
boezemweg) tot aan Wetering-Oost. (komende vanaf de N210 richting 
Lekkerkerk). Het is niet toegestaan om vis uit deze wateren in bezit te 
hebben, alle gevangen vis dient onmiddellijk, in welke conditie dan ook, 
in hetzelfde water terug gezet te worden. Het vissen op aal of paling is 
niet toegestaan.

BERGAMBACHT
1. De Elserwetering langs de Oostkade, van Zuidbroek- Benedenberg tot 

aan de Slingerkade, te bevissen vanaf het fietspad.
2. De watergang aan de oostzijde van de Oostkade van Zuidbroek 

Benedenberg tot aan de Kromme kade (Looprechten van Dhr. 
Slingerland).

3. De Reevliet langs de Slingerkade vanaf de N207 tot aan de Oostkade 
van Zuidbroek (Met looprechten van Mw. A.M. v. d. Velden-Oskam en 
Dhr. J. Verhagen).

4. De Kadijk; watergangen langs beide zijden vanaf de westzijde van de 
N207 tot het eind van de Kadijk

5. De Benedenberg; watergangen langs beide zijden, vanaf de N207 
tot de kruising Zuidbroek - Opweg, met uitzondering van de wateren 
behorend bij de percelen van nrs. 42, 79, 115 en 115a.

6. De Moeraswedrik; watergangen aan beide zijde van het fietspad, 
verbinding tussen de Benedenberg en de Kadijk.

7. De nieuwe Wetering vanaf de Molensloot tot aan de dorpskern van 
Ammerstol.

8. De Zuidbroek vanaf de N210 tot aan de Benedenberg (langs de 
Opweg).

9. De sloten aan weerszijden van de Capellelaan, vanaf de rotonde in de 
N201 tot aan de woonkern van Ammerstol.

Bovenstaande wateren (machtiging Dhr. Van Rijswijk) met inachtneming 
van de voorwaarden van HSV Groot Rotterdam behorende bij de VISpas.

10. De IJsbaan te Bergambacht gelegen langs de Provincialeweg N207.
11. De watergangen langs de kade, zijnde het verlengde van de Groene 

Kerkweg, evenwijdig aan de secundaire weg N210 (C.G. Roosweg) 
vanaf km 14.200 tot km 12.400. Het water rondom de landerijen 
van Dhr. R. Deelen en P. de Boer, beide woonachtig aan de Groene 
Kerkweg. (Alleen te bevissen vanaf de openbare weg!)

12. De Bergvliet langs de Bergweg vanaf de secundaire weg N210 (C.G. 
Roosweg) (kruising buurtschap Tussenlanen (Bergambacht) tot aan de 
Schoonouwenseweg nabij de kruising De Geer in Stolwijk-Bovenkerk.

13. De watergang langs de oostzijde van de Opweg vanaf de Reekade tot 
aan de Schoonouwenseweg.

14. De watergangen aan beide zijden van de Dijklaan vanaf de 
secundaire weg N210 (C.G. Roosweg) tot aan de Lekdijk

15. De watergangen van Tussenlanen 50 (alleen te bevissen vanaf de 
openbare weg).

RIVIER DE LEK
Op machtiging van Dhr. Berkhouwer. Vanaf het veer over de Lek te 
Schoonhoven tot Krimpen aan de IJssel. Inclusief de Bakkerskil.
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SCHOONHOVEN

1. Lopikerwetering vanaf de Lopikersingel in Schoonhoven tot de 
provinciegrens Zuid-Holland/Utrecht (nabij Koningin Julianabrug)

2. Grote Gracht te Schoonhoven.

GEMEENTE NISSEWAARD

De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van
de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat de woonkernen
Beerenplaat, Biert, Den Hoek, Geervliet, Hekelingen, Simonshaven,
Spijkenisse, Abbenbroek, Heenvliet, Oudenhoorn, Tweede Vlotbrug en
Zuidland.

1. Alle wateren gelegen in de polder Abbenbroek en in de voormalige 
Heerlijkheid Abbenbroek.

2. De bermsloten ter weerszijden van het Kanaal door Voorne, gelegen in 
de gemeenten Bernisse, Brielle en Hellevoetsluis.

3. De vijver gelegen om het herenhuis te Abbenbroek.
4. De gedeelten van de voormalige Bernisse, (ook genaamd de Oude 

Bernisse), gelegen in Heenvliet vanaf het Voedingskanaal tot de Groene 
Kruisweg.

5. De gedeelten van de voormalige Bernisse, (ook genaamd de Oude 
Bernisse), gelegen onder Abbenbroek vanaf de scheiding met Heenvliet 
tot de scheiding met Zuidland.

OUDERKERK

Op machtiging van Dhr. Berkhouwer. Polders Berkenwoude - 
Achterbroek. Gelegen tussen de Oudekerkse Landscheiding, die oostelijk 
overgaat in de Gouderakse Landscheiding, de Molenvliet, de Ringvaart 
en de Indamswetering tot de Opweg. Langs de Opweg tot Berkenwoude, 
oostelijk rond Berkenwoude, de Schenkel, tot 1150 m NO op de 
Benedenheulseweg, in NW richting naar de Boschwetering, 500 m NO 
van het fietspad aan de Voorwetering in Achterberg. Langs het fietspad 
naar de Achterwetering, het stuk Stolwijksche Boezem tot aan de Lange 
Tiendweg.

- Berkenwoudse Hoge Boezem, Berkenwoudse Lage Boezem,
- Molenvliet tot aan de Indamse Wetering
- Indams Weterig (zuid) - Ringvaart
- Westeinde .
- Langs de Opweg
- Oude Wetering (noord) .
- Voor Wetering Achterbroek tot 500 m voorbij fietspad in NO richting.
- De bermsloten aan beide zijden van het fietspad 52, de verbinding 

tussen Gouderakse landscheiding en de Achterbroek
- Stolwijkse Boezem, vanaf Gouderakse landscheiding tot aan de  

Lange Tiendweg
- Benedenheul Alle polders binnen dit gebied.

 LET OP!  Niet overal is looprecht verleend.

Ouderkerk aan den IJssel Schoonhoven en Vlist
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Eventuele waterverontreiniging of vis-/ vogelsterfte kunt u online melden 
via de website van de gemeente (www.rotterdam.nl, zoek ‘meldingen 
buitenruimte’) of via de klachtentelefoon van de gemeente Rotterdam, tel. 
14 010.

Voor meer informatie over dit document belt u de Hengelsportvereniging 
Groot Rotterdam (tel. 0180 - 323 258) of de 
gemeente Rotterdam (tel. 06 - 533 12 054).

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Dit document is strikt persoonlijk en slechts geldig indien volledig 
ingevuld. Veranderingen in dit document maken haar ongeldig.
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan met inachtneming van 
plaatselijke Rotterdamse regelgeving. Het is niet toegestaan binnen een 
afstand van 25 meter ten aanzien van bewoonde bebouwing te vissen. 
Hierbij dient men bij het gebruik van een beetverklikker deze zoveel 
mogelijk te dempen.

Dit document moet op eerste verzoek aan de Politie, de sportvisserij-
controleurs en overige ambtenaren, die zich als controleur legitimeren, ter 
inzage worden afgegeven.

Dit document geldt alleen voor het vissen op schubvis en is dus niet 
geldig voor het vissen op aal of schaal-, en schelpdieren.

Er mag niet worden gevist in water waarvan het recht om de sportvisserij 
uit te oefenen is verhuurd of dat deel uitmaakt van verpachte of 
verhuurde eigendommen, vanaf beplante oevergedeelten en evenmin 
vanaf plaatsen waar de taluds van singels door een afrastering van de 
openbare weg zijn gescheiden.

Het is niet toegestaan te vissen binnen een afstand van 50 meter vanaf 
een koelwateruitlaat, een oppervlaktewatergemaal en vanaf gronden van 
begraafplaatsen en crematoria.

Het is verboden te vissen: in wateren - van het park aan de Westzeedijk, 
het park Schoonoord, het park Honingen, het park Rozenburg en het 
Museumpark, vanaf de zuidwestelijke oevers van de singels langs 
de Randweg en de Hillevliet, vanaf de westelijke oevers van de 
Boergoensevliet; vanaf de niet bestrate taluds van - de Westersingel, de 
Kastanjesingel, de Meidoornsingel ten noordoosten van de Wilgenlei; in 
de Hofvijvers, gelegen aan de Slotlaan, de Vijverlaan en de Vijverweg; in 
de vijver bij de ingang van het crematorium aan de Maeterlinckweg, in de 
vijvers bij de kinderboerderij in het Kralingsebos (inclusief de vijvers, de 
vissentrap en singels nabij de Wolvenvallei en het Naaldbomenpad), in het 

GEMEENTE ROTTERDAM  (zie ook pagina 25)

1. Het Toevoerkanaal gelegen in de gemeente Rotterdam tussen de Rotte 
en het gemaal Mr. U.G. Schilthuis aan het Oostplein te Rotterdam.

2. Polder Prins Alexander waaronder de Schollevaartsetocht tot aan de 
Ommoordsetocht, met de in het verlengde liggend watergang tot aan 
de Wollenfoppeweg.

3. De Ommoordsetocht vanaf de Onderweg tot aan de 
Schollevaartsetocht.

4. De Nieuwerkerksetocht van gemaal Anne Beijerinck tot de kruising met 
de Capelseweg.

5. De singel langs de Doenkade te Rotterdam, zijnde de verbinding ten 
noorden van Zestienhoven vanaf de A13 naar Schiebroek.

GEMEENTEWATER ROTTERDAM

Rotterdamse hengelvergunning (zijnde een Toestemmingsdocument)

Uitgegeven door Hengelsportvereniging Groot Rotterdam. De gemeente 
Rotterdam, het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard en het Havenbedrijf Rotterdam 
N.V. geven toestemming voor het vissen met maximaal 2 hengels in 
combinatie met de volgende aas-soorten, t.w.: brood, aardappel, deeg, 
worm, kaas, granen en zaden, worm en steurkrab, insectenlarven en 
nabootsingen hiervan, mits niet groter dan 2,5cm.

Particulieren welke een vergunning hebben van Hengelsportvereniging 
Groot Rotterdam, of diens zusterverenigingen SVB Delfland te Delft en 
Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart te Den Haag zijn uitgesloten 
van de beperkingen in de hiervoor genoemde aas-soorten.

Deze toestemming geldt gedurende het tijdvak van 1 januari 2022 t/m 
31 december 2024 in de aan hun toebehorende wateren in de gemeente 
Rotterdam, zulks onder de elders nader omschreven voorwaarden en 
bepalingen, met inachtneming van de regelgeving als voorzien in de 
Visserijwet.

De wateren waarvoor het Toestemmingsdocument geldt zijn aangegeven 
op kaart. De kaart is te raadplegen op de websites van de gemeente 
(www.rotterdam.nl, zoek onder visvergunningen – VISpas) en de 
hengelsportvereniging (www.groot-rotterdam.nl) onder de naam 
Rotterdamse hengelvergunning.

De toestemming geldt niet voor het visrecht in de Nieuwe Maas en de 
Koningshaven.
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GEMEENTE ZUIDPLAS  (zie ook pag. 76)

1. Het water langs en behorende tot de spoorbaan Moordrecht- 
Nieuwerkerk a/d IJssel tussen km 35.200 en km 39.877

 
 LET OP!  Het spoorwegterrein mag niet worden betreden. Om te 
kunnen vissen in de spoorsloten vanaf het elektrische gemaal nabij 
de voetbrug over de ringvaart van de Zuidplaspolder t/o het gemaal 
Fran ois te Nieuwerkerk a/d IJssel tot aan de Tweede Tochtweg is 
looprecht beschikbaar van de heer W. Slappendel. Voor het land ter 
weerszijden van de spoorbaan tot aan de Derde Tochtweg is looprecht 
beschikbaar bij de heer P.H. van Zuylen.

 
De tochten ten noorden en ten zuiden van de Middelweg te 
Zevenhuizen, van 100 m vanaf het gemaal van de Eendragtspolder tot 
aan het Zuideinde.

 
Park Hitland (let op geldig tot 31 december 2022) 
Op machtiging van het recreatieschap Hitland: het vissen met 
maximaal 2 hengels in de bij het recreatieschap in eigendom zijnde 
wateren.

 
 LET OP!  
- Het nachtvissen is in genoemde wateren NIET toegestaan. 
- Er mag geen vis worden meegenomen. 
- Alle gevangen vis moet in hetzelfde water worden teruggezet.

 GEMEENTE LOPIK

Op machtiging van de heer Van der Hoek:  
De Lopikerwetering van de provinciegrens Zuid-Holland/Utrecht (nabij de 
Koningin Julianabrug) tot aan het gemaal “De Zwaan” (nabij de Damweg).

paaigebied voor snoek in het Berg- en Broekpark aan de Ringdijk, in de 
vijvers en singels tussen de Reijerdijk en de brug nabij het Schuilingsoord 
en de Neckarhaven, rondom de paalwoningen aan de Aper Bouwmankade 
(even nummers).

In de Vliet-, Merwe-, Keile-, Lek-, IJssel-, Kous-, Schie-, St. Jobs- en 
Parkhaven of een der havens op de Linker Maasoevers, mag uitsluitend 
vanaf de openbare walkant worden gevist.

De gemeente, de waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
kunnen alsnog bepaalde plaatsen (tijdelijk) van visserij uitsluiten. Hierbij 
kan gedacht worden aan het uitsluiten van visserij tijdens de uitvoering 
van werkzaamheden op of nabij het water.

Gevangen vissen dienen onverwijld na de vangst in hetzelfde water te 
worden teruggezet. Het behouden of meenemen van vissen of delen 
daarvan is ten strengste verboden. Uitzondering daarop geldt voor 
wateren van de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. die in open 
verbinding staan met de Nieuwe Maas. Daarvoor geldt het volgende: 
- het is verboden om zoetwatervissen in bezit te hebben.
- het is verboden om zeevissoorten in bezit te hebben die kleiner zijn dan 

de wettelijke minimummaat voor de soort;
- alle zeevis dient - indien bestemd voor eigen consumptie - direct te 

worden gedood (krachtige tik op de kop).

GEMEENTE SCHIEDAM - KETHEL

De wateren in de Holiërpolder en de Zouteveenpolder, gelegen binnen 
de gemeenten Vlaardingen, Schipluiden en Schiedam, omvattende 
de volgende percelen; de Zwet, de Slinksloot, de Kadesloot, de 
Molensloot, de Zouteveensloot, en de Keen. De wateren in de Lage 
Abtwoudschespolder en de polder Noord Kethel, omvattende de volgende 
percelen; de Kooisloot, de Wateringer, de Krommesloot, de Suikersloot, de 
Galgmolensloot, de Zuid-Molensloot en de Hoppesloot. 

De exacte details kunt u zien op de viswaterkaart, 
zie www.groot-rotterdam.nl. 

Het is niet toegestaan om binnen 50 meter van sluiskolken, sluizen, 
gemalen, stuwen, inlaatwerken, vispassages en vispaaiplaatsen te vissen.
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Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland

Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade, 
letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit het 
gebruik van deze schriftelijke toestemming. De 
hengelsportverenigingen SVBD, Groot Rotterdam en 
GHV - Groene Hart aanvaarden hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid.

Verboden vis mee te nemen!
Forbidden to take any fish!

Verboten Fischen mit zu nehmen!
Zabrania siê zabierania ryb!

CATCH & RELEASE


